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APRESENTAÇÃO

Em 2016, a Associação Brasileira de Patologia das Construções
(ALCONPAT BRASIL) promove, de 18 a 20 de abril, na cidade de Belém, no
Pará, o Congresso Brasileiro de Patologia das Construções 2016.
O evento abrangerá um fórum de debates sobre o controle da qualidade, a patologia e a recuperação de estruturas, com intuito de divulgar as
pesquisas científicas e tecnológicas sobre estes importantes temas e áreas
correlatas. O congresso busca a integração dos profissionais envolvidos na
construção civil, objetivando maior desenvolvimento profissional.
O CBPAT2016 é aberto aos profissionais do setor construtivo, engenheiros, técnicos, pesquisadores, empresários, fornecedores, investidores e
estudantes que queiram aprender mais, discutir e se atualizar. Os idiomas
oficiais do evento são o português, espanhol e inglês.
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ORGANIZAÇÃO

Comissão organizadora nacional

Presidente: Prof. Dr. Bernardo Tutikian (UNISINOS)
Vice-presidente: Prof. Eng. Civil Michel Haddad
(Recuperação Engenharia/UniCEUB)
Secretário executivo: Prof. Dr. Alexandre Lorenzi (UFRGS)
Secretário executivo: Prof. Me. Roberto Christ (UNISINOS)
Secretário executiva: Prof. Dra. Edna Possan (UNILA)
Diretora de eventos: Prof. Me. Camila Simonetti (UFRGS / Ulbra)
Diretor técnico: Prof. PhD. Luiz Carlos da Silva Pinto Filho (UFRGS)
Diretor de Relações Institucionais: Prof. Me. Cesar Henrique Daher (IDD)
Diretor Administrativo: Eng. Civil Rafael Burin Fávero (UFRGS)
Eng. Civil Bruno Fernandes (UNISINOS)
Prof. Me. Fernanda Pacheco (UNISINOS)
Prof. Me. Fabrício Longhi Bolina (UNISINOS)
Acadêmico de Engenharia Civil Paulo Mezzomo (UNISINOS)
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Comissão organizadora local
Presidente: Prof. Dr. Paulo Sérgio Lima Souza (UFPA)
Prof. Dr. Isaura Nazaré Lobato Paes (UFPA)
Prof. Dr. Marcelo de Souza Picanço (UFPA)
Prof. Dr. Luciana de Nazaré Pinheiro Cordeiro (UFPA)
Prof. Jose Zacarias Rodrigues da Silva Jr (Concretest)

Comissão científica
Presidente: Prof. Dr. Paulo Sérgio Lima Souza (UFPA)
Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto (UFPA)
Prof. Dr. Alexandre Lorenzi (UFRGS)
Prof. PhD. Ana Carolina Parapinski dos Santos (UNILA)
Prof. Dra. Angela Borges Masuero (UFRGS)
Prof. PhD. Ângela Gaio Graeff (UFRGS)
Prof. Me. Angélica Inés Ayala Piola (Universidad Católica N.S.A.)
Dr. Antonio Carmona Filho (EXATA)
Prof. Dr. Bernardo Nunes de Moraes Neto (UFPA)
Prof. Dr. Bernardo Tutikian (UNISINOS)
Prof. Me. Camila Simonetti (UFRGS / Ulbra)
Dr. Carlos Amado Britez (PhD Engenharia)
Prof. Me. Cesar Henrique Daher (IDD)
Prof. Dr. Claudio de Souza Kazmierczak (UNISINOS)
Prof. Dr. Daniel Veras Ribeiro (UFBA)
Prof. Dra. Denise Carpena Coitinho Dal Molin (UFRGS)
Prof. Dr. Dênio Ramam Carvalho de Oliveira (UFPA)
Prof. Dra. Edna Possan (UNILA)
Prof. Dr. Elton Bauer (UnB)
Me. Emilio Minoru Takagi (MC-Bauchemie)
Prof. Me. Fabrício Longhi Bolina (UNISINOS)
Prof. Me. Fernanda Pacheco (UNISINOS)
Prof. PhD. Fernanda Pereira Gouveia (UFPA)
Prof. PhD. Fernando Branco (IST)
Prof. Dra. Geilma Lima Vieira (UFES)
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ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Estação das docas (foto por Celso Abreu)

Mercado Ver-o-Peso (foto por Celso Abreu)
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Basílica de Nossa Senhora de Nazaré (foto por Renato da Costa)

Mangal das Garças (foto por Celso Abreu)
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Catedral de Belém (foto por Celso Abreu)

Museu de Arte Sacra do Pará (foto por Celso Abreu)
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Forte do Presépio (foto por Celso Abreu)

Teatro da Paz (foto por Celso Abreu)
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PALESTRANTES CONVIDADOS
Povindar Kumar Mehta

É engenheiro químico formado em Nova Deli
(Índia), mestre em engenharia pela North Carolina State University e PhD pela Universidade de California, Berkeley. Mehta é professor emérito da Universidade de Califórnia,
Berkeley e na sua aposentadoria, depois de 30
anos de ensino, foi premiado com a Berkeley
Citation pela sua contribuição ao seu campo de ensino e a Universidade. Mehta é membro honorário do American Concrete Institute e
do ACI Board Advisory Committee on Sustainable Development. Foi
agraciado com premiações e honrarias do ACI, do ACI/CANMET e do
Coal Combustion Products Partnership, pelo seu papel destacado na
pesquisa e ensino da utilização de cinza volante em concretos estruturais, ao longo de décadas de pesquisa. Mehta é autor de nove patentes
na área de tecnologia do concreto e cimento e é autor e coautor de
cerca de 250 artigos científicos e quatro livros, incluindo o aclamado
livro Concreto: Microestrutura e Propriedades.

Paulo Helene

É professor titular da Universidade de São
Paulo, educador, pesquisador e consultor. Engenheiro Civil Mestre e Doutor pela EPUSP.
Especialista em “Patología de las Construcciones” pelo Instituto Eduardo Torroja (Madrid,
Espanha). Pós Doutorado na Universidade da
Califórnia em Berkeley. Consultor do Concreto
de Alto Desempenho (HPC) utilizado no Edifício mais alto do Brasil,
construído em São Paulo em 1997 com fck ≥ 50MPa, ocasião na qual
foi batido o recorde em altura de concreto bombeado no país. Autor do
CD desenvolvido em colaboração com a ABCP, destinado ao Projeto,
Execução e Controle de Estruturas de Concreto usando HPC, publicado
em 1999. Em 2002 alcançou o Recorde Mundial de Concreto colorido
14
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de alta resistência na obra do e-Tower com 125MPa de resistência média. Consultor de diversas empresas e entidades no Brasil, assim como
Consultor da FAPESP, CNPq, CAPES, e outras agências de fomento à
pesquisa. Autor de mais de 200 trabalhos e artigos técnico-científicos
publicados em 98 congressos, eventos nacionais e internacionais e em
25 revistas especializadas. Autor de 9 livros publicados no exterior, 3
livros publicados no Brasil e tradutor de outros 3 livros. Formou 43
mestres e 27 doutores na área, que hoje são líderes de pesquisa em
Instituições no Brasil e na Argentina. Por sua atuação destacada, recebeu prêmios de diversas entidades e nações (ACI, ALCONPAT, IBRACON, ICRI, IMCYC, CEF/ANEAC, LEME, SEESP). Proferiu palestras
e ministrou cursos no Brasil e em 17 países no exterior. Frequentemente participa de Comitês Científicos em Congressos Internacionais
tais como CONSEC2010 & 2007, HPC2008, e outros. Presidiu o Comitê
Latino Americano de Estruturas-CLAES, participa da ABNT, ANTAC,
IABSE, fib e do ACI onde é membro de Comitê Técnico Internacional.
Também é representante brasileiro na rede DURAR e foi membro da
Comission 5 Service Life da FIB (CEB.FIP). Atualmente é Presidente
da ALCONPAT Asociación Latino Americana de Contro lde Calidad,
Patología y Recuperación de la Construcción. Presidente do IBRACON
de 2003 a 2007 e seu Conselheiro Permanente. Diretor da PhD Engenharia (www.concretophd.com.br)

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho

Engenheiro Civil (UFRGS, 1989); Mestre
em Engenharia Civil/Construção (PPGEC/
UFRGS, 1994) e PhD em Civil Engineering/
Bridge Maintenance (Leeds University/UK,
1998). Professor Associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
atualmente é Diretor da Escola de Engenharia
(2012-2016), Diretor do CEPED/RS e líder dos Grupos de Pesquisa
LEME (Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais) e GRID (Gestão de Riscos em Desastres). Foi Coordenador do Comitê de Engenharias da FAPERGS, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil (PPGEC)(2009-2013), Secretário da Associação Sul
Americana de Engenharia Estrutural (ASAEE), Presidente e PresiCBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
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dente de Honra da Associación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación (ALCONPAT Internacional).Presidente e Secretário da Associação Brasileira de Patologia das Construções
(ALCONPAT Brasil) e Diretor e Membro do Conselho do Instituto
Brasileiro do Concreto (IBRACON). É membro honorário do IBAPE-RS e membro do IABMAS Brasil, do CBDB, da ABECE e do American Concrete Institute (ACI), além de representante da ABNT no Comitê ISO TC71 e consultor ad-hoc de diversas entidades de fomento.
Tem experiência nas áreas de materiais e estruturas de engenharia
civil, com ênfase nos temas: durabilidade e vida útil de estruturas,
patologia das construções, concretos especiais, materiais compósitos,
reforço estrutural, análise e modelagem de sistemas estruturais, ensaios não destrutivos, efeitos de altas temperaturas em estruturas,
segurança contra incêndio e pânico, perícias e avaliação de sistemas
construtivos. Além disso, atua na área de Prevenção de Desastres e
Mapeamento de Riscos e Vulnerabilidades.

Antonio Carmona Filho

Engenheiro Civil (1968), Especialista em Engenharia de Materiais (1996), Mestre (1997)
e Doutor (1998) em Engenharia de Materiais
pela Universidade Mackenzie. Especialista em
Patologia das Obras de Concreto e em Controle
de Qualidade de Estruturas de Concreto (1985)
pelo Instituto Eduardo Torroja (Madrid, Espanha). Professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade Anhembi Morumbi. Foi Professor titular da Fundação Armando Álvares Penteado, da Universidade Mackenzie e da Faculdade
de Engenharia de Sorocaba. Fundador da ALCONPAT – Associação
Latinoamericana de controle de Qualidade e Patologia da Construção
Civil no ano de 1985, em Madrid. Primeiro ganhador do prêmio ALCONPAT, como fundador e pela carreira técnica e científica em 2003
no México. Ministrou diversos cursos de pós-graduação e de extensão universitária, na EPUSP, FAAP e para associações profissionais e
empresas nos temas: Estruturas, Fundações, Patologia, Recuperação,
Reforço e Proteção. Proferiu inúmeras palestras no Brasil, Espanha,
16
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Estados Unidos, países da América Latina e Central. Autor de vários artigos técnicos e monografias. Traduziu e adaptou os livros de
“Controle e Garantia da Qualidade na Construção Civil” de Álvaro
Garcia Meseguer, “Manual de Obras Deterioradas por Corrosão” de
Maria Del Carmem Andrade Perdrix e Concreto, Estruturas e Materiais de Kumar Mehta e Paulo Monteiro. Membro de Comissão 5.3.2.
“Maintenece and Rehabilitation Methods, Materials and Systems” do
FIB – Federation Internationale du Beton, desde 1999. Diretor da
Exata Engenharia e Assessoria S/C Ltda., onde foi responsável técnico de milhares projetos de estruturas de concreto, incluindo edifícios
residenciais e comerciais, estruturas industriais, estruturas hidráulicas e barragens, reservatórios de água enterrados e elevados, pontes, viadutos e estruturas de obras de saneamento. Prestou assessoria
técnica na construção, reparo e reforço de um número expressivo de
estruturas em diversos estados do Brasil e no Exterior.

Enrique Gonzalez Valle

Doutor e Engenheiro de Caminos, Canales y
Puertos pela Universidad Politécnica de Madrid, presidente do Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC), professor titular de Edificación y Prefabricación
da Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos da Universidad Politécnica de Madrid.
Conselheiro do INTEMAC-AUDIT. Membro da Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE), da fédération internationale du béton (fib), do grupo espanhol da IABSE, da Association Internationale des Ponts et Charpentes (AIPC), da Asociación Española
para la Calidad (AEC) e membro de honra da Asociación Técnica Española del Pretensado (ATEP). Foi premiado pela Convención Europea de la Construcción Metálica – Sercometal (1975), pelo projeto da
cobertura do Mercado Nacional de Ganado de Torrelavega. Foi premiado pela ALCONPAT Internacional pela destacada trajetória em
Patología, Recuperación y Control de Calidad en las Construcciones
en Ibero América. Recebeu medalhas de mérito do Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e da Asociación Científico-Técnica
CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
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del Hormigón Estructural (ACHE). É autor de numerosos artigos técnicos, proferindo palestras em diversas conferencias sobre temas relativos a estruturas e controle de qualidade na construção. Em conjunto
com a Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, desenvolveu
diferentes trabalhos sobre controle de qualidade, patologia estrutural
e investigações experimentais.

Holger Schmidt

Holger Schmidt é PhD em Engenharia Civil pela
Hamburg University of Technology (TUHH) de
Hamburgo em Alemanha, em 2011, na área de
“materiais de construção”, com o tema de conclusão do doutorado: “Comportamento à corrosão de concreto convencional e concreto de ultra-alto desempenho (UHPC)”. Ele é graduado
em Engenharia Civil pela Berlin University of Technology (TU Berlin) na área de “engenharia estrutural” e “análise estrutural”, com
conclusão de mestrado em 2005 com a tese “Stress ribbon bridges
with carbon fibers”. Foi premiado com o Dr. Eng. Ernst Trapp-Preis.
Dr. Eng. Holger Schmidt trabalhou de 2003 a 2005 no “Institute of
building structures” em Berlin como assistente do Diretor. No período
de 2005 a 2011 ele trabalhou no “Institute of Materials, Physics and
Chemistry of Buildings” em Hamburg como engenheiro de pesquisa e
consultor. Atualmente o Dr. Eng. Holger Schmidt é Gerente de Produto e trabalha desde 2011 na MC-Bauchemie do Brasil.

Bernardo Fonseca Tutikian

Engenheiro Civil formado pela UFRGS em
2002, mestre e doutor em engenharia pela
UFRGS, em 2004 e 2007, respectivamente.
Tem pós doutorado pela CUJAE em 2013. Possui especialização em materiais de construção,
especificamente em dosagem de concretos autoadensáveis (CAA), sendo autor do livro ‘Concreto autoadensável’, publicado pela PINI em 2008 e 2015. Atual18
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mente é coordenador do Instituto Tecnológico de Desempenho para
Construção Civil – ITT Performance e é coordenador do projeto de
Rede – da Redetec – chamada pública 01/2014 MCTI/MCIDADES/
FINEP/REDETEC. Docente permanente do Mestrado Profissional
de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós Graduação em
Engenharia Civil; e professor de tecnologias construtivas, materiais
de construção e patologia. Também coordena os cursos de especialização em Construção Civil e Patologia nas Obras Civis na Unisinos.
Orienta trabalhos de conclusão de curso e mestrados. Avaliador de
periódicos, como Ambiente Construído e Ibracon Revista de Materiais
e Estruturas. Membro fundador da Alconpat Brasil, diretor regional
do Rio Grande do Sul do Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto)
e conselheiro eleito do Ibracon. Atual presidente da Alconpat Brasil
e vice-presidente administrativo da Alconpat Internacional. Presta
consultoria para empresas de construção civil na área de dosagem de
concretos e implantação de tecnologias não convencionais. Publicou
mais de 100 trabalhos em periódicos e eventos.

Elton Bauer

Graduação em Engenharia Civil pela PUCRS
(1985), mestrado em Engenharia Civil pela
UFRGS (1987) e doutorado em Engenharia Civil pela USP (1995). Pós-doutorado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
– Portugal, no ano de 2013, trabalhando com
a técnica de inspeções termográficas no estudo
da patologia de edifícios. É termografista nível 1 credenciado e habilitado pelo Infrared Training Center. Professor do Departamento
de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília desde
1987, também é orientador de mestrado e doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil na UnB. Na pós-graduação atua nas áreas ligadas a: materiais, processos, durabilidade e patologia das construções. Coordenador do Laboratório de Ensaio
de Materiais, o qual dá suporte às atividades docentes dos cursos de
arquitetura e engenharia civil, e atua nas pesquisas de pós-graduação, além de desenvolver projetos demandados pelo setor produtivo.
CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
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Nessa ênfase, as áreas de maior atuação são: durabilidade e patologia
das construções, controle de qualidade de materiais e componentes da
edificação e novos materiais e processos.

Mauricio Mancio

Possui graduação e mestrado em Engenharia
Civil pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, doutorado em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade da California, Berkeley, no grupo SEMM (Structural Engineering, Mechanics and Materials), com sub-áreas
em Ciência dos Materiais e Geofísica Aplicada,
e pós-doutorado também pela Universidade da California, Berkeley,
tendo sido pequisador visitante no LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory). Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (UNISINOS). Tem experiência nas áreas de Engenharia
Civil, com ênfase no desenvolvimento de novos materiais estruturais
mais duráveis e ambientalmente corretos, e Engenharia de Materiais
e Metalúrgica, com ênfase em mecanismos de corrosão e filmes de passivação. Foi ainda pesquisador associado na UC Berkeley, nos grupos
de pesquisa em Materiais Estruturais (SEMM) e Corrosão (Depto. de
Engenharia e Ciência dos Materiais), pesquisador visitante e professor colaborador no Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação
– PPGEC/UFRGS.

Edna Possan

Graduada em Engenharia Civil (2003) pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE), Mestre e Doutora em Engenharia Civil (2010) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora adjunta nível 4 na Universidade Federal
da Integração Latino Americana (UNILA).
20
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Desde 2010 é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens/Parque Tecnológico de Itaipu (CEASB/PTI),
desenvolvendo em paralelo diversos trabalhos em parceria com o
Laboratório de Tecnologia do Concreto de Itaipu (LTCI). É membro
fundador da Associação Latino Americana de Patologia da Construção (ALCONPAT Brasil). Sócia do Instituto Brasileiro do Concreto
(IBRACON), da Asociación Latinoamericana de Control de Calidad,
Patología y Recuperación de la Construcción (ALCONPAT Internacional) e do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB). É membro do
comitê técnico da ABNT – CE 18:300.06 – Comissão de Estudo de
Durabilidade do Concreto. Atua na área de patologia das construções, materiais de construção e meio ambiente, com ênfase em durabilidade, previsão de vida útil probabilística e determinística, captura de CO2, aproveitamento de resíduos sólidos e análise do ciclo de
vida de edificações.

Carlos Amado Britez

Doutor em Ciências pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP).
Professor assistente do PECE-USP (Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) na
disciplina: Patologia, recuperação e reparo
de estruturas de concreto. Atualmente é diretor da PhD Engenharia Ltda., em sociedade com o Prof. Dr. Paulo
Helene. Tem experiência na área de Engenharia Civil com ênfase
Materiais e Componentes de Construção, atuando principalmente
nas áreas de tecnologia dos materiais e sistemas e de inspeções e
diagnósticos de manifestações patológicas em estruturas de concreto de armado, atuando em várias obras de destaque no panorama
nacional. Recebeu os prêmios: Melhor Tese de Doutorado do ano de
2012 e “Epaminondas Melo do Amaral Filho” (Destaque em Engenharia no Campo do Projeto e Construção de Concreto de Alto Desempenho) no ano de 2015, ambos pelo Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON).
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Thomas Garcia Carmona

Engenheiro Civil pela Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado,
Mestre em Engenharia pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo e Master pelo
Instituto Eduardo Torroja (Madrid, Espanha),
onde também realizou especialização em química do cimento. Realizou trabalhos de pesquisa
sobre materiais de construção destinados a obras marítimas para a
ROM – Recomendação de Obras Marítimas de “Puertos del Estado de
España”. Diretor da Exata Engenharia e Assessoria S/C Ltda. onde
trabalha desde 1995, tendo atuado em muitos trabalhos por todo o
Brasil nas áreas de Patologia das Construções e Projeto Estrutural.
Diretor da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (ABECE) durante os anos de 2006 até 2008. Sócio do IBRACON
– Instituto Brasileiro do Concreto. Atua na área de Vida Útil, Patologia, Reparo, Reforço e Proteção de Estruturas de Concreto.

Paulo Márcio da Silva Aranha

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo
Centro de Estudos Superiores do Estado do
Pará (1985) e mestrado em Engenharia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1994). Professor adjunto III da Universidade
da Amazônia e professor assistente nível IV da
Universidade Federal do Pará. Gestor da Paulo Barroso Engenharia, atuando junto a empresa Vale e ao Governo
do Estado do Pará. Atuou como gerente de contrato de diversas obras
de grande porte, incluindo rodovias, pontes e estádios olímpicos. Tem
experiência nos seguintes temas: gestão de contratos, projeto, coordenação projetos, patologia e processos construtivos.

22

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

PROGRAMAÇÃO

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

23

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

MINICURSOS

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

25

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

Minicurso 01:
Vida útil de estruturas de concreto: aspectos gerais
Palestrante: Edna Possan
Universidade Federal da Integração Latino Americana,
Foz do Iguaçu, PR, Brasil.
Currículo: http://lattes.cnpq.br/0581995805825838
Universidade: http://unila.edu.br

Graduada em Engenharia Civil (2003) pela Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (UNIOESTE), Mestre e Doutora em Engenharia Civil (2010) pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora adjunta
nível 4 na Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA).
Desde 2010 é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Segurança
de Barragens/Parque Tecnológico de Itaipu (CEASB/PTI), desenvolvendo
em paralelo diversos trabalhos em parceria com o Laboratório de Tecnologia do Concreto de Itaipu (LTCI). É membro fundador da Associação Latino
Americana de Patologia da Construção (ALCONPAT Brasil). Sócia do Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON), da Asociación Latinoamericana de
Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción (ALCONPAT
Internacional) e do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB). É membro do
comitê técnico da ABNT - CE 18:300.06 - Comissão de Estudo de Durabilidade do Concreto. Atua na área de patologia das construções, materiais de
construção e meio ambiente, com ênfase em durabilidade, previsão de vida
útil probabilística e determinística, captura de CO2, aproveitamento de resíduos sólidos e análise do ciclo de vida de edificações.
Objetivo: Fornecer subsídios a profissionais e estudantes de engenharia e
arquitetura para a garantia da vida útil de projeto de estruturas de concreto.
PROGRAMA:
1. Introdução ao tema e terminologias associadas.
2. Evolução do projeto das estruturas de concreto.
3. Desempenho, durabilidade e previsão de vida ùtil – abordagem da
NBR 15575:2013.
4. Agressividade do Meio Ambiente.
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5. Mecanismos de Envelhecimento e Deterioração.
6. Previsão de vida útil: como realizar?

REFERÊNCIAS:
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 365: service-life prediction - state-of-the-art report. Detroit, 2000, 44p.

ANDRADE, C. M.; ALONSO, C. Vida útil y residual de estructuras de hormigón. Seminário: prevenção da corrosão em estruturas de betão armado
LNEC, Lisboa, Portugual, 1996.
ANDRADE, C. Manual para diagnóstico de obras deterioradas por corrosão de armaduras. Trad. De Antonio Carmona e Paulo Helene. São Paulo,
Pini, 1992.

ANDRADE, J. J. O. Vida útil das estruturas de concreto armado. In: Concreto:
ensino, pesquisa e realizações. 2v. ed. Geraldo Isaia. São Paulo: IBRACON,
2005. 923-951p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14037:
Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção
das edificações: Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos,
2011, 16p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15575 Partes 1-6: Desempenho de Edifícios Habitacionais. Rio de Janeiro, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5674:
Manutenção de edificações: Requisitos para o sistema de gestão de manutenção, 2012, 25p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6118: projeto de estruturas de concreto – procedimento. Rio de Janeiro, 2014, 238p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 8681:
Ações e segurança nas estruturas: Procedimento. Rio de Janeiro, 2004, 2p.
CASCUDO, O. Inspeção e diagnóstico de estrutura de concreto com problemas de corrosão da armadura. In: Concreto: ensino, pesquisa e realizações. 2v. ed. Geraldo C. Isaia. São Paulo: IBRACON, 2005.
CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma ABNT
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NBR 15575/2013. Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Fortaleza:
Gadioli Cipolla Comunicação, 2013, 308p.
DURACRET Structures. By EDVARDSENL, C.; MOHR, L. A guideline for durability-based design of concrete. Diponível em www.cowi.dk/.../0/duracret. Acesso em 10 de dezembro de 2006.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. FIB Bulletin 34. Model Code
for Service Life Design, February 2006.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. FIB Bulletin 44 Guide to good
practice. Concrete structure management: Guide to ownership and good
practice, 2008, p. 210.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. FIB Bulletin 53. Model Code
for Structural Concrete Textbook on behaviour, design and performance, Second edition.Volume 3: Design of durable concrete structures. 2010, p.390.
HELENE, P. R. L. Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de
concreto armado. 1993, 231f. Tese (Livre Docência) – Departamento de
Engenharia Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDZATION (ISO). General
Principles on the Design of Structures for Durability. ISO 13823. Geneva:
ISO/TC, 2008.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P.J.M. Concreto: microestrutura, propriedades e
materiais. São Paulo: IBRACON, 2014, 674p.
PAULETTI , C.; POSSAN, E.; DAL MOLIN, D. C. C. Carbonatação acelerada: estado da arte das pesquisas no Brasil . Ambiente construído, v. 7, n. 4, p.
7-20, 2007.

POSSAN, E. ANDRADE, J. J. O.; DAL MOLIN. D. C. C. Proposição de um modelo
para a estimativa da profundidade de carbonatação do concreto. 52º Congresso Brasileiro do Concreto. São Paulo: IBRACON, 2010.
POSSAN, E. DEMOLINER, C. A. Desempenho, durabilidade e vida útil das
edificações: abordagem geral. Revista Científica CREA-PR, 1 ed. 2013. Disponível em http://creaprw16.crea-pr.org.br/revista/Sistema/index.php/
revista/article/view/14.
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POSSAN, E. Modelagem da carbonatação e previsão de vida útil de estruturas de concreto armado em ambiente urbano. Tese de Doutorado
em Engenharia Civil - Universidade Federal do Rio do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2010.
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Minicurso 02:
Paredes de Concreto: Estudos de casos e boas
práticas de execução envolvendo concreto
autoadensável
Palestrante: Carlos Britez
PhD Engenharia

Currículo: http://lattes.cnpq.br/9247626411767909
Empresa/Instituição: http://www.phd.eng.br/

Doutor em Ciências pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(EPUSP). Professor assistente do PECE-USP (Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) na disciplina:
Patologia, recuperação e reparo de estruturas de concreto. Atualmente é diretor da PhD Engenharia Ltda., em sociedade com o Prof. Dr. Paulo Helene.
Tem experiência na área de Engenharia Civil com ênfase Materiais e Componentes de Construção, atuando principalmente nas áreas de tecnologia
dos materiais e sistemas e de inspeções e diagnósticos de manifestações
patológicas em estruturas de concreto de armado, atuando em várias obras
de destaque no panorama nacional. Recebeu os prêmios: Melhor Tese de
Doutorado do ano de 2012 e “Epaminondas Melo do Amaral Filho” (Destaque em Engenharia no Campo do Projeto e Construção de Concreto de Alto
Desempenho) no ano de 2015, ambos pelo Instituto Brasileiro do Concreto
(IBRACON)
Objetivo: O minicurso é voltado para a aplicação do concreto autoadensável
em canteiro de obras (foco: paredes de concreto), através de estudos de casos recentes. Serão abordados os aspectos executivos, falhas, boas práticas,
ações corretivas e resultados positivos/negativos. A apresentação também
vai abordar aspectos conceituais sobre a dosagem do concreto autoadensável (escolha correta do material e insumos), normalização e ensaios.
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Minicurso 03:
Mecanismos de Degradação, Diagnóstico e Cases
Palestrante: Thomas Garcia Carmona
Currículo: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?id=K4202188T9
Empresa/Instituição: Exata Engenharia e Assessoria SS Ltda

Engenheiro Civil pela Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado - turma de 1999. Mestre em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo na linha de pesquisa "Corrosão de
Armaduras". MASTER pelo Instituto Eduardo Torroja de Ciências da Construção - Espanha, Curso de Estudos Maiores da Construção - CEMCO 2004,
com trabalho monográfico na Área de Vida Útil das Estruturas. Especialização em química do cimento pelo Instituto Eduardo Torroja de Ciências da
Construção - Espanha. Diretor da Exata Engenharia e Assessoria SS Ltda.
onde trabalha desde 1995, tendo atuado em muitos trabalhos por todo o
Brasil nas áreas de Patologia das Construções e Projeto Estrutural. Diretor
da ABECE - Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural
(2006-2008). Realizou trabalhos de pesquisa sobre materiais de construção
destinados a obras marítimas para a ROM - recomendação de Obras Marítimas de "Puertos del Estado de España".Ministrou diversas palestras e
cursos em várias cidades do Brasil sobre Vida Útil, Patologia, Reparo, Reforço e Proteção de Estruturas de Concreto. Sócio do IBRACON – Instituto
Brasileiro do Concreto.

Objetivo: O objetivo deste minicurso é apresentar ao profissional diversos
casos aplicados de identificação, correção e recuperação das estruturas.
Os conteúdos abordados serão: manifestações patológicas, mecanismos de
ocorrência e parâmetros de influência. A reabilitação, os reparos e os reforços das estruturas serão expostos de maneira dinâmica.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

31

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

RESUMOS

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

33

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
34

A CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS DO SÉCULO XIX – ANÁLISE DE PATOLOGIAS NA FACHADA DO CASARÃO HERMANN LUNDGREN

A FOTOGRAFIA EM LAUDOS PERICIAIS E PARECERES TÉCNICOS DE
ENGENHARIA
A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO
PARA EVITAR MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: ESTUDO DE CASO DE
UMA OBRA EM ARACAJU/SE
A INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO MINERAL NA CARBONATAÇÃO UTILIZANDO MATERIAIS DE BELÉM

ADIÇÃO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS:
UMA REVISÃO DE MÉTODOS PARA EVITAR A FORMAÇÃO DE MANCHAS EM FACHADAS PREDIAIS

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ENSAIOS DA PENETRAÇÃO DE
ÁGUA E DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO
ANÁLISE DA DETERIORAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PELA
REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO: ESTUDO DE CASO
ANÁLISE DA FLUÊNCIA EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO

ANÁLISE DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE UMA EDIFICAÇÃO DE
28 ANOS NÃO CONCLUÍDA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG
ANÁLISE DA REABILITAÇÃO DO CENTRO CULTURAL BERNARDO
MASCARENHAS BASEADO NOS CRITÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA RECUPERAÇÃO DE
OBRAS ABANDONADAS: UM ESTUDO DE CASO (PRF)

ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS POR USUÁRIOS EM EDIFICAÇÃO HISTÓRICA ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL INVENTARIADA
NO BALNEÁRIO CASSINO - RS

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE REVESTIMENTO
CERÂMICO DO EDIFÍCIO CECOM/UFRGS
ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO ESTÁDIO ANTONIO DIAS “NAVEGANTÃO”
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ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO REVESTIMENTO
CERÂMICO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL – ESTUDO DE CASO CONDOMÍNIO ATLÂNTIDA
ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ALVENARIAS E
ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS NA CIDADE DE MANAUS – ESTUDO DE CASO

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS IDENTIFICADAS NA
PONTE SOBRE O RIO TOCANTINS, PORTO NACIONAL, TO
ANÁLISE DE DESEMPENHO DE CONCRETOS CARBONATADOS: A INFLUÊNCIA DOS CLIMAS BRASILEIROS NOS MODELOS DE PREVISÃO
DE VIDA ÚTIL

ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS NA
PONTE SIMPLÍCIO DIAS NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI
ANÁLISE DE PONTES DE ADERÊNCIA PARA REPARO ENTRE CONCRETOS DE ELEVADA RESISTÊNCIA
ANÁLISE DO AUXÍLIO DOS METÓDOS DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS
DE DESEMPENHO DA ABNT NBR 15.575:2013 NO PROCESSO DO
DIAGNÓSTICO DAS FISSURAS – ESTUDO DE CASO.

ANÁLISE DO COLAPSO PARCIAL DE UM FORRO EM ESTUQUE POR
AÇÃO DE CUPINS

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DA CARBONATAÇÃO E DO DESGASTE SUPERFICIAL DO CONCRETO: UM ESTUDO DE CASO REALIZADO NA ECLUSA 1 DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL
DA BARRAGEM DE TUCURUÍ
ANÁLISE DOS DANOS EXISTENTES EM DUAS IMPORTANTES EDIFICAÇÕES DA CIDADE DE SOBRAL-CEARÁ
ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA A INTERFACE JANELA E PAREDE DE VEDAÇÃO
ANÁLISE ESTRUTURAL DE UMA EDIFICAÇÃO HISTÓRICA DO SÉCULO XVIII

ANÁLISE QUANTITATIVA DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DAS
FACHADAS DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL – ESTUDO DE CASO
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ANÁLISE TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE PILARES DE CONCRETO
ARMADO REFORÇADOS COM CFRP ATRAVÉS DA RESISTÊNCIA DOS
MATERIAIS
ANÁLISE TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE PILARES REFORÇADOS COM
CFRP

ANÁLISES DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO DE SUB-ESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
(SUBESTAÇÃO JOAIRAM)
APLICAÇÃO DA TERMOGRAFIA NA INSPEÇÃO DE FACHADAS DE
EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS EM MADEIRA

APLICAÇÃO DE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) EM
OBRAS CIVIS COM PERSPECTIVA DE INCREMENTO DA VIDA ÚTIL
(VU) ATRAVÉS DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
DA EXECUÇÃO DA OBRA E ROTINAS DE MANUTENÇÃO
APLICAÇÃO DE FIBRAS EM ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS PARA
VERIFICAÇÃO DE FISSURAÇÃO POR RETRAÇÃO

APLICAÇÃO DO CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA EM CUBA DE BANHEIRO
ARGAMASSAS DE SOLO-CIMENTO PARA REABILITAÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONSTRUÇÕES COM TERRA
AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO NATURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO FRENTE À CARBONATAÇÃO EM PELOTAS/RS

AVALIAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À
TRAÇÃO DE ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO EM ENSAIOS LABORATORIAIS
AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DA ESTRUTURA DE UM
EDIFICIO COMERCIAL EM UMA INSPEÇÃO PREDIAL

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PH DA SOLUÇÃO DOS POROS DO
CONCRETO NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA ARMADURA
AVALIAÇÃO DA OXIDAÇÃO DE AGREGADOS SULFETADOS EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS

AVALIAÇÃO DA PENETRAÇÃO DE ÍONS CLORETO EM TRAÇOS DE
CONCRETO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DA ABNT NBR 6118
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AVALIAÇÃO DA REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO E DA ABSORÇÃO DE
ÁGUA EM MATRIZES CIMENTÍCIAS COM ADIÇÃO DE CINZA DE CASCA DE ARROZ
AVALIAÇÃO DA REAÇÃO AO FOGO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO EMPREGADOS EM UMA EDIFICAÇÃO TEATRAL
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA ARMADURA EM CONCRETOS COM CIMENTOS GEOPOLÍMEROS
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA EM PLACAS CERÂMICAS NAS CORES CLARA E ESCURA COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA
AVALIAÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE ÍONS CLORETO EM CONCRETOS PRODUZIDOS A PARTIR DE CIMENTO CP-IV E CP-V COM E
SEM SÍLICA ATIVA
AVALIAÇÃO DA TECNICA DE REFORÇO ATRAVES DO ENTALHE SOBRE O RECOBRIMENTO UTILIZANDO LAMINADO DE POLIMERO REFORÇADO COM FIBRA DE CARBONO EM LIGAÇÕES VIGA-PILAR DE
ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS.

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE SÍSMICA À ESCALA URBANA: O
CENTRO HISTÓRICO SOBRALENSE
AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PISO DE CONCRETO ESTRUTURAL DESTINADO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS EM
GARAGEM - ESTUDO DE CASO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL
AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM VIGAS E PILARES DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO EM PELOTAS/RS

AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS CAUSADAS POR
MÁS PRÁTICAS EXECUTIVAS EM EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA ESTRUTURAL
AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS PROVOCADAS PELO
CLORO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA
AVALIAÇÃO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DO ENSAIO DE PULSO ULTRASSÔNICO
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156

AVALIAÇÃO DO ATAQUE INTERNO POR SULFATOS EM PASTAS DE CIMENTO DOSADAS COM DIFERENTES TEORES DE PIRITA

160

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO QUANTO À ADERÊNCIA DE DIFERENTES TRATAMENTOS SUPERFICIAIS DO SUBSTRATO DE CONCRETO
PARA USO DE CHAPISCO INDUSTRIALIZADO

158

162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
38

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE TELHAS CERÂMICAS E DE FIBROCIMENTO QUANTO À AÇÃO DE GRANIZO E CAMINHAMENTO
AVALIAÇÃO DO RECALQUE DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ SANTANA,
NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA RETROALIMENTAÇÃO DE CICLOS DE PROCESSO DE PRODUÇÃO – ESTUDO DE
CASO EM NÚCLEO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SANTA MARIA/RS
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA NO CAMPUS MONTEIRO
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO E PERCEPÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM SISTEMAS PREDIAIS EM EDIFÍCIOS DA UFSCAR

AVALIAÇÃO PROBABILÍSTICA DA VIDA ÚTIL DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO SUJEITAS À CARBONATAÇÃO
BARRAGENS DE CONCRETO SUBMETIDAS À AÇÃO TÉRMICA AMBIENTAL. ANÁLISE DA BARRAGEM LLOSA DEL CAVALL
BIODETERIORAÇÃO DO CONCRETO EM ESTRUTURAS DE SANEMENTO: UM ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAPTURA DE CO2 DEVIDO À CARBONATAÇÃO DO CONCRETO DURANTE O CICLO DE VIDA DAS ESTRUTURAS
CARACTERIZAÇÃO DE INFILTRAÇÕES EM PAREDE DE CONTEÇÃO
DEVIDA À FALHA OU AUSÊNCIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM
CONSTRUÇÃO COMERCIAL NA CIDADE DE PALMAS/TO

CARACTERIZAÇÃO DINÂMICA DE UM EDIFÍCIO HISTÓRICO DO SÉCULO XIX CONSTRUÍDO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS EM CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS DE
ALVENARIA VERNACULAR: CASOS DE ESTUDO
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184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208

CARBONATAÇÃO ACELERADA E NATURAL EM AMOSTRAS DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DE CONCRETO E CINZA DE
CASCA DE ARROZ
CASOS DE FISSURAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO ARMADO SOBRE
ESTACAS

COMPARAÇÃO DA RETRAÇÃO POR SECAGEM ENTRE CONCRETOS
CONVENCIONAIS E COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE POLIÉSTER

CONTRIBUIÇÃO PARA O DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLOGICAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ESTUDO DE CASO
CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ARGAMASSAS CIMENTÍCIAS UTILIZADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES FÍSICOS DE ARGAMASSAS PRODUZIDAS COM DIFERENTES MATERIAIS INERTES, AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E AS PROPRIEDADES DO REVESTIMENTO.
CORROSÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: MÉTODOS
DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS NO
USO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

DEGRADAÇÃO DE FACHADAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE
EDIFÍCOS DE BRASÍLIA-DF
DESENVOLVIMENTO DE AGLOMERANTES ALTERNATIVOS PARA A
CONSTRUÇÃO CIVIL, PROCESSO DE ÁLCALI-ATIVAÇÃO: IMPACTOS
AMBIENTAIS E NECESSIDADE DE ESTUDOS DE DURABILIDADE
DESPLACAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO POR TENSÕES
CÍCLICAS

DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TRANSIÇÃO SUSPENSÃO-SÓLIDO
(TEMPO ZERO) EM MICROCONCRETOS DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO POLÍMERO SUPERABSORVENTE E NANOSSÍLICA
DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO REVESTIMENTO FULGET DA FACHADA DO CENTRO DE COMBUSTÍVEIS DA
UFRGS
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210

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA ESTRUTURA
DE UMA CONSTRUÇÃO PÚBLICA: ANEXO A E B

214

EFEITO DA ADIÇÃO DE CERÂMICA VERMELHA, FILER CALCÁRIO E
CINZA DE CASCA DE ARROZ NA REAÇÃO ÁLCALI-SÍLICA

212

216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
40

DURABILIDADE DE ARMADURAS COM ELETRODEPOSIÇÃO DE ZINCO E DA LIGA ZINCO-NÍQUEL FRENTE À AÇÃO DE CLORETOS

EFEITO DE ALTAS TEMPERATURAS NA RESISTÊNCIA À FLEXÃO DE
CONCRETO CONVENCIONAL

EFEITOS DO USO DE AGREGADO MIÚDO ARTIFICIAL COM MATERIAL PULVERULENTO NO CONCRETO FRENTE A SUA IMPORTÂNCIA
NA SUSTENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO E DURABILIDADE DAS
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
ENGENHARIA DIAGNÓSTICA APLICADA A RESERVATÓRIO DE ÁGUA
EM AMBIENTE INDUSTRIAL
ENSAIOS DESTRUTIVOS E NÃO DESTRUTIVOS APLICADOS A CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM AGREGADOS RECICLADOS
ESTIMATIVA DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO ATRAVÉS DE ENSAIOS
NÃO DESTRUTIVOS

ESTIMATIVA DO MÓDULO DE ELASTICIDADE GLOBAL DE UMA EDIFICAÇÃO HISTÓRICA DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PELO
MÉTODO ULTRASSONICO
ESTUDO COMPARATIVO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO ATRAVÉS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS E NÃO-DESTRUTIVOS

ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO DA ADIÇÃO DE SERRAGEM DE CEDRELA ODORATA NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DO CONCRETO
ESTUDO DA CORROSÃO NOS PILARES DA ESTRUTURA DE UM GALPÃO LOCALIZADO EM RECIFE-PE
ESTUDO DA INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE DANOS EM REGIÕES
DA FACHADA
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236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264

ESTUDO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E DA ABSORÇÃO POR
CAPILARIDADE DE CONCRETOS PRODUZIDOS COM SUBSTITUIÇÕES PARCIAIS DE AGREGADO MIÚDO RECICLADO DE RESÍDUOS
DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
ESTUDO DAS EFLORESCÊNCIAS EM ALVENARIAS

ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE APODI-RN
ESTUDO DE ÁGUA SUBMETIDA A UM CAMPO QUÂNTICO UNIFICADO
EM MATRIZ DE CIMENTO PORTLAND

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE VEDAÇÃO E ADERÊNCIA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO NA REGIÃO
DE BELÉM - PARÁ
ESTUDO DE CASO DE INSPEÇÃO EM UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE ESCLEROMETRIA E ULTRASSOM

ESTUDO DE CASO DE MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA PROVENIENTE
DO COBRIMENTO DO CONCRETO E DA CORROSÃO DE ARMADURAS
ESTUDO DE CASO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FISSURAS
PROVENIENTES DE EDIFICAÇÃO SOBRE ATERRO
ESTUDO DE CASO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
POR MEIO DA APLICAÇÃO DO MAPA DE DANOS

ESTUDO DE CASO: INSPEÇÃO PRELIMINAR DE 01 (UM) EDIFÍCIO
RESIDENCIAL

ESTUDO DE CASO: MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PAREDES DE
CONCRETO.
ESTUDO DE COBERTURAS DE EDIFICAÇÕES RESIDÊNCIAIS SEGUNDO NORMA DE DESEMPENHO NBR 15.575 – PARTE 5
ESTUDO DE PRÁTICAS DE EXECUÇÃO QUE PODEM GERAR MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFÍCIOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS E DE CONCRETO, SUBMETIDOS A ATAQUES DE CLORETOS

ESTUDO EXPERIMENTAL DE VIGAS REFORÇADAS COM CHAPAS DE
AÇO COLADAS
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266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
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ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA NA RESISTÊNCIA À FLEXÃO DE PEÇAS EM CONCRETO REFORÇADAS COM FIBRAS DE CARBONO - PCRFC E REVESTIDAS COM ARGAMASSA REFRATÁRIA QUANDO SUBMETIDAS A TEMPERATURAS DE ATÉ 230°C

ESTUDO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE

FACHADA COM DESCOLAMENTO DE PEDRA NATURAL: ESTUDO DE
CASO NA IGREJA MATRIZ DE RIACHUELO/RN.
IDENTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS: ESTUDO DE CASO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
IMPORTANCIA DA NORMA EUROPEIA EN 1504, NA PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS LAUDOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA O CONTROLE DA MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
TOMBADO
INCIDÊNCIA DE CORROSÃO DE ARMADURAS EM PILARES DE CONCRETO ARMADO LOCALIZADOS NO PAVIMENTO PILOTIS
INCIDÊNCIAS DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM EMPREENDIMENTOS
VERTICAIS

INFLUÊNCIA DA FRENTE DE CARBONATAÇÃO NA RESISTÊNCIA SUPERFICIAL DO CONCRETO OBTIDA PELO MÉTODO DA ESCLEROMETRIA
INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA DO AGREGADO NA REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

INFLUÊNCIA DA RESISTÊNCIA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
NA COMPRESSÃO AXIAL DE PRISMAS DE BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURAIS

INFLUÊNCIA DO ENVELHECIMENTO NATURAL NA REFLETÂNCIA
DE TELHAS DE FIBROCIMENO SEM AMIANTO
INSPEÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA PÓS COLAPSO: ESTUDO DE CASO
INSPEÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADA NA REGIÃO CENTRAL DE RECIFE- PE ESTUDO DE CASO
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294
296
298
300
302
304
306
308
310
312
314
316
318
320

INSPEÇÃO EM UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO USANDO
POTENCIAL DE CORROSÃO, PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO E
RESISTIVIDADE ELÉTRICA: ESTUDO DE CASO
INSPEÇÃO PREDIAL, DESEMPENHO E VIDA ÚTIL DE EDIFICAÇÕES:
PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO
INSPEÇÃO PREDIAL – UM ESTUDO DE CASO ACERCA DA LEGISLAÇÃO DE PORTO ALEGRE (BRASIL)

INSPEÇÃO PREDIAL: ESTUDO DE CASO NO EDIFÍCIO-GARAGEM DA
ULBRA CANOAS

INSPEÇÃO TÉCNICA AO VIADUTO DA RODOVIA RS-118 NA CIDADE
DE GRAVATAÍ / RS
INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA DE FACHADAS – INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA FISSURAÇÃO
INSPEÇÕES PREVENTIVAS E ESTATÍSTICA DE FISSURAÇÃO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE (RMR)
INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM AMBIENTES
MARINHOS: REQUISITOS BÁSICOS DE DURABILIDADE

INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO COM REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO E FORMAÇÃO DE
ETRINGITA SECUNDÁRIA
LEVANTAMENTO DAS INCIDÊNCIAS DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS FACHADAS DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM SÃO PAULO
LEVANTAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL A 100 M DO MAR – ESTUDO DE CASO

LEVANTAMENTO DE DADOS E DIAGNÓSTICO SOBRE MARQUISES
EM EDIFICAÇÕES DE CIDADE DE MÉDIO PORTE DO RIO GRANDE DO
SUL
LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS
LEVANTAMENTO DE PATOLOGIA CAUSADA POR UMIDADE EM UMA
EDIFICAÇÃO NA CIDADE DE PALMAS - TO
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322

LEVANTAMENTO E ANÁLISE QUALITATIVA DAS MANIFESTAÇÕES
PATOLÓGICAS DAS FACHADAS DO PALACETE BOLONHA

326

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES

324
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
44

LIGHT STEEL FRAME COMO ALTERNATIVA AO SISTEMA CONVENCIONAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO A REDUÇÃO DE PATOLOGIAS
CONSTRUTIVAS

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO EM
AMBIENTE MARINHO

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO COM ÊNFASE EM ERROS DE CONSTRUÇÃO
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO: ESTUDO DE CASO DAS PONTES NA PA-458
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PONTES E VIADUTOS: UM ESTUDO DE CASO NA PONTE SOBRE O RIO TOCANTINS NO MUNICÍPIO
DE PORTO NACIONAL- TOCANTINS
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE
FACHADA - O CASO DO EDIFÍCIO FONTANE BLUE EM FOZ DO IGUAÇU
- PR
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA – ESTUDO DE CASO DAS CASAS DA VILA GIANETTI EM VIÇOSA- MG
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM UM PRÉDIO PÚBLICO: UM ESTUDO DE CASO

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE EM UMA ZONA DE
AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS EM OBRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV)

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS MAIS COMUNS EM OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS PARA MORFOLOGIA EM VIGA CAIXÃO
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350

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS MAIS FREQUENTES EM OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS COM DUAS VIGAS LONGITUDINAIS

354

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO – PB

352
356
358
360
362
364
366
368
370
372
374
376

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA PONTE DO SAPUCAIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS OCASIONADAS PELA UMIDADE EM
EDIFICAÇÃO DO CAMPUS DE GOIABEIRAS DA UFES

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EDIFÍCIOS HISTÓRICOS: ESTUDO DE CASO NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS/MA

MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ESTUDO DE CASO:
CASTELINHO DOS BRACHER

METODOLOGIA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
“METODOLOGIA PARA A RECUPERAÇÃO DE PILARES SUBMETIDOS
À CARBONATAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE CASO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR DE TÉRREO EM PILOTIS DE MANAUS/
AM”
MODELO DE PREVISÃO DA PENETRAÇÃO DE CLORETOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS
CLIMÁTICOS
MONITORAMENTO DE CORROSÃO EM CORTINAS ATIRANTADAS
COM PROCESSO DE TÉCNICA DE MEDIÇÃO DE REFLECTOMETRIA
POR IMPULSOS

MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
ATRAVÉS DE ENSAIOS ULTRASSÔNICOS
MONITORAMENTO PATOLÓGICO EM UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR: ESTUDO DE CASO

NANORREVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZAÇÃO E
APLICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
OPÇÕES DE TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS PRESENTES NUMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE ARACAJU-SE
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378

OS FENÔMENOS DE PRÉ-DANOS NAS FACHADAS DOS EDIFÍCIOS –
CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÃO

382

PARÂMETROS DA INCIDÊNCIA DE CHUVA DIRIGIDA NA FACHADA
OBTIDOS PELA SIMULAÇÃO HIGROTÉRMICA

380

384
386
388
390
392
394
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46

PADRONIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NORMATIVAS – UMA VISÃO
DA PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES ATRAVÉS DE NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
PATOLOGIA CAUSADA POR UMIDADE: ESTUDO DE CASO NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA
PATOLOGIA EM SUBSISTEMA DE VEDAÇÃO EM PLACAS CIMENTÍCIAS – ESTUDO DE CASO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE DE SOBRAL-CE: INTERVENÇÕES REALIZADAS NO TEATRO SÃO JOÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FACHADA DA IGREJA MATRIZ DE ANGICOS-RN.
PREVENÇÃO PATOLÓGICA: ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CONCRETO POR MEIO DE RAIO X

PRINCIPAIS MOTIVOS DOS PROBLEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
EM EMPREENDIMENTOS DE PORTO ALEGRE E CANOAS – ESTUDO
DE CASO
PROTEÇÃO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA POR ENERGIA FOTOVOLTAICA

QUANTIFICAÇÃO DE MANCHAMENTOS EM FACHADAS - ESTUDO DE
CASO EM BRASÍLIA-DF
REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO: DEFINIÇÃO, INFLUÊNCIA E CONTROLE

REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO: UM BREVE ESTUDO DA OCORRÊNCIA
NOS BLOCOS DA PONTE PAULO GUERRA – RECIFE/PE

RECOMENDAÇÃO DE PROCESSO TERAPÊUTICO PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO DAS TELHAS DE CONCRETO PROTENDIDO DO PRÉDIO PRINCIPAL DE INDÚSTRIA DE COMPONENTES SITUADA AO SUL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

406
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RESUMO
Considerada Patrimônio Mundial da UNESCO, a cidade de Olinda, Pernambuco, guarda diversos exemplares arquitetônicos que contam a história da
formação da cidade ao longo dos anos. Passando pelas ocupações holandesas com importantes definições no traçado urbano e edificações imponentes, até a época das construções de influência portuguesa, onde podemos
destacar diversos edifícios com revestimento de fachada em azulejos. No
presente trabalho foi realizada uma pesquisa histórica sobre o Casarão Hermann Lundgren, uma análise das suas técnicas construtivas chegando ao
seu atual estado de conservação, e chamando atenção para a importância da
preservação do patrimônio histórico edificado para manutenção da identidade de sítios históricos. Ao realizar um estudo sobre o estado de conservação da fachada azulejada deste edifício, busca-se caracterizar os principais
problemas encontrados neste tipo de técnica de revestimento, através de
análise visual, e apontar os danos causados pela falta de conservação do
casarão.
PALAVRAS-CHAVE: fachada, azulejaria portuguesa, termografia, século XIX
ABSTRACT
A UNESCO World Heritage Site, the city of Olinda, Pernambuco, guard diverse architectural examples that tell the story of the city over the years,
through the Dutch occupations with important settings in the urban layout
and imposing buildings, up to the time of construction of Portuguese influence where we can highlight several buildings with exterior cladding tiles.
In the present work was carried out historical research on the Hermann
Lundgren’s House, an analysis of their construction techniques reaching its
current condition, and calling attention to the importance of preserving the
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heritage buildings for maintenance of the identity of historic sites. To conduct a study on the condition of the tiled facade of this building, we try to
characterize the main problems encountered in this type of coating technique and point out the damage caused by the lack of conservation of the
house.
KEYWORDS: facade, Portuguese tiles, XIX Century.
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RESUMO
Todo Engenheiro que lida com manifestações patológicas já necessitou elaborar um Laudo, Parecer Técnico ou Laudo Pericial, no qual invariavelmente precisou inserir fotografias. Não se pode admitir um laudo impresso, a
respeito de manifestações patológicas, sem fotografias. Sinal dos tempos e
a fotografia tem se popularizado grandemente, com o evento das fotos digitais. Mais e mais pessoas estão fazendo uso da fotografia para realizar suas
atividades e para dar clareza a seus escritos. Na área da Engenharia, esse
fato não poderia passar despercebido, considerando que os engenheiros
são sempre alinhados com as inovações e comprometidos com os avanços
tecnológicos que acontecem no planeta. Frequentemente nossos Laudos
Técnios, Pareceres, Laudos Periciais e etc. estão repletos de fotografias, que
têm a intenção de clarear a narrativa, tanto para leigos, como para Magistrados ou outros profissionais que tenham acesso ao trabalho, e que, através da fotografia, possam enxergar situações que não puderam presenciar.
Por essas razões, é muito importante que as fotografias que integram esses trabalhos técnicos, tenham qualidade em diversos aspectos, e possam
efetivamente trazer para o leitor a imagem clara e indubitável daquilo que
se desejou mostrar, afastando a dúvida ou a ambiguidade da interpretação,
que pode acontecer se houvesse apenas o texto escrito. Uma manifestação
patológica mostrada numa fotografia clara, bem registrada, pode nortear a
decisão justa, ao passo que outra fotografia cujo registro não foi tão feliz, ou
conteve menos qualidade técnica, pode induzir ao erro o decisor.
PALAVRAS-CHAVE: fotografia, laudo, perícias, técnica, manifestação patológica.

ABSTRACT
Any engineer, who works dealing with building pathological manifestations, has already made a report, a technical opinion, or even a technical

52

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

inspection text, in which has inserted photos. It’s insane to get an official
engineering document, like an expertise report, without pictures in its content. Photography has become very popular, mainly after the event of digital
photography. Increasingly, people are inserting photos in their texts, school
works and dissertations, in order to clarify, and to improve the quality of
their works. Considering that Engineering is always in touch with the planet
innovations, our technical texts, reports and etc. are, nowadays, full of the
digital photos. These “pics” have the intention of showing the readers something that is very long to be explained by writing, or simply to illustrate the
work. The pictures serve to aid, for instance, a magistrate to decide and to
pass a sentence on about an engineering subject, or on situations that he
could not attempt to. Also layman persons can better understand things if
they see pictures about the subjects. These are some reasons that make the
insertion of pictures, very important, in engineering works. The quality of
these pictures is also very important, because they will show the readers,
things that they could not witness. A clear picture, taken based on the right
technical, can make the fair decision be taken by the judger. However, if the
photo is not very clear or does not show the important detail, the decision
may be mistaken and unfair, what could harm people or institutions.
KEYWORDS: photography, photo, picture, technical, expertise, pathological
manifestations
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RESUMO
O presente trabalho, realizado na obra Brisa Marina no litoral de Aracaju,
tem por objetivo avaliar a importância do controle tecnológico em uma estrutura de concreto armado, visando a qualidade do material e a prevenção
de manifestações patológicas. Através de pesquisas metodológicas descritas na literatura, foram analisadas algumas manifestações patológicas como
a corrosão, carbonatação e reação álcali-agregado (RAA). Através de estudo
de campo, inspeções visuais e registros fotográficos realizados em laboratórios e in loco, foram observados os procedimentos para os ensaios antes e
durante a concretagem de lajes. Nas idades de 7 e 28 dias após o lançamento do concreto, foram verificados os ensaios de resistência a compressão
do material coletado, com o intuito de analisar se a estrutura apresentava
a resistência especificada no projeto. Por fim, após análises, os resultados
apresentaram dados relevantes quanto ao estudo e controle de manifestações patológicas em edificações convencionais.
PALAVRAS-CHAVE: Controle tecnológico, Patologia das Construções, Estruturas de Concreto.

ABSTRACT
The purpose of the present study, conducted in the building Brisa Marina, in
the coast of Aracaju, is to assess the importance of technological control in a
reinforced concrete structure to assure the quality of the material and prevent pathological manifestations. Analysis of some pathological manifestations such as corrosion, carbonation and alkali-aggregate reaction (AAR)
was performed using research methodologies described in the literature.
The test procedures conducted before and during concrete slab pouring
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were observed through a field study, visual inspections and photo assays in
laboratories and in situ. At the ages of 7 and 28 days after concrete laying,
the results of the testing of compressive strength of the collected material
were analyzed to check whether the strength of the structure was consistent with the project specifications. Finally, the results obtained revealed
important data for the study and control of pathological manifestations in
conventional buildings.
KEYWORDS: Technological control, Building Pathology, Concrete Structures.
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RESUMO
Neste artigo, apresentam-se os efeitos da carbonatação nas estruturas de
concreto armado sob o ponto de vista da durabilidade e consequentemente
da vida útil, utilizando na composição das argamassas materiais específicos
da região Norte, como sendo cimento NASSAU composto com pozolana e
areia quartzosa. Aborda-se a influência das adições minerais neste fenômeno, discutindo seus mecanismos de atuação e os fatores intervenientes que
contribuem para minoração do processo de carbonatação. Foram estudadas
duas porcentagens de metacaulim em substituição, e através de ensaios realizados em laboratório são apresentadas as profundidades de carbonatação
medidas através de um indicador químico de pH. Com a pesquisa realizada
observou-se a influência marcante das adições minerais na melhoria das
propriedades das argamassas e da redução da carbonatação. Este trabalho
é uma contribuição ao meio técnico regional dado ser a Amazônia uma região de características atípicas do ponto de vista ambiental onde a umidade
relativa é relevante.
PALAVRAS-CHAVE: concreto; adição mineral; carbonatação; ensaio acelerado.
ABSTRACT
This article presents the effects of carbonation on reinforced concrete using
specific materials from the region of Northern Brazil. The primary focus is
on the durability and, consequently, the life cycle, of the reinforced concrete.
More specifically, the aforementioned specific materials are used for mortar’s composition, just as the cement NASSAU is composed by pozzolan and
quartz sand. Also addressed is the influence mineral addition has in this
phenomenon, discussing its performing mechanisms and the intervening
factors that contribute to the mitigation of the carbonation process. Two
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percentages of metakaolin substitution were studied in a laboratory and
the findings of the carbonation intensity levels were deducted from these
experiments. A chemical indicator of pH measurement was used for the procedures. Through the research performed it was noticed a strong influence
and presence of minerals that enhance the properties of mortars and mitigate carbonation. This research is a contribution to the regional technical
scenario, taking into account that, from an environmental perspective, the
Amazon is a region with atypical characteristics where the relative air humidity is high and relevant.
KEYWORDS: concrete; mineral addition; carbonation; accelerated tests.
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RESUMO
A poluição ambiental proveniente da indústria ou de fatores urbanos vem
aumentando constantemente, causando problemas relacionados à estética
e à durabilidade em edificações, principalmente em suas fachadas. Uma maneira para evitar manifestações patológicas provenientes da poluição ambiental é o fenômeno de autolimpeza, o qual é realizado a partir de dois
componentes, atividade fotocatalítica (degradação de poluentes absorvidos
na superfície) e atividade super-hidrofílica (que permite que a superfície
seja facilmente limpa com a chuva). A fim de diminuir estas manifestações,
substâncias com atividade fotocatalítica como o TiO2 (dióxido de titânio)
são empregadas, as quais vem sendo muito estudadas em laboratório e
indústrias. O presente trabalho oferece uma revisão bibliográfica sobre a
adição de TiO2 em materiais cimentícios através de comparações quanto a
forma que esta substância pode ser melhor utilizada em fachadas prediais
(misturas com argamassa, pasta de cimento, concreto, película de TiO2 para
encobrir a fachada), e uma análise da possibilidade de potencialização da
atividade fotocatalítica do TiO2. A partir dos dados obtidos, foi concluído
que a melhor maneira do material ser utilizado em fachadas prediais é a
película de TiO2 para encobri-la.
PALAVRAS-CHAVE: Dióxido de titânio, autolimpeza, estética e durabilidade, materiais cimentícios, manifestações patológicas.
ABSTRACT
Environmental pollution from industry or urban issues is increasing constantly, leading to problems related to aesthetics and durability in build-
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ings, mainly in their facades. One way to avoid pathological manifestations
from environmental pollution is the self-cleaning phenomenon, which happens from two components, photocatalytic activity (pollutant degradation
absorbed on the surface) and super-hydrophilic activity (which allows the
surface to be easily cleaned in the rain). In order to reduce these manifestations, substances with photocatalytic activity such as TiO2 (titanium dioxide) are used, which has been much studied in laboratory and industry.
This paper provides a literature review on the addition of TiO2 in cementitious materials through comparisons about the way that this substance
can be best used in building facades (mixtures with mortar, cement paste,
concrete, TiO2 layer to cover the facade), and an analysis on the possibility
of enhancement of photocatalytic activity of TiO2. From the data obtained,
it was concluded that the best way the material is used in building facades is
the TiO2 layer to cover the facade.
KEYWORDS: titanium dioxide, self-cleaning, aesthetics and durability, cementitious materials, pathological manifestations.
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RESUMO
O controle tecnológico do concreto é de extrema importância para avaliar o desempenho de qualquer obra. É o controle que pode confirmar se o
material apresenta ou não as características indicadas no projeto, além de
identificar e corrigir problemas de eventual não conformidade. Para obter
esse controle, é necessária a realização de testes físicos no concreto. Este
trabalho objetiva analisar os ensaios de resistência característica do concreto à compressão axial (ƒck) e de determinação da penetração de água sob
pressão a fim de encontrar uma relação existente entre eles. As análises foram feitas apenas no estado endurecido do concreto. Foram confeccionados
duas classes de resistência de concreto, 20 MPa e 50 MPa, cada uma com
seis corpos de prova. Dos seis corpos de prova, três foram destinados para o
ensaio de compressão axial e os restantes para o ensaio de determinação da
penetração de água sob pressão, ambos na idade de 28 dias. Analisando os
resultados, conclui-se que a penetração de água é inversamente proporcional à resistência característica do concreto à compressão, ou seja, o concreto de alta resistência apresenta menor permeabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: controle, penetração, concreto, resistência.
ABSTRACT
The technological control of concrete is very important to evaluate the performance of any civil work. It is the control that confirms if the material has
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or not the characteristics indicated to the project, besides identify and correct potential problems without compliance with the project. To get to this
control, conducting physical tests on concrete is required. This work aims
to analyze the strength tests characteristic of concrete to axial compression
(ƒck) and determination of the water penetration under pressure in order
to find a relationship between them. The analyses were performed only in
hardened concrete. Two concrete strength classes were made, 20 MPa and
50 MPa, each one with six samples. Of the six samples, three were intended
for axial compression test and the remaining for the penetration of water
under pressure test, both at the age of 28 days. Analyzing the results, it is
concluded that water penetration is inversely proportional to the characteristic compressive strength of the concrete, therefore high strength concrete
has lower permeability.
KEYWORDS: control, penetration, concrete, resistance.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo a análise da reação álcali-agregado com o
estudo de caso de um Píer, uma estrutura de concreto armado localizado em
um ambiente marinho no Brasil. Neste presente trabalho é feita uma revisão
bibliográfica sobre o assunto da reação álcali-agregado, com enfoque nas
normas Brasileiras, abordando o mecanismo químico, a análise de riscos e
a prevenção deste fenômeno patológico. Posto isso, também são relatados
os testes da análise petrográfica para a caracterização dos agregados utilizados nas estruturas dos dolfíns de amarração do píer citado. A partir dos
resultados adquiridos nos ensaios laboratoriais é possível evidenciar no
donfin 3 a presença de minerais característicos da reação álcali-agregado.
Todavia, a reação álcali-agregado tem como uma de suas características a
distribuição heterogênea ao longo das estruturas afetadas. Motivo pelo qual
é muito difícil estabelecer seu grau de desenvolvimento e estágio de evolução. Portanto, não é possível definir se o processo expansivo evidenciado no
dolfim 3 ainda continuará ocorrendo no decorrer dos anos.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia do concreto, Reação álcali-agregado, Píer.
ABSTRACT
This research aims to analyze the alkali-aggregate reaction with the case
study of a pier, a reinforced concrete structure located in a marine environment in Brazil. In the present work is done a literature review on the subject
of alkali-aggregate reaction, focusing on Brazilian standards, addressing the
chemical mechanism, risk analysis and prevention of this pathological phenomenon. That said, petrographic analyses are also carried out for the characterization of the aggregates used in the structures of mooring dolphins
of that pier. The results obtained in laboratory tests reveal the presence of
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characteristic minerals of the alkali-aggregate reaction in donfin 3. However, the alkali-aggregate reaction has as one of its features the heterogeneous
distribution along the affected structures. Reason why it is very difficult to
establish their degree of development and evolution stage. Therefore, it is
not possible to define if the expansive process evidenced in dolfim 3 will
still be occurring over the years.
KEYWORDS: Concrete pathology, alkali-aggregate reaction, pier.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo sobre a fluência em vigas de concreto
armado, desenvolvendo um método de estimativa em que são considerados diversos fatores que influenciam no aumento da deformação ao longo
do tempo. Para uma análise mais precisa das flechas, este método utilizou
uma modelagem numérica, por meio das curvaturas em seções discretizadas, levando-se em consideração as características das vigas nos estádios
de deformação. Como parâmetro comparativo, os resultados foram obtidos
com as mesmas premissas, pelo método simplificado utilizado pela NBR
6118:2014 para cálculo de flechas diferidas no tempo. A integração numérica demonstrou ser satisfatória quando comparada ao do modelo simplificado da norma, refletida na variação percentual. Os resultados evidenciam
que a deformação por fluência deve ser avaliada para cada situação, sendo
que as características físicas e geométricas, condições ambientais e composição do concreto, influenciam diretamente na sua determinação.
PALAVRAS-CHAVE: fluência, deformações lineares, integração numérica.
ABSTRACT
This work presents a study about the creep of reinforced concrete beams,
developing an estimation method that takes into account various factors
that influence the increase of deformation over time. In order to do an accurated deflection analysis, this method used a numerical model, through
bends in discretized sections, taking into account the characteristics of
beams in deformation states. As a comparative parameter, the results were
obtained with the same assumptions, for the simplified method used by the
NBR 6118:2014 for the calculation of long-term deflections. The numerical
integration has proven to be satisfactory when compared to the simplified
model of the standard, reflected in the percentage rate. The results show
that the creep deformations should be evaluated for each situation since

64

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

the physical and geometric characteristics, environmental conditions and
concrete composition, directly influence their determination.
KEYWORDS: Creep, linear deformations, numerical integration.
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RESUMO
Fatores como durabilidade e desempenho deve ser a linha guia na concepção de quaisquer edificações, pois a maioria das manifestações patológicas
que acometem as construções está relacionada às etapas construtivas, desde a elaboração do projeto até a plena utilização da estrutura, influenciando
drasticamente o tempo de vida útil do sistema. A presente pesquisa tem
como principal objetivo diagnosticar as manifestações patológicas das estruturas de concreto armado correntes no meio urbano, através de um estudo de caso. As inspeções foram realizadas em uma edificação anônima não
concluída localizada na cidade de Patos de Minas (MG), com idade estimada
de 28 anos. Foi realizado o diagnóstico das principais manifestações patológicas e prognóstico do sistema analisado. Usou-se de inspeções em campo
– visuais e detalhadas – e ensaios em laboratório, como: ultrassom, pacometria, esclerometria, resistência à compressão direta, resistência à compressão diametral, absorção capilar e carbonatação por fenolftaleína. As
manifestações patológicas encontradas na estrutura de concreto analisada
foram fissuração, desplacamento, carbonatação e corrosão das armaduras.
O índice esclerométrico e velocidade do pulso ultrassônico obtidos foram
relativamente altos (rebote em torno de 58 e velocidade de 4000 m/s), devido à carbonatação avançada (com frente média de 30 mm). Já absorção
capilar encontrada em laboratório foi altíssima (no intervalo de 6.105,17
a 30.181,64 g/m²). Devido ao elevado grau de deterioração da estrutura,
medidas corretivas ou de recuperação não são aplicáveis.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, ensaios não destrutivos, estruturas de concreto.
ABSTRACT
Factors such as durability and performance must be the guideline in the
design of any building, since most of the pathological manifestations that af-
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fect the buildings is associated with construction stages, from project design
to use of the structure, severely influencing the useful life of structure. This
work aims to diagnose the pathological manifestations of the current reinforced concrete structures in the urban environment, through a case study.
The inspections were carried out in an anonymous non-completed building
in Patos de Minas (MG), with an estimated age of 28 years. It was carried out
the diagnosis of the main pathological manifestations and prognosis of the
analyzed system. It used to inspections in the field - visual and detailed - and
laboratory tests, such as measurement of propagation velocity of ultrasonic waves, reinforcement locate (scan), rebound hammer test, compressive
strength test, Brazilian disk test, capillary water absorption test and carbonation depth measurement test. The pathological manifestations found
in the concrete structure analyzed were cracking, peeling, carbonation and
reinforcement corrosion. The value of rebound and ultrasonic pulse velocity obtained were relatively high (around 58 rebound and velocity of 4000
m/s), due to advanced carbonation (average across 30 mm). Already water
absorption by capillarity found in the laboratory was high too (in the range
from 6105.17 to 30181.64 g/m²). Due to the high degree of deterioration,
corrective or recovery measures are not applicable.
KEYWORDS: pathological manifestations, nondestructive method, concrete
structures.
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RESUMO
A antiga Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, fundada em 1888, foi
uma importante empresa situada no centro histórico na cidade de Juiz de
Fora, localizado em MG, impulsionando a antiga província a ganhar o título
de “Manchester Mineira”. A companhia passou por uma grande intervenção
de reabilitação, ocorrido após a falência da fabrica em 1984. Devido às dimensões e diversidade de utilizações do complexo (Mercado Municipal e
Centro Cultural) optou-se, nesse trabalho concentrar os estudos na região
destinada ao Centro Cultural considerando o representatitivo movimento
social “Mascaranhas, meu amor!”. Nesse contexto, o presente artigo tem
como objetivo efetuar uma análise das manifestações patológicas, bem com
a inclusão nas interveções efetuadas até o momento no que se refere ao
conceito de desenvolvimento sustentável (dimensões ambientais, sociais e
econômicas). Na elaboração do artigo foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa, com coleta de dados visuais, identificação dos materiais
construtivos, das manifestações patológicas existentes no processo de reabilitação e das soluções adotadas. Como resultado, verificou-se que uma variedade das soluções impostas se alinha com a sustentabilidade, como: o
uso do aço para reforço estrutural e recuperação das vigas de madeira e do
engradamento do telhado, a instalação de equipamentos de acessibilidade,
dentre outros. Este trabalho contribui no sentido fornecer subsídios para
que todo o complexo seja inserido no conceito do desenvolvimento sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio, reabilitação, desenvolvimento sustentável.
ABSTRACT
The Bernardo Mascarenhas Textile Company, founded in 1888, is a relevant building in the historic center in Juiz de Fora city, located in Minas
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Gerais, seeing that the province to won the title of “Manchester Mineira”.
The company underwent a rehabilitation intervention, which occurred after the bankruptcy of the factory in 1984. Due to the size and diversity of the
complex uses (Municipal Market and Cultural Center) chose to, this work
focus the studies in the region aimed at Cultural Center considering the social movement “Mascarenhas, my love!” In this context, this paper aims to
make an analysis of the pathological manifestations, as well as inclusion in
intervention made so far with regard to the concept of sustainable development (environmental, social and economic). In preparing this paper a qualitative research was conducted, with collection of visual data, identification
of construction materials, pathological manifestations in the rehabilitation
process and the solutions adopted. As a result, it was found that a variety
of solutions imposed aligns with sustainability, such as the use of steel for
structural reinforced and restoration of wooden beams and roof crating, installation of accessibility equipment, among others. This work contributes
towards providing support for the entire complex is inserted into the concept of sustainable development.
KEYWORDS: Heritage, rehabilitation, sustainable development.
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RESUMO
A construção civil é um dos setores que mais sofre as consequências dos
fatores econômicos, isto foi possível observar nos investimentos dos anos
de 1980 e 1990 se comparados com o até final dos anos 2000. Devido à instabilidade econômica do Brasil nas décadas de 80 e 90, hoje se encontram
muitas edificações inacabadas no país, seja na esfera privada ou na pública.
O presente artigo trata da análise das condições estruturais de um edifício
comercial cuja construção foi interrompida há 25 anos. A fim de questionar
a estabilidade do prédio para avaliar uma possível reabilitação, o estudo
apresenta os resultados de diversos ensaios, como de ultrassom, resistividade elétrica do concreto, carbonatação e esclerometria. Em comparação
com valores normativos, os parâmetros obtidos com os ensaios auxiliam
no parecer de durabilidade da edificação e de qualidade do concreto. Além
disso, com o projeto original, fora realizada a modelagem do edifício em
elementos finitos para que se permitisse avaliar se a estrutura ainda pode
receber as cargas previstas ou se são necessárias readequações de projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Estabilidade de obras abandonadas, Ensaios não destrutivos, Modelagem em elementos finitos.
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ABSTRACT
Economic factors have a great influence in many departments and one of
the most impacted is construction. In Brazil, this fact is easily noticed in
investments of the 1980s and 1990s when compared to the late 2000s. Due
to Brazil’s economic instability on 80’s and 90’s, nowadays there are many
unfinished buildings, whether in private or public sphere. This article deals
with a commercial building’s structural conditions, which construction was
interrupted 25 years ago. In order to questioning the building’s stability to
evaluate its rehab, this study shows results of several tests, such as ultrasound, electrical resistivity of concrete, carbonation and concrete’s sclerometry. Compared to normative values, the tests’ parameters assist in conclusions about the building’s durability and concrete’s quality. Beyond that,
featuring the original executive project, a finite element modeling has been
done to allow the verification if the structure is still available to receive the
provided load or it is necessary to make project changes.
KEYWORDS: Abandoned structure’s stability, Non-destructive tests, Finite
element modeling.
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RESUMO
O cumprimento da funcionalidade de uma edificação ao longo dos anos é
de extrema importância, principalmente se tratando de edificações históricas, que precisam ter a capacidade de atualização do seu desempenho,
porém com a preocupação de não perder as funções estéticas e históricas.
Este trabalho tem por objetivo analisar os efeitos causados pela intervenção
dos usuários em uma edificação histórica, através da análise de manifestações patológicas. A realização deste trabalho foi dividida em quatro etapas,
sendo elas: Descrição do objeto de estudo; Visita à edificação para levantamento visual e fotográfico das manifestações patológicas; Entrevistas com o
proprietário e o responsável técnico por reforma da edificação; Catalogação
das anomalias encontradas. Muitas manifestações patológicas verificadas
na edificação estão associadas ao desgaste natural do tempo, porém grande
parte das anomalias incidentes na residência demonstram a necessidade de
maior conhecimento dos usuários no momento de realizar manutenções,
visto que muitas destas manifestações patológicas ocorreram pelo emprego
inadequado de determinados materiais e métodos de reparo. Sendo assim,
conclui-se que as manutenções realizadas pelos usuários, neste caso, não
foram a garantia da funcionalidade da construção e dos métodos e materiais
construtivos. Apesar disto, é possível dizer que as manifestações patológicas são de fácil reparo, visto que os materiais e técnicas da época eram de
grande qualidade e mantiveram a edificação em bom estado.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, patrimônio histórico, intervenções, usuários.
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ABSTRACT
The conservation of the functionality of historical buildings is an important
topic, especially when it comes to historical buildings, because they must
have the update of its performance capacity, but cannot lose the aesthetic
and historical functions. This work aims to analyze the effects caused by the
intervention of users in a historic building, through the analysis of pathological manifestations. This work was divided into four stages, where these:
Description of the object of study; Visit the building for visual and photographic survey of pathological manifestations; Interviews with the owner
and responsible for renovation of the building; Cataloging of diseases found.
Many pathological manifestations observed in the building are associated
with the abrasion of time, however much of the incident pathological manifestations in the residence show the need for greater knowledge of the users when performing maintenance, as many of these pathological manifestations occurred by improper use of certain materials and repair methods.
Therefore, it is concluded that the maintenance performed by the user, in
this case, didn’t guarantee the conservation of the functionality and of the
methods and construction materials. Nevertheless, it is possible to say that
the pathological manifestations are easy to fix, because the materials and
techniques of the time were of great quality and maintained the building in
good condition.
KEYWORDS: pathological manifestations, heritage, interventions, users.
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RESUMO
O revestimento cerâmico é amplamente utilizado no Brasil, mas seu uso em
fachadas muitas vezes é vinculado à possibilidade de ocorrência de diversas manifestações patológicas. A identificação de falhas nos revestimentos
pode ser realizada através de ensaios destrutivos ou não, sendo exemplos
deste último o ensaio de percussão, de permeabilidade e pelo uso de uma
câmera termográfica. Os dois primeiros métodos avaliam a aderência e a
absorção dos revestimentos, respectivamente. A termografia se baseia na
medição e visualização da radiação infravermelha emitida pelos objetos,
fornecendo informações sobre áreas com diferentes comportamentos térmicos, que podem ser associadas a certas avarias nas fachadas. Neste con-
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texto, com o objetivo de identificar e avaliar as manifestações patológicas
do revestimento cerâmico do prédio do Centro de Combustíveis (CECOM)
da UFRGS, foi realizado o levantamento de suas fachadas utilizando-se os
métodos citados, além de uma detalhada inspeção visual. Com o resultado
de tais análises, foi possível obter importantes indicações acerca do estado
atual do revestimento, identificar as possíveis origens das manifestações
patológicas existentes e propor soluções para as falhas encontradas
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, termografia, revestimento
cerâmico.
ABSTRACT
The ceramic coating is widely used in Brazil, but its use in facades is often associated with the possibility of several pathological manifestations.
The identification of flaws in coatings systems can be performed through
destructive and non-destructive testing, such as percussion and permeability tests and with the use of thermographic camera. The first two methods, respectively, evaluate the adhesion and the absorption of the coatings.
Thermography is based on the measurement and visualization of infrared
radiation emitted by objects, providing information on areas with different
thermal behaviors that may be associated with certain faults on the facades.
In this context, in order to identify and evaluate the pathological manifestations of ceramic coating in the Fuel Center building (CECOM), a survey
of the facades using the above methods has been performed, in addition to
a detailed visual inspection. With the result of such analysis, it was possible to obtain important information about the current state of the coating,
identify the possible sources of the existing pathological manifestations and
propose solutions to the detected failures.
KEYWORDS: pathological manifestations, thermography, ceramic coating.
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RESUMO
O presente artigo tem como finalidade a análise, estudo e identificação das
manifestações patológicas em geral do Estádio Municipal Antônio Dias
“Navegantão” na cidade de Tucuruí, Estado do Pará. O Estádio Municipal
Antônio Dias recebe em média oito mil pessoas por jogo, tornando-o um
atrativo turístico, com um fluxo intenso de pessoas, o que torna necessário
um estudo das manifestações patológicas e uma análise detalhada das instalações, diminuindo o processo de deterioração e aumentando a vida útil
da estrutura. O estudo identificou anomalias existentes na estrutura do estádio que foram detalhadas e documentadas, para posteriores propostas de
correções e melhorias. Por meio de fotos que serão apresentadas ao longo
do trabalho, mostraremos as manifestações patológicas encontradas, bem
como suas causas, efeitos e possíveis medidas mitigatórias.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, Análise, Anomalias.

ABSTRACT
This work aims the analysis, study and identification of the pathological
manifestations in general of the Antonio Dias “Navegantão” Municipal Stadium in the city of Tucuruí, Pará. The Antonio Dias “Navegantão” Municipal
Stadium receives an average of eight thousand people per game, making it a
tourist attraction, with a intense flow of people, which becomes necessary
a study of pathological manifestations and a detailed analysis of the facilities, reducing the process of deterioration and increasing the lifespan of
the structure. The study identified anomalies in the structure of the stadium that were detailed and documented for future proposals of corrections
and improvements. Through photos that will be presented throughout this
work, we show the pathological manifestation that were found, as well as
their causes, effects and possible mitigation measures.
KEYWORDS: Pathology, Analysis, Anomalies.
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RESUMO
A patologia referente à fachada é sem dúvida um dos problemas que mais
aflinge a construção civil, visto que o cartão de visita de qualquer edifício é
o seu sistema de revestimento de fachada, o qual corresponde não apenas
pela estética mas também eprincipalmente, pela proteção e durabilidade
da edificação. Diante disso, o estudo se propôs a analisar as manifestações
patológicas do revestimento cerâmico na fachada do Condomínio Atlântida,
no Setor Sudoeste em Brasília/DF. Para o revestimento de fachada faz-se
necessário a manutenção e reabilitação como maneira de prevenção, sendo
assim esta pesquisa também tem como propósito orientar o condomínio
estabelecendo recomendações sobre as manifestações patologicas apresentadas. Neste estudo, foi realizada uma análisa visual, levantamento histórico
dos problemas do edifício e ensaios de percussão e resistência de aderência
à tração, para a caracterização do diagnóstico. Após as etapas da metodologia iniciou-se a análise dos resultados obtidos, concluindo que a principal
circunstânica do problema de descolamento do revestimento cerâmico são
executivas e de projeto. A partir deste transtorno recomenda-se que seja
feito um estudo com a elaboração de um projeto de fachada para a execução
de um novo revestimento cerâmico.
PALAVRAS-CHAVE: revestimento cerâmico, patologia, fachada, aderência à
tração, má execução.
ABSTRACT
Pathologies related to facades are undoubtedly one of the problems that
most afflicts the construction industry, as the business card of any building
is the facade coating system, which corresponds not only the aesthetics but
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also mainly for protection and durability of the building. Thus, the study
aims to analyze the pathological manifestations of ceramic tiles on the facade of the Condomínio Atlântida, in Setor Sudoeste in Brasilia / DF. For
exterior cladding it is necessary maintenance and rehabilitation as a means
of prevention, therefore this research also aims to guide the condominium
establishing recommendations on the conditions presented. This study was
carried out a visual analyzes, historical survey of problems and building
drum testing and tensile adhesion strength, for the characterization of diagnosis. After the steps of the methodology began the analysis of the results, concluding that the main condition of the ceramic coating detachment
problem are executive and project. From this disorder it is recommended to
be done a study of the development of a facade project for the implementation of a new ceramic coating.
KEYWORDS: ceramic tile, pathology, facade, adherence to drift, poor execution
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RESUMO
Com os grandes avanços e inovações tecnológicas na área de Engenharia
Civil, as construtoras e os profissionais desse ramo, estão cada vez mais projetando e executando edificações mais longilíneas, com grandes vãos livres,
menos pilares e lajes com espessuras reduzidas, proporcionando a redução
de custos e elevando o padrão estético. Porém, essas características trazem
implicações e tornam as estruturas mais amolgáveis, o que colabora para
o surgimento das manifestações patológicas que são anomalias e falhas
que ocorrem devido à ineficiência de uma ou mais etapas da construção
civil, que compreende as seguintes fases: planejamento, projeto, execução,
materiais e utilização. O presente artigo consiste em abordar esse tema,
analisando essas enfermidades em edificações residenciais localizadas na
cidade de Manaus através de inspeção predial, que é uma ferramenta técnica comumente aplicada para este tipo de atividade na área da Construção
Civil. A partir dos resultados obtidos das inspeções prediais, as fissuras foram as principais manifestações patológicas detectadas nessas edificações
(28,41%), decorrentes de diversas causas propiciando inúmeros problemas
construtivos para as mesmas. Além disso, a alvenaria foi o elemento construtivo com maior índice de anomalias (51,14%), e constatou-se que a falha
de execução (31,82%) e a falta de projeto (25,99%) são os principais agentes causadores para o surgimento dessas desconformidades. Portanto é imprescindível à utilização de profissionais qualificados e habilitados durante
o desenvolvimento de uma construção.
PALAVRAS-CHAVE: patologia, inspeção predial, elementos construtivos.
ABSTRACT
With the great advances and technological innovations in the field of Civil
Engineering, construction companies and professionals of this sector, are
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increasingly designing and running higher buildings and slender, with large
spans, fewer columns and slabs with reduced thickness, providing the reduction raising the costs and aesthetic pattern. However, these features
have implications and make them more deformable structures, which contributes to the onset of pathological manifestations that are anomalies and
failures occurring due to inefficiencies in one or more stages of construction, comprising the following phases: Planning, Design, execution, materials and use. This aims at addressing this issue, analyzing these diseases
in residential buildings located in the city of Manaus through building inspection, which is a technical tool commonly applied for this type of activity
in the area of Construction. From the results obtained from building applications, the cracks were the main pathological manifestations detected in
these buildings (28.41%), resulting from various causes providing numerous construction problems for them. In addition, masonry construction element was more anomalies index (51.14%), and it was found that the execution of failure (31.82%) and the lack of design (25.99%) are the major
causative agents for the emergence of these nonconformities. Therefore it is
essential the use of qualified and skilled professionals for the development
of a building.
KEYWORDS: Pathology, building inspection, constructive elements.
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RESUMO
Os problemas encontrados em pontes de concreto armado podem ser causados por diversos fatores, como por exemplo: execução inadequada, erros
de projeto, e em especial a falta ou ineficiência de manutenção. Pois, em
virtude do pensamento de que as estruturas de concreto armado tinham
vida útil indeterminada, por muito tempo não se deu a devida importância
às atividades de inspeção e manutenção nessas estruturas, o que comprometia no seu desempenho. O presente artigo baseou-se na inspeção visual,
fundamentada em registros fotográficos, realizada na Ponte sobre o Rio Tocantins – Trecho Porto Nacional, cujo objetivo foi interpretar e avaliar as
consequências da falta de manutenção adequada. Onde se pode destacar
dentre as mais relevantes patologias: juntas de dilatação deterioradas e
com acúmulos de detritos, patologias nas barreiras de proteção, corrosão
e exposição de armaduras, desagregação de concreto das peças, eflorescências, lajes de concreto do passeio deterioradas, acúmulo de lixo, tubulações
de drenagem obstruídas, acúmulo de água junto aos dutos de instalações de
utilidade pública, equivoco na recuperação da pista de rolamento. A partir
desse estudo puderam então ser feitas conclusões e recomendações para
com os problemas identificados.
PALAVRAS-CHAVE: manutenção, pontes, vida útil, degradação do concreto.
ABSTRACT
The problems observed in reinforced concrete bridges can be caused by
several reasons, such as improper execution, project miscalculations and
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specially lack or ineffective maintenance. Since it was supposed that reinforced concrete structures had undefined service life, it wasn’t given proper
relevance to the inspection and maintenance activities wich compromised
its performance. The presente paper was based on the visual inspection and
photographic records fom the bridge over Tocantins Rives, nearby the city
of Porto Nacional, whose intent was to interpretate and avaliate the consequences from lack of proper maintenance. Betwen the most relevant pathologies, it is posible to highlight: damaged expansion joints filled with debris,
pathologies in the protection barrier, corrosion and exposure of the rebars,
concrete breakdown, efflorescence, damaged concrete slabs in the pedestrian traffic área, waste accumulation, obstructed drainage pipes, water acummulation inside the public services pipeline, inaccurate techniques selected
to rehabilitate the road. This study made posible to obtain conclusions and
recommendation regardind the identified problems.
KEYWORDS: maintenance, bridges, service life, concrete degradation.
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RESUMO
Atualmente, diversos pesquisadores estão se dedicando ao estudo da durabilidade das edificações. Tal interesse é devido, em grande parte, aos danos
ocorridos nas estruturas de concreto pelo efeito combinado da agressividade ambiental, problemas estruturais e práticas executivas inadequadas.
Outro estímulo foi a criação da Norma de Desempenho, que destaca a preocupação atual em relação à durabilidade das edificações, considerando não
somente aspectos relacionados à resistência mecânica. Entretanto, isso evidenciou uma lacuna existente na NBR 6118, já que não existe um modelo de
previsão de vida útil para estruturas de concreto em ambientes agressivos.
Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo comparar dois tipos de
concretos comumente utilizados no Brasil, verificando a sua capacidade de
proteção à armadura quando inseridos em ambientes urbanos com altas
concentrações de CO2 por meio de ensaios não acelerados. Dessa forma,
busca-se contribuir com o entendimento da influência dos diferentes climas
brasileiros e dos diferentes tipos de cimento frente ao fenômeno da carbonatação. Foram utilizados dois tipos de cimento Portland: CP IV e CP V – ARI,
um nível de resistência, a/c igual a 0,65, dois locais de exposição natural:
Porto Alegre – RS e Belém – PA e duas condições de exposição distintas: protegido ou não protegido da chuva. No presente trabalho serão apresentados
os dados de profundidade de carbonatação aos 60 e aos 120 dias em ambas
as cidades.
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PALAVRAS-CHAVE: durabilidade, modelo de previsão, carbonatação, climas brasileiros.

ABSTRACT
Nowadays, several researches are dedicating themselves to the study of the
building durability. Such interest is due to the damage occurring in concrete
structures by the combined effect of environmental aggression, structural
problems and inadequate executive practices. Another motivation was the
creation of the Brazilian Performance Standard NBR 15575, which highlights the current concern about the building durability, taking into account
not only aspects related to mechanical strength. However, it showed a gap in
the NBR 6118, since there is no life prediction model for concrete structures
in aggressive environments. In this sense, this article aims to compare two
types of concrete commonly used around the country, verifying your equipment protection capacity when inserted in urban environments with high
concentrations of CO2 through non-accelerated tests. Thus, it seeks to contribute to the understanding of the influence of different Brazilian climates
and different types of cement against the carbonation phenomenon. It was
used two types of Portland cement: CP IV and CP V - ARI, one resistance level, w/c: 0.65, two natural exposure locations: Porto Alegre – RS and Belém
– PA and two different conditions exposure: protected or unprotected from
rain. In this paper we present the data of carbonation depth at 60 and 120
days in both cities.
KEYWORDS: durability, prediction model, carbonation, Brazilian climates.
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RESUMO
As pontes são elementos indispensáveis em um sistema viário, servindo
para interligar cidades e até mesmo países, assim proporcionando o seu
desenvolvimento econômico e cultural de uma região. Porém, estas estão
sujeitas às intempéries e ao ataque de agentes naturais com o passar do
tempo, sofrendo muitos problemas patológicos devido à falta de manutenção. A ponte Simplício Dias foi construída em 1975, localizada na cidade de
Parnaíba, no estado do Piauí, sobre o rio Igaraçú, sendo ela a única ligação
do estado com a Ilha Grande de Santa Isabel, onde se localiza um dos maiores postos de produção de energia eólica da região. Sabe-se que a execução
adequada do projeto e manutenções periodicas são etapas necessárias para
conservar a vida útil de uma estrutura. O presente trabalho visa identificar
as manifestações patologicas existentes nas pontes em estudo, assim como
os seus agentes causadores, a fim de fornecer subsídios aos seus administradores para que possam gerar possíveis soluções de reparo estrutural e
garantir a elas segurança e vida útil. A metodologia deste trabalho iniciou-se com uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema. Em seguida, foram
realizadas visitas técnicas no local onde realizou uma inspeção visual, obtenção de medidas e um amplo acervo fotográfico, para que fosse possível
identificar as manifestações patológicas com maior riqueza de detalhes. Por
fim, estudadas as manifestações patológicas nas pontes em estudo, assim
como seus agentes causadores. A pesquisa mostra que a ponte Simplício
Dias apresenta diversas manifestações patológicas, tais como: corrosão nas
armaduras de pilares, princípios de amolgamento do solo, fissuras, manchamentos por umidade, dentre outros.
PALAVRAS-CHAVE: ponte Simplício Dias, manifestação patológica, reparo.
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ABSTRACT
The bridges are indispensable elements in a road system, serving to link
cities and even countries, providing its economic and cultural development
of a region. However, these are subject to weathering and attack by natural
agents in the course of time, many pathological suffering problems due to
lack of maintenance. The Simplício Dias bridge was built in 1975, located in
Parnaíba, state of Piauí, the river Igaraçú, it is the only state of the connection with the Great Santa Isabel Island, where is one of the largest production stations wind power in the region. It is known that proper execution of
the project and periodic maintenance are necessary steps to save the life of
a structure. This study aims to identify existing pathological manifestations
bridges under study, as well as disease-causing agents in order to provide
subsidies to their managers so that they can generate possible structural
repair solutions and guarantee them safety and life. The methodology of
this work began with an extensive literature review on the topic, then were
carried out technical visits where conducted a visual inspection, obtaining
measurements and a large photographic collection, to make it possible to
identify the pathological manifestations with greater wealth details. Finally,
study the pathological manifestations bridges under study, as well as disease-causing agents. Research shows that Simplício Dias bridge has several
pathological manifestations, such as corrosion in the armor of pillars, principles of soil crimping, cracks, staining by humidity, among others.
KEYWORDS: Simplício Dias bridge, pathological manifestation, repair
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RESUMO
A aplicação de pontes de aderência entre concretos de diferentes idades é
um processo comum em obras de engenharia civil e de elevada importância
para a garantia da estabilidade estrutural do elemento reparado, quando
necessária a execução deste serviço. O presente estudo teve como objetivo investigar o desempenho de pontes de aderência de base cimentícia e
resinas epoxídicas em concretos de alta resistência. O estudo consistiu de
quatro dosagens de concreto com variados consumos de cimento, resultando em concretos de diferentes resistências mecânicas à compressão. Foram
utilizados concretos com consumos de cimento de 500 kg/m3, 700 kg/m3
e 900 kg/m3 e comparados com um concreto de referência com consumo
de 280 kg/m3, resultando, respectivamente, em concretos de resistência
potencial de 86MPa, 99MPa e 107MPa, além do concreto de referência de
48MPa. Os corpos de prova foram cortados a 45o, plano sobre o qual foram aplicadas as pontes de aderência de base cimentícia ou epoxídica, e
posteriormente executou-se o concreto novo com as mesmas características
do anterior. Os resultados obtidos através da análise da ruptura de corpos
de prova, rompidos aos 28 dias de idade do concreto novo, e a análise microscópica do contato interface-substrato demonstraram que a eficiência da
união varia de acordo com o tipo da ponte de aderência e a classe de resistência dos concretos a serem unidos.
ABSTRACT
The use of adhesive materials between concrete of different ages is a common process in civil engineering and it is highly important to ensure structural stability of repaired structures. The present work has the objective of
investigating the adhesive performance of cement paste and epoxy resins
in high performance concrete. Four concrete mixes with different cement
consumption were developed resulting in concrete samples with different
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compressive strength. Concrete mixes with cement consumption of 500 kg/
m3, 700 kg/m3 e 900 kg/m3 were made and compared to a reference concrete mix of 280 kg/m3, resulting, respectively, in concrete with potential
compressive strength of 86 MPa, 99 MPa, 107 MPa, and the reference concrete mix of 48MPa. The concrete specimens were cut in a 45o plane where
the cementing paste or epoxy adhesive material was applied, and, then, the
new concrete was made with the same properties as the old concrete. The
results were obtained through rupture pattern analysis conducted after
the new concrete reached 28 days old. Microscopic qualitative analysis was
conducted in the interface between the epoxy layer and the concrete. Specimen’s analysis demonstrates that the efficiency of the adhesive material
varies according to the type of adhesive material used and the class of concrete to be bonded.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

89

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

ANÁLISE DO AUXÍLIO DOS METÓDOS DE AVALIAÇÃO
E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO DA ABNT NBR
15.575:2013 NO PROCESSO DO DIAGNÓSTICO DAS
FISSURAS – ESTUDO DE CASO.
F. MAFIOLETTI FELIPE

Engenheira Civil
Universidade do Extremo Sul Catarinense
Santa Catarina; Brasil
francinifelipe@hotmail.com

E. GUGLIELMI PAVEI ANTUNES

Docente Graduação Msc Engenharia Civil
Universidade do Extremo Sul Catarinense
Santa Catarina; Brasil
elainegpa@unesc.net

H. RAMOS ROMAN
Docente Graduação Dr. Engenharia Civil
Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina; Brasil

RESUMO
A ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho, com o
intuito de garantir, também, maior qualidade às edificações estabelece limites de desempenho mínimo para o sistema de vedações verticais internos e
externos, ao qual enfoca, inclusive, a problemática acerca da fissuração nas
edificações. Este trabalho trata-se de uma pesquisa que efetua o processo
do diagnóstico em um empreendimento, estudo de caso, que é acometido
pela problemática de fissuração. Para tal, o referido trabalho emprega os
métodos de avaliação e critérios de desempenho da ABNT NBR 15575:2013
com o objetivo de avaliar se estes podem auxiliar, ou não, nesse processo do
diagnóstico. O empreendimento estudado destina-se à habitação de interesse social, está localizado na cidade de Içara/SC e foi executado em alvenaria
estrutural com blocos cerâmicos. Primeiramente, realizou-se um levantamento das fissuras existentes, conforme os métodos de avaliação e critérios
de desempenho especificados pela Norma, no sistema de vedação vertical
interno. Posteriormente, com o intuito de buscar-se a origem e causa da
patologia fez-se uma análise dos projetos e memoriais do empreendimento,
com base em itens que a Norma prescreve como obrigatórios e também,
conforme as diretrizes de projeto para o processo construtivo alvenaria estrutural. Embasado nos dados obtidos pode-se afirmar que a ABNT NBR
15575:2013 auxilia em pesquisas desse caráter, tanto durante a etapa de
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levantamento de dados, análise de projetos e memoriais, como na avaliação
do problema detectado. Sua utilização gera melhor confiabilidade no diagnóstico, maior assertividade das análises e principalmente uma padronização mais efetiva da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: fissuras, desempenho das edificações, vedações verticais.

ABSTRACT
The NBR 15575: 2013 Residential Buildings - Performance, in order to also
guarantee higher quality to buildings establishes minimum performance
thresholds for the system of internal and external vertical seals, which focuses, including the issue about the cracking in buildings. This work it is
research that makes the process of diagnosis in a project, case study, which
is affected by the cracking problem. To this end, such work employs the
methods of evaluation and performance criteria of the NBR 15575: 2013
in order to assess whether they can help or not, that the diagnostic process. The project studied intended for social housing, is located in Içara /
SC and was executed in masonry with ceramic blocks. First, we carried out
a survey of existing cracks, according to the evaluation methods and performance criteria specified by the standard, the internal vertical sealing system. Subsequently, in order to seek the origin and cause of the pathology
did an analysis of projects and memorials of the project, based on items that
the Standard prescribes as mandatory as well as the design guidelines for
constructive masonry process structural. Based upon the data obtained can
be said that the NBR 15575: 2013 assists in research of this nature, both
during the data collection stage, project analysis and memorials, such as the
evaluation of the detected problem. Its use leads to better reliability in diagnosis, the greater assertiveness of analysis and especially a more effective
standardization of research.
KEYWORDS: cracking, performance of buildings, vertical seals.
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RESUMO
Neste trabalho é apresentado um estudo de caso em que é relatado um acidente em que parte de um forro do tipo “estuque” sofreu colapso por ataque
de cupins e desabou causando, felizmente, apenas danos materiais. Nas décadas de 50 e 60 do século passado, muitas edificações no Brasil, principalmente no interior, foram executadas com esse tipo de forro, que apresentava custo inferior ao das lajes convencionais de concreto armado e era muito
mais fácil e rápido de executar. As principais características desse sistema
construtivo são descritas e analizadas, principalmente quanto aos mecanismos de colapso por ataque de cupins.
PALAVRAS-CHAVE: forro em estuque, cupins, estrutura de madeira.

ABSTRACT
In this paper is presented a case study in which it is reported one accident
where part of a “stucco” type ceiling collapsed due to termite damage causing, fortunately, only property damage. In the decades of 1950 and 1960
many buildings in Brazil, especially in the inner parts of the country, were
built with this type of ceiling, which had a lower cost than conventional reinforced concrete slabs and was much easier and faster to execute. The main
characteristics of this system are described and analyzed, especially with
regards to the mechanisms of collapse by termite attack
KEYWORDS: stucco ceiling, termites, wooden structures.
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RESUMO
O concreto é um material normalmente exposto a mecanismos de deterioração, capazes de reduzir sua vida útil. Dentre eles, faz-se possível citar uma
patologia largamente difundida, a carbonatação. Esta é uma reação natural
em estruturas de concreto, decorrente da absorção por este material do dióxido de carbono (CO2) presente na atmosfera. Índices moderados de carbonatação podem ser benéficos ao concreto. No entanto, ela provoca a neutralização dos álcalis do cimento, reduzindo o potencial hidrogeniónico (ph)
deste material, e a despassivação da armadura (quando presente). Foi objeto deste estudo a Eclusa 1, componente do Sistema de Transposição de Desnível da Barragem de Tucuruí, cujo concreto tem, em média, 33 anos. Sendo
uma obra hidráulica, o concreto está inevitavelmente exposto a alternância
de cheias e estiagens, obtendo-se como produto o desgaste superficial do
mesmo e a consequente exposição dos agregados. A este trabalho interessa
a análise dos processos citados, a carbonatação e o desgaste superficial do
concreto, bem como sua inter-relação. Foram extraídos onze testemunhos
do paramento, em três faixas horizontais pré-estabelecidas, uma delas acima da cota máxima do nível d’água: referência para a pesquisa. Foram verificados a profundidade de carbonatação e o desgaste superficial, medido
considerando o afastamento entre o cume dos maiores agregados expostos
e a base argamassada. Observou-se que a profundidade de carbonatação
nos testemunhos de referência foi maior, em contrapartida, seu desgaste superficial era praticamente nulo. Por outro lado, aqueles extraídos nas faixas
estabelecidas abaixo do nível d’água apresentaram resultados inversos.
PALAVRAS-CHAVE: carbonatação, desgaste, eclusa.
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ABSTRACT
Concrete is a material normally exposed to deterioration mechanisms, able
to shorten its life. Among them, it is possible to mention a widespread pathology, the carbonation. This is a natural reaction in concrete structures
that occur due to the absorption of carbon dioxide (CO2) present in the atmosphere by this material. Moderate carbonation indexes can be beneficial
to concrete. However, it causes the neutralization of the cement alkalis, reducing the hydrogenionic potential of this material, and the depassivation
of the reinforcement (when present). The object of this study was the Lock
1, component of the Transposition System of Tucuruí Dam, which concrete
has on average 33 years. Being a hydraulic work, the concrete is inevitably exposed to alternating floods and droughts, obtaining, as product, the
wear of its surface and the consequent exposure of aggregates. To this work
concerns the analysis of the aforementioned processes, carbonation and
surface wear of the concrete, as well as their interrelationship. Eleven testimony of the vestments were extracted in three pre-established horizontal
bands, one above the maximum level of the water: reference for research.
The depth of carbonation and surface wear were recorded, that last one
considering the measured distance between the summit of the larger aggregates and the exposed base grouted. It was observed that the carbonation
depth in the reference testimonies was larger, however, its surface wear was
almost null. Moreover, those extracted in the ranges stated below water level showed opposite results.
KEYWORDS: carbonation, wear, lock.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

95

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

ANÁLISE DOS DANOS EXISTENTES EM DUAS
IMPORTANTES EDIFICAÇÕES DA CIDADE DE
SOBRAL-CEARÁ
R. AGUIAR NETO

Aluno de Graduação
LAER, Engenharia Civil
UVA
raimundo.engcivil@hotmail.com

A. DIÓGENES

L. MOTA

Aluna de Graduação
LAER, Engenharia Civil
UVA
larissagmota@gmail.com

Professora, M.Sc.
LAER, Engenharia Civil
UVA
aldeciragd@yahoo.com.br

RESUMO
Com o decorrer do tempo as edificações sofrem deteriorações provindas
de ações de inúmeros agentes ambientais, podendo interferir na estética,
somente, e, até mais grave, na segurança estrutural. As edificações necessitam ser submetidas a vistorias periódicas no intuito de avaliar as manifestações patológicas nos elementos estruturais nos ambientes interno e
externo. Sobral, um município brasileiro do estado do Ceará, possui cerca
de 1.200 edificações tombadas como patrimônio cultural em 1999 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Este trabalho
possui como objetivo analisar o estado de conservação de duas importantes
edificações, que são a Igreja de Nossa Senhora das Dores e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construídas respectivamente em 1818 e 1767. Para
isso, realizou-se inspeções in situ a fim de identificar os danos e avaliar o
nível seriedade dos mesmos. Os resultados deste trabalho são apresentados
recorrendo a registros fotográficos dos danos identificados e ainda através
de tabelas que classificam os danos. Espera-se que este trabalho contribua
para que os órgãos responsáveis pelas edificações históricas possam realizar as intervenções necessárias e que incentive a prática da realização de
inspeções periódicas.
PALAVRAS-CHAVE: Danos, construções históricas, Igreja Nossa Senhora
das Dores, Igreja Nossa Senhora do Rosário.
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ABSTRACT
With the passage of time the buildings suffer deterioration stemmed from
numerous environmental agents actions, which may interfere with the aesthetics only, and, even more serious, structural safety. The buildings need
to be subjected to periodic inspections in order to evaluate the pathological manifestations of the structural elements in internal and external environment. Sobral, a municipality in the State of Ceará, with several prime
buildings tumbled as cultural heritage in 1999 by the Historical and Artistic
Institute (IPHAN). This work was carried out an inspection in two important churches located in the city of Sobral, the Church of Our Lady of Sorrows
and the Church of Our Lady of the Rosary, built in 1818 and 1767, respectively. The objective was to identify the damage to the buildings in the study
and assess the severity of these. The methodology of this research began
with a literature review on the topic. Then, visits have been made in buildings and photographic records to obtain the classification of damage. It is
expected that this work a contributing factor to the responsible organ for
the churches can make the necessary repairs and that the practice of conduct to periodic inspections in buildings become more frequent.
KEYWORDS: Damage, historic buildings, Church Nossa Senhora das Dores,
Church Nossa Senhora do Rosário.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo a avaliação do processo de projeto e execução de janelas com foco no desempenho quanto à estanqueidade da conexão janela/parede de vedação. A metodologia utilizada para este estudo de
abordagem qualitativa foi o método comparativo por meio de pesquisa bibliográfica e levantamento. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado a observação direta e aplicação de formulário. Os resultados relataram
uma ampla incidência de falhas na fase de projeto e execução, para as quais,
foram desenvolvidas recomendações técnicas visando à redução ou eliminação de manifestações patológicas que afetam o entorno das esquadrias.
Conclui-se que os processos consolidados na construção civil brasileira precisam passar por mudanças em toda a cadeia produtiva para que exista uma
compatibilização entre os componentes de uma obra, incluindo o projeto e
instalação de esquadrias. Assim, falhas resultantes de detalhamentos deficientes e improvisos no canteiro de obras são reduzidas e, por conseguinte,
geram uma melhoria na qualidade, desempenho e vida útil das edificações.
PALAVRAS-CHAVE: instalação, janelas, vida útil, manifestações patológicas.

ABSTRACT
This present article aims to evaluate the design and execution process of
windows focused on performance for leaks in the window to wall interface.
The methodology used for this qualitative study was the comparative method through literature and survey research. The data collection instrument
used was direct observation and application form. The results reported a
wide incidence of failures in the design phase and execution, for which have
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been developed technical recommendations aimed at reducing or eliminating pathological manifestations affecting the surrounding frames. It concludes that the processes consolidated in the Brazilian construction industry need to undergo changes throughout the production chain so that there
is compatibility between the components of a construction work, including the design and installation frames. As a result, failures resulting from
poor detailing and improvisations on the construction site are reduced and
therefore generate an improvement in quality, performance and service life
of buildings.
KEYWORDS: installation, window, service life, pathological manifestations.
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RESUMO
A Igreja do Rosário foi construída em 1767, sendo a igreja mais antiga de Sobral. Sua estrutura é constituída predominantemente por alvenarias autoportantes de tijolos maciços. Ademais, devido sua importância histórica, ela
é considerada um edifício de grande valor patrimonial. Todavia, por ser um
edifício histórico, e levando-se em consideração a natureza peculiar dos métodos construtivos utilizados em edificações antigas, apresenta limitações
quanto a aplicação das normas e códigos modernos. Consequentemente,
fica dificultada a sua análise estrutural e, por conseguinte, seu diagnóstico,
sendo assim necessárias análises especificas para cada edificação, através
de métodos mais complexos como os métodos computacionais. Objetivando
contornar esse problema e contribuindo para uma análise da segurança estrutural, uma análise numérica linear foi realizada para a Igreja do Rosário,
sendo construído um modelo de elementos finitos utilizando o software comercial Ansys. O modelo representou satisfatoriamente o comportamento
do edifício, onde foi possível observar as zonas de maiores concentrações de
tensão e as possíveis zonas críticas.
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio histórico, análise estática, modelagem numérica, caracterização estrutural, MEF.
ABSTRACT
The Rosário’s Church was built in 1767, and it’s the oldest church of Sobral.
Its structure is composed mostly by masonry walls. Moreover, due to its historical importance, it is considered a building of great patrimonial value.
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However, because it is a historical heritage, and considering the peculiar nature of the constructive methods used in heritage structures, it shows limitations on the application of the modern standards and codes. Consequently, its structural analysis gets harder, as well as its diagnoses. Therefore, it is
necessary specific analysis for each building, through more complex methods as those based on the computational methods. In order to get over this
issue and contributing to a analysis of the structural safety, a linear numerical analysis was made for the Rosário’s Church, building a finite elements
model using the comercial software Ansys. The model represented satisfactorily the real behavior of the building, and it was possible to observe the
biggest tension concentration zones and the possible critical zones.
KEYWORDS: heritage constructions, static analysis, numerical modelling,
structural characterization, FEM.
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RESUMO
A perda de desempenho dos revestimentos externos é significativa quando
não há um projeto correto, uma execução adequada com materiais de qualidade e a ausência de manutenções e reformas realizadas por profissionais
habilitados. Todos esses fatores associados ao fato das fachadas serem um
dos locais que mais sofrem com as agressões do meio externo contribuem
para o aparecimento das manifestações patológicas. Com isso, o objetivo
deste artigo é apresentar os resultados das análises das manifestações patológicas das fachadas de um edifício comercial localizado na cidade de Vitória
– ES. As fachadas avaliadas são de revestimento cerâmico, mas originalmente possuíam a pintura como acabamento. Para realizar o levantamento de
dados foram realizadas vistorias para quantificação visual das manifestações patológicas. Realizou-se o teste de percussão em parte das fachadas no
qual também foi possível detectar características do revestimento. E como
complemento, foram obtidas informações referentes ao edifício através de
entrevistas e análises de projetos. Concluiu-se que a troca de revestimento
foi um fator determinante para a incidência das principais manifestações
patológicas no revestimento cerâmico deste edifício: o descolamento e pontos de perda de aderência detectados pelo som cavo no teste de percussão
e as principais regiões da fachada atingidas são as paredes contínuas e a
transição entre pavimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestação patológica, fachada, revestimento cerâmico.
ABSTRACT
The loss of performance of external cladding is significant when there is
a correct design, proper execution with quality materials and the absence
of maintenance and renovations carried out by qualified professionals. All
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these factors associated with the fact that the facades are one of the places most affected by the attacks of the external environment contribute to
the onset of pathological manifestations. Thus, the purpose of this article
is to present the results of analysis of the pathological manifestations of
the facade of a commercial building located in the city of Vitória - ES. The
facades are evaluated ceramic coating, but originally owned the painting
and finishing. To perform data collection surveys were conducted to visual
quantification of pathological manifestations. We carried out the test drum
of the facades in which it was also possible to detect coating characteristics.
And in addition, information was obtained concerning the building through
interviews and project analysis. It was concluded that the exchange of coating was a determining factor in the incidence of major pathological manifestations in the ceramic lining of the building: the detachment and loss of
adhesion points detected by the dull sound on percussion test and the main
regions affected facade are continuous transition between walls and floors.
KEYWORDS: Pathological manifestation, facade, ceramic coating.
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RESUMO
Uma das causas para se precisar reforçar peças de concreto armado, como
pilares, por exemplo, é quando a peça é submetida a uma carga maior do
que aquela para a qual foi projetada, uma vez que o reforço pode aumentar
a sua capacidade resistente. Assim, este trabalho tem como objetivo fazer
uma avaliação do comportamento de pilares reforçados com fibras de carbono (CFRP). Para isso, foram ensaiados à compressão axial centrada cinco
pilares, sendo um de referência e os outros quatro reforçados com CFRP, variando-se a área de aplicação. Os pilares reforçados tinham faixas de fibras
ao seu redor, sendo um deles com uma faixa no meio, outro com duas faixas,
outro com três faixas e outro quase todo confinado. Nos ensaios fez-se o uso
de transformadores lineares diferenciais variáveis (LVDT), que mediram a
deformação longitudinal dos pilares. Os resultados dos ensaios foram analisados de duas maneiras: na primeira, fez-se uma análise através da Resistência dos Materiais e, na segunda, utilizou-se o Modelo de Bielas e Tirantes.
Os dados de deformações coletados serviram para a construção de gráficos
carga-deformação, podendo-se assim comparar o aumento de resistência
entre os pilares. Através do Modelo de Bielas e Tirantes, foi possível a construção de um modelo simplificado para a análise da propagação das tensões
nos pilares. Através desta pesquisa, e dos métodos citados, visou-se com-
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preender a ação do reforço, sua eficiência e influência na resistência dos
pilares ensaiados.
PALAVRAS-CHAVE: Pilar, Fibra, Ensaio, Reforço.

ABSTRACT
One of the causes to reinforce parts of reinforced concrete, such as pillars,
for example, it is when the part is subjected to a load greater than that for
which it was designed, since the reinforcement can increase its resistant
capacity. Thus, this study aims to evaluate the behavior of RC columns
strengthened with carbon fiber (CFRP). To this, five columns were submitted to axial compression centered, being one referential and the other four
strengthened with CFRP, varying the area of application. The strengthened
columns had fiber strips around, one of them with a strip in the middle, the
other with two strips, other with three tracks and the other almost all confined. In the tests was made use of linear variable differential transformers
(LVDT), to measured the longitudinal deformation of the columns. The tests
results were analyzed in two ways: first, was made an analysis by Mechanics of Materials and second, was used the Strut-and-Tie Model. The strain
data listed were used for the construction of load-strain graphs, allowing
to compare the increase of resistance between the columns. Through Strutand-Tie Model, it was possible to construct a simplified model for analyzing
the propagation of stress in the columns. Through this research, and of the
aforementioned methods, sought to understand the strengthning behavior,
its efficiency and influence on the resistance of the tested columns.
KEYWORDS: Column, Fiber, Test, Strengthening.
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RESUMO
A construção civil é uma indústria que está em constante avanço tecnológico. A cada ano surgem materiais, equipamentos e técnicas construtivas
novas. No caso das estruturas de concreto armado e protendido, as inovações buscam um melhor aproveitamento das propriedades do concreto e a
garantia de durabilidade dessas estruturas. Porém, os avanços não se limitam à construção de estruturas novas. A necessidade de se recuperar elementos estruturais ou aumentar suas capacidades resistentes tem incentivado o aperfeiçoamento de técnicas de reforço estrutural. Assim, o presente
trabalho traz um estudo teórico e experimental sobre o reforço de pilares
por encamisamento com mantas de polímero reforçado com fibras de carbono, com o objetivo de verificar o ganho de resistência à compressão axial
e contribuir para uma melhor compreensão do comportamento estrutural
de pilares reforçados com esta técnica. Para isso, foram realizados ensaios
de compressão axial centrada em cinco pilares curtos de concreto armado,
sendo um de referência e os outros com diferentes taxas de reforço, onde se
observou um considerável aumento da carga de ruptura dos pilares com o
aumento das taxas de reforço. Foram feitas também simulações numéricas
no software Abaqus, a fim de se obter a distribuição de tensões no interior
dos pilares. Todos os resultados foram então analisados e, a partir destes,
pôde-se obter um modelo simplificado de previsão do ganho na capacidade
resistente de pilares reforçados com fibras de carbono.
PALAVRAS-CHAVE: Pilares de Concreto Armado, Reforço Estrutural, Polímero Reforçado com Fibras de Carbono.
ABSTRACT
The civil construction is an industry that is in constant technological advancement. Every year arises new materials, equipment and construction
techniques. In the case of reinforced and prestressed concrete structures,
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innovations seek a better use of concrete properties and ensuring durability
of these structures. However, the advances are not limited to the building of
new structures. The necessity to recover structural elements or increase its
resistant capabilities has encouraged improvement of structural strengthening techniques. Thus, this paper presents a theoretical and experimental study about strengthening of columns by wrapping with carbon fiber
composites, in order to check the gain of resistance to axial compression
and contribute to a better understanding of structural behavior of columns strengthened with this technique. For this, axial compression tests
were performed on five reinforced concrete columns, where one was reference and others had differents strengthening rates, and was registered a
considerable increase of breaking load of the columns with the increase of
strengthening rates. Were also done numerical simulations in the ABAQUS
software in order to obtain the stress distribution inside the columns. All
results were then analyzed and, based on these, it was possible to obtain a
simplified model for prediction of gain in the resistant capacity of the columns strengthened with carbon fibers.
KEYWORDS: Reinforced Concrete Columns, Structural Strengthening, Carbon Fiber Reinforced Polymer.
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RESUMO
A presente pesquisa foi motivada pelo largo uso do concreto armado em
obras de médio e grande porte no Brasil, especificamente subestações de
energia elétrica. Sabendo dos diferentes climas existentes em nosso país,
a exposição desse concreto não é uniforme, existindo peculiaridades climáticas que podem interferir diretamente em sua vida útil. Sendo aliado
a uma cultura de descaso com manutenções preventivas em estruturas de
concreto armado possibilita o surgimento de indicadores de manifestações
patológicas com diversos graus de severidade. Além do clima, um fator previsível, mas pouco controlável, o ser humano também é um fator que afeta
diretamente as estruturas de concreto. Ao avaliar peças de concreto armado
existentes em uma subestação de energia localizada na Região Metropolitana do Recife, construída a pouco mais de cinco anos, foram observados de
maneira clara os efeitos da carbonatação nestas peças e de maneira subjetiva os danos causados pelos cloretos, além de propor correlação de carac-
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terísticas climáticas do local com as manifestações patológicas observadas.
Desta forma, foi possível realizar o diagnóstico e prognóstico das estruturas
de concreto da SE (Subestação de Energia) Joairam e propor melhorias aos
futuros projetos.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto armado, Manifestações patológicas, Clima.

ABSTRACT
This research was motivated by the widespread use of reinforced concrete
in medium and large projects in Brazil, specifically electrical substations.
Knowing of the different climates in our country, the exposure of this concrete is not uniform, existing climatic peculiarities that can directly interfere
in lifespan. This combined with a neglect of culture with preventive maintenance of reinforced concrete structures allows the emergence of indicators
of pathological manifestations of varying degrees of severity. Besides the
climate, a predictable factor, but little controllable, the human being is also
a factor that directly affects concrete structures. When evaluating existing
pieces of reinforced concrete in a power substation located in the Metropolitan Region of Recife, built just over five years, were observed clearly the
effects of carbonation in these parts and subjectively the damage caused by
chlorides, as well as propose correlation of climatic characteristics of the
site with the pathological manifestations observed. Thus, it was possible to
perform the diagnosis and prognosis of the SE (Power Substation) Joairam
concrete structures and propose improvements to future projects.
KEYWORDS: reinforced concrete, pathological manifestations, Climate.
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RESUMO
A imigração italiana no Estado do Rio Grande do Sul permitiu a formação de
um patrimônio histórico e cultural mantido até os dias atuais e que favorece
a cultura italiana presente na vida dos imigrantes e de toda a população. A
cidade de Antônio Prado foi o berço da imigração italiana no estado e possui
o maior acervo arquitetônico em área urbana referente à imigração italiana do Brasil. Esse patrimônio é constituido por 48 edificações construídas
entre o final do século IXX e início do século XX e que são tombadas pelo
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN . Essas edificações, compostas geralmente por madeira e alvenaria, sofrem com a ação
de intempéries, principalmente as constituídas de madeira. Isso ocorre porque a madeira, quando em contato com água e umidade, torna-se suscetível
ao ataque de microorganismos. Neste artigo, portanto, pretende-se identificar zonas onde há o acúmulo de água ou umidade nas fachadas dessas
edificações através da inspeção utilizando a termografia infravermelha. Nas
imagens termográficas é possível observar, pelas diferenças de temperatura, zonas onde há acúmulo de água, o que, consequentemente, facilitará a
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deterioração da fachada. Por se tratar de um método rápido e eficaz de inspeção, a termografia infravermelha pode-se mostrar útil para manutenção
e preservação das fachadas dessas edificações, facilitando a observação de
zonas sucetíveis à formação de manifestações patológicas.
PALAVRAS-CHAVE: patologia, patrimônio histórico, termografia infravermelha.

ABSTRACT
The Italian immigration in the State of Rio Grande do Sul formed a historic
and cultural heritage, which is still present nowadays, favoring the Italian
culture in the lives of not only descendants, but also the entire population.
The city of Antônio Prado was the birthplace of Italian immigration in the
state and it has the largest architectural heritage in urban areas related to
Italian immigration in Brazil. This patrimony consists of 48 buildings constructed between the end of the IXX century and early XX century and are
listed by the National Historic and Artistic Heritage Institute - IPHAN. These
buildings, usually composed of wood and masonry, suffer the action of the
weather, mainly the wood made ones. It occurs because the wood, when in
contact with water and humidity, becomes susceptible to microorganisms
attack. Therefore, this article’s intention is to identify areas where there is
an accumulation of water or moisture on these building’s facades through
inspection using infrared thermography. The difference of temperature
in thermographic images shows areas where there is accumulated water,
which foments the facade’s deterioration. Due to the fact that this is a quick
and effective method of inspection, infrared thermography may prove very
useful for maintenance and preservation of the facades of these buildings,
helping the observation of areas which are susceptible to the formation of
pathological manifestations.
KEYWORDS: pathology, historical heritage, infrared thermography
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RESUMO
A utilização da metodologia BIM nos processos de elaboração de projetos e
planejamento de obras civis pode contribuir em todo o ciclo de vida da edificação. Nas diversas fases, o grau de assertividade tende a aumentar, pois as
informações são trabalhadas em conjunto, permitindo um melhor entendimento dos detalhes a serem cumpridos. Além de favorecer a execução, este
processo também pode atuar na fase pós-obra, através do auxílio ao usuário frente às necessidades de manutenção da edificação. Estas duas etapas,
processo construtivo e pós obra, quando trabalhadas em conjunto, podem
influenciar diretamente na Vida Útil (VU) dos sistemas que compõem a edificação. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo demonstrar como o
projeto (modelo tridimensional) pode ser trabalhado juntamente ao processo de planejamento e como as informações relativas ao processo de manutenção podem ser vinculadas ao projeto. Seu método consiste na execução
do planejamento 4D de uma edificação, vinculando modelo e cronograma,
além de listar as principais manutenções dos principais sistemas da edificação, vinculando-as ao projeto como informações parametrizadas. Entre os
resultados, destaca-se a viabilidade do planejamento 4D e da vinculação das
rotinas associadas às atividades de manutenção da edificação ao projeto.
Por fim, conclui-se que a utilização de novas tecnologias para a elaboração
de projetos e apoio nas fases de planejamento pode influenciar diretamente
na qualidade do empreendimento e na Vida Útil (VU) das edificações, quando utilizadas de maneira correta.
PALAVRAS-CHAVE: BIM, gestão, planejamento, projeto, vida útil, construção, manutenção
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RESUMO
A fissuração nos revestimentos é um dos fenômenos patológicos mais frequentes na construção civil. Esse fenômeno se origina por influência de diversos fatores, entre eles a retração da argamassa provocada pela restrição
à variação dimensional da argamassa, gerando tensões por vezes combinadas desfavoravelmente com as propriedades mecânicas, resistência à tração
e módulo de deformação. Essas tensões de tração são causadas por deformações impostas pela redução do volume provocado principalmente pela
perda de água na argamassa de revestimento. Em busca de soluções viáveis
para sanar os problemas construtivos, avaliou-se a fissuração causada pela
retração em duas marcas de argamassas de revestimento industrializada
adicionando fibras de polipropileno e de vidro, com intuito de avaliar os benefícios que esses materiais alternativos podem nos proporcionar. As fibras
foram misturadas nas proporções 0%, 0,25% e 0,50% em volume da argamassa e as leituras foram realizadas na argamassa no estado endurecido.
Concluiu-se com este estudo que a adição de fibras de vidro à argamassas
industrializadas diminue a retração, obtendo-se um melhor resultado para
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a adição de 0,5% em volume desse tipo de fibra. Contudo, a adição de fibra nem sempre reduz a retração no estado endurecido, antes disso, pode
tornar esta retração mais elevada. Este fato foi atribuido à quantidade de
água utilizada na mistura para manter a mesma consistência dos traços de
referência.
PALAVRAS-CHAVE: Fissuração, argamassa, retração

ABSTRACT
The cracks in coatings is one of the most frequent pathological phenomena
in construction. This phenomenon comes from the influence of various factors, including the retraction of mortar caused by the restriction on the dimensional variation of the mortar, creating tensions sometimes unfavorably
combined with the mechanical properties, tensile strength and modulus of
elasticity. These tensile stresses are caused by strains imposed by the volume reduction caused mainly by water loss in the coating mortar. Searching
for viable solutions to address the construction issues, evaluated the cracking caused by shrinkage in two brands of industrialized coating mortars
adding polypropylene and glass fibers to study what benefits these alternative materials can provide. The fibers were mixed in the ratios 0%, 0.5%
and 0.25% by volume of the mortar and the readings were performed in
the mortar in the hardened state. It was concluded from this study that the
addition of glass fibers for industrial decreases retraction mortar to yield a
better outcome for the addition of 0.5% by volume of such fiber. However,
the addition of fiber does not always reduce shrinkage in the hardened state
before it can make this higher shrinkage. This was attributed to the amount
of water used in the mix to maintain the consistency of same reference traces.
KEYWORDS: Cracking, mortar, shrinkage
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RESUMO
O concreto é muito utilizado na construção civil e a resistência mecânica é
o parâmetro geralmente mais especificado, seguido pela trabalhabilidade,
durabilidade, deformabilidade e sustentabilidade. Na arquitetura de interiores o concreto apresenta-se como uma nova opção. Com a necessidade de
desenvolver concretos especiais, com alta resistência mecânica e durabilidade, surgiu o concreto pós reativo, também chamado de CPR. Neste trabalho foi desenvolvido o projeto de uma cuba para banheiro com a utilização
do CPR, onde buscou-se avaliar o emprego deste concreto, analisando as
premissas desejadas tais como, a impermeabilidade, cantos vivos, acabamento e a resistência. A partir do projeto da cuba, detalhamento e execução
da forma em chapas de madeira, foram realizados os cálculos dos produtos
para o traço, pesagem/dosagem dos materiais e a concretagem. Após dois
dias para a cura, foi desenformado e então realizados os testes de impermeabilidade e considerações quanto ao acabamento. Foi constatado então,
que as chapas de madeira de 12mm deveriam ter sido mais grossas, pois as
utilizadas geraram desestabilidade, consequentemente, excessos de concreto nos cantos. Ainda foi necessário salpicar cimento ocasionando manchas
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de cores diferentes do concreto, o polimento foi realizado visando melhorar
o acabamento. Ficou evidente que o concreto CPR atende a necessidade e
pode ser utilizado para este fim, desde que as formas sejam resistentes e
bem acabadas.
PALAVRAS-CHAVE: concreto de alta resistência, dosagem de concreto, cuba
de concreto.

ABSTRACT
Concrete is widely used in construction and the mechanical strength is the
parameter most often specified, followed by the workability, durability, stiffness and sustainability. In the interior of the concrete architecture presents
as a new option. With the need to develop special concrete with high mechanical strength and durability, concrete emerged reactive powders, also
called CPR. In this work the design of a tub to bath using the CPR, where we
sought to evaluate the use of this concrete, analyzing the desired premises
such as impermeability, sharp corners, finish and resistance. From the tub
design, detailing and execution of the form of wooden plate were performed
calculations of products for the dash, weighing / dosage of materials and
concrete. After two days the curing was then performed uninformed the waterproofness tests and considerations on the finish. It was then found that
the 12 mm wooden plate should have been thicker, because the generated
destabilization used, therefore, excess concrete in the corners. It was necessary to sprinkle still cement causing different color stains from concrete,
polishing was carried out to improve the finish. It was evident that the particular CPR meets the need and can be used for this purpose, provided that
the shapes are resistant and well finished.
KEYWORDS: high strength concrete, concrete strength, concrete trough.
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RESUMO
Para o resgate do uso das construções com terra, bem como sua manutenção e restauração foi estudado argamassas compostas de solo, cimento e
aditivos; e seu comportamento físico-mecânico quando utilizadas para a
reabilitação de revestimento de paredes de terra. Os traços de argamassas
de solo-cimento foram caracterizados a partir dos ensaios de resistência a
compressão simples, retenção de água e resistência de aderência à tração
e fissuração. As argamassas de solo-cimento que usam a proporção de solo
arenoso igual ou menor que 1:5 no traço cimento: solo apresentam potencialidade de aplicação como revestimento de parede, no entanto, para melhorar sua trabalhabilidade e desempenho físico-mecânico deve-se utilizar
aditivos como a cal hidratada na proporção máxima de 1:0,5:X no traço cimento: cal:solo ou o incorporador de ar no teor ótimo de 0,4% em relação
ao cimento.
PALAVRAS-CHAVE: cal hidratada, incorporador de ar, aderência
ABSTRACT
To rescue the use of earth construction, as well as its maintenance and restoration, it was studied mortars composed of soil, cement and additives;
and their physical - mechanical behavior when used for the rehabilitation of
earth walls coating. Various proportions of soil-cement mortars were characterized from tests of compression strength, water retention, tensile bond
strength and cracking. The soil cement mortars using the ratio equal or less
than 1:5 (cement:soil) have potential application as wall coverings, however, to improve its workability and physical- mechanical performance, it must
be used additives such as hydrated lime in a maximum ratio of 1:0:X (ce-
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ment:lime:soil), or the air-incorporating additive at the optimum content of
0.4 % compared to the cement.
KEYWORDS: hydrated lime, air-incorporating, bonding

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

119

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO NATURAL
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO FRENTE À
CARBONATAÇÃO EM PELOTAS/RS
C. FERREIRA

Engenheira Civil
Univ. Fed. de Pelotas
Rio Grande do Sul; Brasil
carinafferreira@yahoo.com.br

C. M. PALIGA

Engenheiro Civil
Univ. Fed. de Pelotas
Rio Grande do Sul; Brasil
charlei.paliga@ufpel.edu.br

A. S. TORRES

Engenheira Civil
Univ. Fed. de Pelotas
Rio Grande do Sul; Brasil
arielatorres@gmail.com

RESUMO
Inevitavelmente, todas as construções estarão sujeitas a variadas formas de
degradação que provocam a deterioração dos materiais que as compõem
e a perda da funcionalidade e segurança das edificações. O concreto armado é um material amplamente utilizado na construção civil, e mesmo apresentando uma longa vida útil na maioria dos ambientes em que é inserido,
também é vulnerável, podendo sofrer deterioração. A ação do ambiente
nessas estruturas pode gerar um dano progressivo, sendo a carbonatação
e a ação de cloretos, os principais agentes causadores de danos. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar o efeito da carbonatação no
processo de degradação de estruturas de concreto na cidade de Pelotas/RS.
Para tanto, foi utilizado como metodologia, o ensaio ao natural, através de
amostras (cilindricas com 10 cm de diametro e 20 cm de altura) expostas
no ambiente urbano, como forma de avaliar a real interação das estruturas
de concreto com o meio agressivo ao longo do tempo. Os locais de exposicão
dos corpos de prova foram determinados por serem pontos estratégicos da
cidade, determinados com auxilio da equipe de estudos urbanos da mesma.
Os tempos de exposição foram de 4, 8, 12 e 16 meses. Após estes tempos as
amostras eram retiradas, rompidas e aplicado uma solução para determinação de áreas atacadas ou não por CO2. Como resultados, se obteve um padrão de carbonatação na cidade, diferenciando-se pelos diferentes bairros
que as amostras se encontravam.
PALAVRAS-CHAVE: concreto, degradação, carbonatação.
ABSTRACT
Inevitably, all buildings are subject to various forms of degradation leading
to deterioration of the materials that make up and the loss of functionality and safety of buildings. Reinforced concrete is a widely used element in
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construction, and even with a long-lasting in most environments in which
it is inserted, it is also vulnerable and can deteriorate. The action of the environment in concrete structures can cause progressive damage, and the
carbonation and the action of chlorides are the leading causes of damage.
In this context, this paper aims to study the effect of carbonation in the degradation process in concrete structures in the city of Pelotas / RS. For this,
it used the natural assay methodology through exposure of cylindrical samples (10 cm in diameter and 20 cm high) in the urban environment, to assess the interaction of concrete structures in aggressive environment over
time. The place where the samples were exposed were determined because
they are strategic points of the city, and chosen with the help of city urban
studies teams. The exposure times were 4, 8, 12 and 16 months. After this
time, samples were taken to the laboratory, they were broken, and a solution was applied to determine areas attacked by CO2. As a result, a pattern
of carbonation was found in the city differentiate the various locations that
the samples were exposed.
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RESUMO
A aderência da argamassa ao substrato é a principal propriedade mecânica
que influencia no desempenho dos sistemas de revestimentos. Não obstante a complexidade do fenômeno de aderência, o método de ensaio normalizado no Brasil para determinação da resistência de aderência à tração de
argamassas de revestimento possui elevada variabilidade nos resultados.
Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a resistência de aderência de
duas metodologias de ensaio, uma realizada de acordo com o estipulado
pela NBR 13528 (ABNT, 2010) e outra através de uma nova forma de moldagem do sistema de revestimento. O estudo foi realizado em argamassas
com dois diferentes tipos de consistência, aplicados sobre blocos cerâmicos
chapiscados, através das duas metodologias citadas, nas condições ambientais de laboratório, dispondo de um total de dezesseis conjuntos realizados
através da composição dos fatores de controle. A avaliação da resistência
de aderência à tração dos conjuntos foi realizada aos 28 dias de cura, sendo que em cada conjunto foram realizados seis arrancamentos, totalizando
noventa e seis ao final dos ensaios. Os resultados obtidos foram submetidos
à análises das formas de ruptura e análise estatística de variância (ANOVA)
para verificar a significância do efeito dos fatores de controle sobre os valores de resistência de aderência à tração dos conjuntos. Verificou-se que o
método alternativo para ensaios em laboratório apresenta menor variabilidade e resultados superiores ao método especificado em norma.
PALAVRAS-CHAVE: argamassa, revestimento, aderência, variabilidade.
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ABSTRACT
The adhesion of the mortar to the substrate is the main mechanical property that influences the performance of coating systems. Despite the complexity of the binding phenomenon, the standardized test method in Brazil
to determine the adhesion tensile strength of mortar coating has high variability in results. The objective of this research was to evaluate the strength
of adhesion of two methodologies, one performed in accordance with the
stipulated by NBR 13528 (ABNT, 2010) and another through a new way.
The study was conducted in two mortars with different consistency, applied
to ceramic block, using the two methods mentioned, in laboratory conditions, providing a total of sixteen sets performed via the composition of the
control factors. The evaluation of the tensile bond strength of the joint was
performed after 28 days of curing, and in each joint were conducted six pullouts totaling ninety-six at the end of the tests. The results were submitted
to analysis of types of failure and statistical analysis of variance (ANOVA) to
test the significance of the effect of the control factors on the bond strength
values of tensile set. The new method results in lower variability and higher
strength values.
KEYWORDS: mortar, coating adhesion, variability.
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RESUMO
A deterioração de estruturas de concreto ao longo dos anos é um tema bastante difundido entre as comunidades técnica e científica, porém usuários
ainda não dão a devida importância ao assunto nas edificações que utilizam,
trabalham e habitam. Existe no Brasil uma infinidade de edifícios de concreto armado de múltiplos pavimentos que foram construídos há mais de 30
anos que apresentam manifestações patológicas como corrosão das armaduras, desplacamento do concreto, entre outras. Quando estas patologias
são aparentes, especialmente em fachadas, os usuários passam a se preocupar e buscar um engenheiro especialista para assegurar de que a edificação
não venha a colapsar. É uma prática comum que estes engenheiros especialistas emitam laudos técnicos que certifiquem a estabilidade da estrutura e
frequentemente fazem recomendações de procedimentos de recuperação
estrutural. Este trabalho apresenta o estudo da frequência de vibração de
um edifício comercial, situado em uma avenida de grande tráfego de automóveis e ônibus no centro da cidade de Curitiba/PR, que faz parte de uma
vistoria técnica mais ampla. Usuários e proprietários deste edifício reclamavam que sentiam vibrações excessivas dentro dos escritórios e concomitante com a aparição de armaduras corroídas expostas na fachada passaram a
se preocupar com a segurança do edifício. A análise dinâmica da estrutura
foi realizada através da utilização de acelerômetros sísmicos com faixa de
medição de 0,025 Hz a 800 Hz para a obtenção das frequências de vibração
e comparadas com as frequências naturais de vibração de edificação. Foi
constatado que a estrutura resiste às vibrações impostas, porém a mesma
eventualmente causar um pequeno desconforto aos usuários.
PALAVRAS-CHAVE: patologia, concreto, vibração.
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ABSTRACT
Concrete structures degradation along the years is a widespread issue in
technical and scientific communities, but users do not give the same attention to the buildings they use, work and live. There is a lot of multilevel
reinforced concrete buildings in Brazil built more than 30 years ago that
present pathologies such as steel corrosion, surface breaking concrete and
others. When these pathologies appear in the external facades, the users
get worried and look for specialized engineers who could assure that the
building will not collapse. Those engineers usually write a technical report
that certifies the stability of the structure and recommend procedures for
recovering. This work presents a study of the frequency of vibration from
a larger technical survey in a commercial building located in a city center
avenue with high traffic of buses in Curitiba/PR, Brazil. Users and owners
complained that they are used to feel excessive vibration in their offices.
Besides, they started to get worried about the building stability because of
some corrosion steel surface in the external facades. A dynamic analysis of
the structure was performed using seismic accelerometers with range readings from 0,025 Hz to 800 Hz in order to obtain the frequency of vibration
and compare to the natural frequencies of the building. It was found that
the structure resists to the imposed vibrations, but eventually it may cause
some discomfort.
KEYWORDS: pathology, concrete, vibration.
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RESUMO
Substituições parciais do cimento Portland por elevados teores de adições
pozolânicas resultam em diminuição da concentração de hidróxido de cálcio, levando a uma redução do pH da solução do poro e influenciando na formação dos filmes de passivação sobre o aço, fatores estes que são balizadores para o desenvolvimento de corrosão nas estruturas de concreto armado.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência da substituição parcial
do cimento Portland por sílica ativa quanto ao comportamento do pH e da
resistência à corrosão em concreto armado por medição da resistência de
polarização. Foram produzidos três traços de concreto com variações da
substituição do cimento em massa por sílica ativa nos teores 0%, 5% e 10%.
Registou-se o comportamento da resistência de polarização e do pH entre
as idades de 3 dias e 91 dias. Os resultados mostram que, principalmente
nas primeiras idades, as substituições parciais do cimento por sílica ativa
melhoram o desempenho da passivação da armadura, mesmo com uma leve
diminuição do pH. Assim observa-se que é possivel substituir parcialmente
o cimento por sílica ativa, sem causar danos à passivação da armadura.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto, pH, Armadura, Passivação.

ABSTRACT
Partial replacement of Portland cement by high levels of pozzolanic additions result in decreased concentration of calcium hydroxide, leading to a
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reduction in the pH of the pore solution and influencing the formation of
passive films on steel, these factors are indicators for the development of
corrosion in reinforced concrete structures. This study aimed to evaluate
the effect of partial replacement of cement Portland by silica fume as the pH
of behavior and corrosion resistance of reinforced concrete by measuring
the polarization resistance. Three concrete mixtures with variations of the
cement replacement in mass by the silica fume content 0%, 5% and 10%
were produced. There was the behavior of polarization resistance and pH
between ages 7 days and 91 days. The results show that, especially in early
ages, partial replacements for silica fume cement improves the passivation
of equipment performance, even with a slight decrease in pH. Thus it is observed that it is possible to partially replace cement by silica fume, without
causing damage to equipment passivation.
KEYWORDS: Concrete, pH, steel, passivation.
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RESUMO
Obras de grande porte, como barragens de concreto de usinas hidrelétricas,
comumente utilizam agregados extraídos de maciços rochosos próximos aos
locais de implantação, os quais, em alguns casos, podem conter compostos
deletérios ao concreto, como os minerais sulfetados, que possuem enxofre
(S) em sua composição. Os agregados sulfetados no interior do concreto, ao
iniciarem o processo de oxidação na presença de água e oxigênio, liberam
íons sulfatos (SO24–) que reagem com a portlandita e o aluminato tricálcico presentes na pasta de cimento Portland, formando produtos expansivos
como a gipsita e a etringita, provocando fissuras e expansões no concreto e
redução no pH. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar
o processo de oxidação e o potencial deletério de três amostras de agregados de diferentes granulometrias contendo o mineral pirita (FeS2) em sua
composição: amostra 1 (areia), amostra 2 (brita 0) e amostra 3 (brita 2). Os
agregados estudados são diabásios provenientes de uma pedreira próxima
à região do rio Tibagi no Paraná. As amostras foram analisadas em dois grupos distintos e imersas em dois tipos de solução: água destilada (pH≈7,0)
e solução de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) (pH≈12,5), sendo submetidas à
oxigenação constante de 100mbar por um período de 30 dias. Durante o
ensaio foram realizadas medições periódicas do pH e do potencial elétrico
das soluções. Ao final do ensaio, foi analisado o comportamento dos agrega-
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dos sulfetados de acordo com as diferentes granulometrias e a influência da
imersão em soluções neutras e alcalinas sob condição de oxigenação constante.
PALAVRAS-CHAVE: agregados sulfetados, ataque interno por sulfatos, reações de oxidação.

ABSTRACT
Large-sized buildings, such as concrete dams of hydroelectric power plants,
generally use aggregates extracted from rock mass next to implantation
site, which, in some cases, may contain deleterious compounds to concrete,
such as sulfide minerals, that contain sulfur (S) in your composition. The
sulfide aggregates inside the concrete, as started the process of oxidation
in the presence of water and oxygen, release sulphate ions (SO24–) that react
with portlandite and tricalcium aluminate in the Portland cement paste,
forming expansive products such as gypsum and ettringite, causing cracks
and expansion in concrete and pH reduction. Thus, the present paper aims
to evaluate the process of oxidation and the deleterious potential of three
aggregate samples of different granulometry containing the pyrite mineral
(FeS2) in your composition: sample 1 (sand), sample 2 (coarse aggregate
0) and sample 3 (coarse aggregate 2). The aggregates studied are diabase from a rock quarry next to Tibagi river region in Parana State, Brazil.
The samples were analysed in two distinct groups and immersed in two
types of solution: distilled water (pH≈7,0) and calcium hydroxide solution
(Ca(OH)2) (pH≈12,5), submitted to 100mbar constant oxygen for a 30 days
period. During the test, periodic measures of pH and electrical potential of
the solutions were performed. At the end of the test, the behavior of the sulfide aggregates were analysed according to the different granulometry and
the influence of neutral and alkaline solutions under constant oxygenation.
KEYWORDS: sulfide aggregates, internal sulfate attack, oxidation reactions.
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RESUMO
Um dos fatores de maior relevância na perda da durabilidade de estruturas
de concreto é a corrosão das armaduras. Este fenômeno não ocorre devido
à proteção que o concreto oferece à armadura, física e quimicamente. Destacam-se entre os agentes agressivos ao concreto armado os íons cloretos.
A reprodução deste fenômeno em laboratório é dificultada pelo tempo de
ocorrência real. Assim, são realizados ensaios que aceleram o processo de
migração dos ions, simulando como este ataque se daria em uma situação
real. O ensaio de “Salt Spray” preescrito pela norma ASTM B117 é um desses
ensaios, sendo muito difundido para análise de materiais metálicos porém
raro para análise em concretos. Deste modo propõe-se, neste artigo avaliar
o comportamento de penetração de íons cloreto nos 4 traços de concreto especificados pela ABNT NBR 6118, analisando a geometria do ataque de íons
cloretos em amostras prismáticas submetidos à névoa salina em câmara,
através do rompimento longitudinal desses corpos de prova, posterior aspersão de solução de nitrato de prata e análise das imagens com auxílio dos
softwares AutoCAD e Arc Map 10.3. Contou-se com dois grupos de análise:
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amostras com proteção nas extremidades e amostras sem proteção, possuindo dois distintos tamanhos. Nos corpos de prova sem proteção pode-se
observar o efeito combinado do ingresso de ions cloretos pelas extremidades e pelos lados das amostras, influenciando na penetração máxima atingida. Observou-se um aumento de até duas vezes na penetração máxima
analisada através do rompimento longitudinal das amostras se comparado
com a análise realizada através do rompimento transversal em quatro alturas, devido ao perfil heterogêneo apresentado.
PALAVRAS-CHAVE: ions cloretos, corrosão, ensaios acelerados, durabilidade.

ABSTRACT
One of the factors that affect the durability of concrete structures is the corrosion in reinforcement steel. This phenomenon does not occur because of
the physical and chemical protection that the concrete offers. Among the
factors that cause the degradation of reinforced concrete, the ingress of
chloride ions in the concrete stands out. The reproduction of this phenomenon in laboratory is difficult because of its time of occurrence. Therefore,
researchers created tests that accelerate the ingress of the ions inside the
concrete in order to simulate how this process will occur in real situations.
The Salt Spray test, showed by the ASTM B117 standard, is one of these
tests, which has been widely utilized in the analysis of metal materials, but
it is rare in concrete. Thus, this paper is intended to evaluate the behavior
of the chloride ions attack on the four concrete mixes showed by the ABNT
NBR 6118. The samples are prismatic and the ions attack geometry was
observed through the longitudinal rupture of the samples, silver nitrate aspersion and image analysis using the softwares, AutoCAD and Arc Map 10.3.
In this study samples with and without protection in its ends and two different sizes were utilized. In the without protection samples the combined
effect of the ingress by the end and the sides of the samples was observed ,
influencing the maximum penetrations of the chloride ions. The maximum
penetrations increased to twice in the analysis by longitudinal rupture,
compared to the analysis by the transversal rupture in four heights, because
of the heterogeneous profile showed in the samples.
KEYWORDS: chloride attack, corrosion, accelerate tests, durability.
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RESUMO
A exigência por concretos mais duráveis fomenta a busca por novas técnicas
que visem a reduzir as manifestações patológicas que ocorrem no concreto.
Dentre as inúmeras manifestações, existem aquelas ocasionadas pela reação
álcali-agregado, uma reação química que envolve, basicamente, os álcalis do
cimento e os minerais reativos do agregado, na presença de umidade. Na
tentativa de minimizar o desencadeamento desta reação, é indicado o uso
de adições minerais. Sendo assim, foi analisado o efeito da cinza de casca
de arroz frente à reação álcali-agregado, bem como a sua capacidade de absorção. Estas análises levaram em consideração as características químicas,
físicas e mineralógicas dos materiais, as análises de expansão pelo método
acelerado da ASTM C-1567-13, e a absorção de água por capilaridade pelo
método adaptado da RILEM TC 116 PCD. Através dos ensaios de expansão,
foi possível verificar que tanto o teor de 10%, quanto o teor de 20% de subsituição de cimento por cinza de casca de arroz, reduziram as expansões em
relação à amostra de referência. No entanto, ao longo do ensaio, ambos os
teores ultrapassaram o limite estabelecido pela norma. Embora os benefícios da utilização das adições minerais estejam associados principalmente à
reação pozolânica formada, acredita-se que existam outros fatores relevantes, uma vez que a cinza de casca de arroz mostrou-se altamente pozolânica
e não apresentou um bom desempenho frente à reação álcali-agregado, pro-
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vocando fissuras em suas superfícies e um aumento considerável na capacidade de absorção depois do ensaio acelerado.
PALAVRAS-CHAVE: reação álcali-agregado, cinza de casca de arroz, absorção.

ABSTRACT
The demand for more long-lasting concrete stimulates the seek for new
techniques that try to reduce the pathological manifestations that occur in
concrete. Among these countless manifestations, there are those caused by
the alkali-aggregated reaction, a chemical reaction that involves, basically,
the cement’s alkalis and the reactive minerals of the aggregate, in the presence of humidity. To try reducing this reaction trigger, it is indicated the use
of mineral additions. Therefore, it was analyzed the effect of the rice husk
ash on the alkali-aggregated reaction, and also its absorption capacity. These
analyses took into account the chemical, physical and mineral properties of
the materials; the expansion analyses by the ASTM C1567-13 rapid method
and; and the capillary water absorption by the adapted method of RILEM TC
116 PCD. With the expansion tests, it was possible to verify that the replacement of 10% and 20% of cement by rice husk ash reduced the expansions,
when compared to the control sample. However, during the test, both levels
exceeded the limit indicated by the standard. Although the benefits of using
mineral additions are mainly related to the pozzolanic reaction formed, it
is believed there are other relevant factors, since the rice husk ash turned
out to be highly pozzolanic and didn’t show a good performance on the alkali-aggregated reaction, causing cracks on the surfaces and a significant
increase of the absorption capacity after the rapid test.
KEYWORDS: alkali-aggregated reaction, rice husk ash, absorption.
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RESUMO
Na ocorrência de um incêndio, os materiais de revestimento empregados
em uma edificação poderão contribuir com o aumento da temperatura, propagação do fogo e, consequente redução da capacidade resistente da edificação. Dependendo do comportamento destes materiais, o fogo poderá propagar-se mais rapidamente e a liberação de gases e fumaça poderão aumentar
o risco à vida e dificultar o trabalho das equipes de combate. O incêndio na
boate Kiss em 2013 enalteceu a importância de atender a estes critérios e
levou ao aumento nas exigências normativas quanto a este tipo de análise.
Assim, as normas vigentes estabelecem classes de reação ao fogo, através
dos quais é possível determinar os locais em que estes materias podem ser
empregados. Verifica-se que em espaços públicos confinados, como é o caso
de teatros, este tipo de verificação torna-se ainda mais necessária devido
à concretração de um grande número de pessoas e a utilização de materiais de revestimento não convencionais, visando um melhor desempenho
acústico e maior conforto aos usuários. Este trabalho teve como objetivo
avaliar a reação fogo dos principais materiais empregados no revestimento
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dos sistemas construtivos de uma edificação teatral. Para tanto, estes foram
classificados pelo emprego de ensaios de não-combustibilidade, ignitabilidade e Single Burning Item (SBI), descritos pelas normas ISO 1182:2010,
ISO 11925-2:2010 e EN 13823:2010, respectivamente. Através dos resultados obtidos nos ensaios foi possível verificar que alguns dos revestimentos
empregados, comumente utilizados neste tipo de edificação, não atendem
às classes mínimas especificadas e podem comprometer a segurança dos
usuários.
PALAVRAS-CHAVE: incêndio, materiais de revestimento, reação ao fogo.

ABSTRACT
In the event of a fire, the covering materials used in a building can contribute to the rise in temperature, spread of fire and the consequent reduction
of building bearing capacity. Depending on the behavior of these materials,
the fire can spread quickly and the release of gases and smoke may increase
the risk to life and complicate the work of combat teams. The fire at the
Kiss nightclub in 2013 highlighted the importance of meeting these criteria
and led to increased regulatory requirements on this type of analysis. Thus,
the standards define fire reaction classes, through which is possible to determine material’s application. It is noted that in enclosed public buildings,
such as theaters, this type of verification becomes even more necessary due
to the large number of people and the use of non-conventional covering
materials that provide a better acoustic performance and comfort to users.
This study aimed to evaluate the fire reaction of the main materials used as
covering of building systems from a theater. Therefore, these were classified
by the use of non-combustibility test, ignitability test and Single Burning
Item (SBI) test, described by the standards ISO 1182: 2010, ISO 11925-2:
2010 and EN 13823: 2010, respectively. Through the results obtained in the
tests, it was found that some of the materials used, commonly used in this
type of building, do not meet the minimum specified classes and can compromise the safety of users.
KEYWORDS: fire, covering materials, fire reaction.
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RESUMO
O principal objetivo deste estudo é avaliar a resistência à corrosão de armaduras em concretos confeccionados com cimentos geopolímeros. Estes
cimentos, também ditos álcali-ativados, são assim conhecidos devido ao
processo de álcali-ativação, que transforma estruturas vítreas, amorfas ou
parcialmente amorfas em materiais compactos e cimentantes. Em relação à
resistência a corrosão, a principal preocupação está relacionada à elevada
concentração dos ativadores alcalinos utilizados, levando a valores de pH e
força iônica muito superiores àqueles normalmente encontrados em concretos à base de cimento Portland, o que pode influenciar negativamente
na formação de um filme de passivação de boa qualidade, reduzindo assim
a resistência à corrosão da estrutura. Para alcançar o objetivo, os métodos
eletroquímicos utilizados incluem potencial de corrosão, resistência de polarização e resistividade elétrica. Para os ensaios foram feitos quatro traços,
um referência (CP V ARI), um traço com substituição parcial do cimento
Portland por cinza volante (75% de substituição), um traço de geopolímero
à base de metacaulim e por último um traço de geopolímero com cinza volante. Os resultados obtidos foram consistentes, mostrando que a elevada
concentração de ativadores alcalinos e o pH excessivamente alto (acima de
14) tiveram influência na formação de um filme de passivação de menor
qualidade. Assim, parâmetros como potencial de corrosão e resistência de
polarização apontaram que há riscos de corrosão para estes materiais geopolímeros.
PALAVRAS-CHAVE: Cimento. Geopolímeros. Álcali-ativado. Durabilidade.
Corrosão.
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the corrosion resistance of reinforcement in concrete made with cements geopolymers. These cements also
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said alkali-activated, are well known due to the process of alkali-activation,
which turns glassy structures, amorphous or partially amorphous materials
in compact and cementing. Regarding corrosion resistance, the main concern is related to the high concentration of alkali activators used, leading
to pH values and higher ionic strength to those normally found in concrete
with cement Portland, which may negatively influence the formation of a
good quality passivation film, thus reducing the corrosion resistance of the
structure. To achieve the goal, the electrochemical methods used include
corrosion potential, polarization resistance and electrical resistivity. For
assays were done four traces a reference (CP V ARI), a trace with partial
replacement of Portland cement by fly ash (75% replacement), a trace of
geopolymer the metakaolin base and finally one geopolymer mark with fly
ash. The results were consistent, showing that the high concentration of alkali activators and excessively high pH (above 14) influenced the formation
of a lower quality passivation film. Thus, parameters such as corrosion potential and polarization resistance showed that there are risks of corrosion
geopolymers for these materials.
KEYWORDS: Cement. Geopolimers. Alkali ativation. Durability. Corrosion.
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RESUMO
A execução de revestimentos de fachadas utilizando placas cerâmicas é
uma atividade de rotina da cadeia construtiva e o uso de argamassa colante industrializada ACII é recomendado quando seu local de uso é em ambiente externo. Fachadas de edificações estão sujeitas a diversos tipos de
manifestações patológicas, onde comumente é observado o descolamento e
desplacamento do revestimento, que pode ocorrer na interface entre placa
cerâmica e argamassa colante ou entre argamassa colante e a argamassa de
emboço. É conhecido e citado por diversos autores, que variações térmicas
podem romper gradativamente por fadiga a ligação revestimento/suporte.
Neste estudo investigou-se a aderência do conjunto substrato-adesivo-placa cerâmica de cor branca e cor preta, com determinação da resistência de
aderência à tração na condição de cura ao ar e cura com aplicação de ciclo
de calor controlado por tempo e quantidade de dias no conjunto teste confinado em caixa térmica. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que a
condição de temperatura da cura com aplicação de ciclo de calor reduziu
em 28,2% a tensão de ruptura para cerâmica preta e em 33,3% para a cerâmica branca, comparativamente à condição de cura ao ar, evidenciando
que manifestações patológicas, como o descolamento e desplacamento no
sistema de revestimento cerâmico podem ser influenciadas por variações
de temperatura.
PALAVRAS-CHAVE: revestimento cerâmico, aderência, variação de temperatura.
ABSTRACT
The execution of facade coatings using ceramic plates is a constructive chain
routine practice of the construction and the use of adhesive mortar indus-
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trialized ACII is recommended when their place of use is in the external
environment. Building facades are subject to different types of pathological
manifestations and which is commonly observed displacement and detachment and peeling of the coating which may occur at the interface between
the ceramic plate and between adhesive mortar or adhesive mortar and the
plastering mortar. It is known and quoted by several authors, that temperature variations can gradually break by fatigue the connection coating/support. In this study it is investigated the adhesion of the adhesive-plate-substrate ceramic set of white and black, with determination of tensile bond
strength at air at the curing conditions and curing with application of heat
cycle controlled by time and amount of days in the test group confined to
built cooler. From the results obtained it was concluded that the healing of
the temperature condition of heat application cycle decreased by 28.2% the
breakdown voltage for black ceramic and 33.3% in white for pottery, compared to the condition air-curing, demonstrating that pathological manifestations such as detachment and peeling the ceramic coating system can be
influenced by temperature variations.
KEYWORDS: ceramic coating, adhesion, temperature variation.
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RESUMO
A corrosão de armaduras é o principal mecanismo de deterioração nas
estruturas de concreto armado e um dos principais tipos de patologia no
ramo da construção civil. Visando evitar problemas de deterioração prematura e aumentar a vida útil de novas estruturas de concreto armado, desde
2003 a norma NBR 6118 estabelece requisitos de qualidade que incluem,
além da capacidade resistente e desempenho em serviço, a durabilidade da
estrutura. Para isto, a norma estabelece valores mínimos de resistência à
compressão e valores máximos de relação água/cimento (a/c) para o concreto a ser utilizado, em função da classe de agressividade do meio onde a
estrutura será construída. Entretanto, estas exigências de norma não levam
em consideração o tipo de cimento Portland utilizado e nem a utilização ou
não de adições minerais, como sílica ativa ou metacaulim. Neste contexto, o
presente trabalho tem como objetivo estudar quantitativamente a taxa de
penetração de íons cloreto em diferentes concretos, com três relações água/
cimento (0,35; 0,50 e 0,65), executados com dois tipos de cimento (CPV ou
CP IV) e com a incorporação ou não de 10% de sílica ativa nos traços com cimento ARI. A penetração de cloretos foi avaliada através do método nórdico
NT BUILD 492 – um procedimento menos agressivo e mais realista do que o
procedimento da ASTM C 1202 – e a absorção de água por capilaridade dos
concretos foi medida pelo método RILEM TC 116 adaptado. Os resultados
dos ensaios de durabilidade ilustram a importância de se considerar os tipos de aglomerantes utilizados, juntamente com os valores de relação a/c
do concreto.
PALAVRAS-CHAVE: Corrosão; Concreto armado; Adições Minerais; Cimento Portland
ABSTRACT
Corrosion of reinforcement is the main deterioration mechanism in reinforced concrete structures and one of the main types of pathology in the
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construction industry. In order to avoid problems of premature degradation and extend the service life of new reinforced concrete structures, since
2003 the NBR 6118 standard establishes quality requirements that include,
in addition to bearing capacity and performance in service, the durability
of the structure. For this, the standard sets minimum values of compressive strength and maximum water/cement ratio (w/c) for the concrete to
be used, depending on the aggressiveness of the medium class in which the
structure will be built. However, these standard requirements do not take
into consideration the type of Portland cement used and not the use or not
of mineral admixtures such as silica fume or metakaolin. In this context,
this study aims to quantitatively study the penetration of chloride ions in
different concrete, with three water/cement ratios (0.35, 0.50 and 0.65),
performed with two types of cement (CPV or CP IV) and the incorporation
or not 10% of silica fume in the traces with ARI cement. The chloride penetration was evaluated by the Nordic method NT Build 492 - a less aggressive
procedure that is also more realistic than the ASTM C 1202 standard - and
the water absorption by capillary action of the concrete was measured by
TC 116 adapted method. The results illustrate the importance of taking into
consideration the types of binders used, along with specification of the water/cement ratio of the mixture.
KEYWORDS: Corrosion ; reinforced concrete ; Mineral additions ; Portland
cement
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RESUMO
O devido estudo teve como ponto fundamental avaliar tecnicamente a aplicação de laminados de polímeros reforçados com fibra de carbono (PRFC)
como reforço em ligações via-pilar de elementos pré-moldados, através de
entalhes sobre o recobrimento do modelo de ensaio proposto. Então fora
realizado um levantamento bibliográfico quanto à eficácia e ónus provocados pelos laminados de PRFC, permitindo avaliar quais são os possíveis problemas que tal método de reforço teria em sua aplicação, logo desenvolve-se
um modelo de ensaio em escala reduzida para que fosse observado a progressividade de patologia nas ligações de elementos pré-moldados, especificamente da ligação viga-pilar, em seguida fora executado um entalhe sobre
a região afetada e aplicado o laminado de PRFC. Tal estudo permitiu concluir que dependo do grau de deterioração da ligação a aplicação de tal método de reforço pode se torna ineficaz pelo fato da má aderência que existi
entre o elemento que tem sofre patologia e a resina epóxi responsável pela
aderência e transferência de esforços cisalhantes para o laminado de PRFC.
PALAVRAS-CHAVE: Reforço, Entalhe, PRFC, Pré-moldado.

ABSTRACT
The proper study was fundamental point technically evaluate the application of laminated polymer reinforced with carbon fiber (CFRP) as reinforcement connections via-pillar precast elements through slots on the coverage of the proposed test model. Then out based on a literature about the
effectiveness and burden caused by laminates of CFRP in order to evaluate
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what are the possible problems, this reinforcement method would in your
application as soon develops a test model scaled to be observed pathology progression in bonds of precast elements, specifically the beam-column
connection, then run off a notch on the affected area and apply the laminate
of CFRP. This study found that depending on the degree of deterioration of
the link the application of such reinforcement method can become ineffective because of poor adhesion that existed between the components has suffered pathology and epoxy resin responsible for the adhesion and transfer
shear efforts to CFRP laminate.
KEYWORDS: Strengthening, Carving, CFRP, Precast.
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RESUMO
O centro histórico de Sobral, protegido em nível federal pelo Decreto-Lei nº
25 de 1937, possui aproximadamente 1.200 imóveis na área de proteção rigorosa, os quais representam diferentes épocas da história, essencialmente
entre os séculos XVIII e XX, responsáveis pela formação política, econômica,
social e cultural do povo sobralense. Todavia, principalmente a partir do
ano de 2000, a frequência de ocorrência de eventos de natureza sísmica na
região norte do Estado do Ceará vêm crescendo, o que pode concorrer para
a aceleração da degradação das obras de engenharia civil, e em especial
modo, das construções históricas. Assim, este trabalho tem como objetivo
avaliar a vulnerabilidade estrutural e analisar o estado de conservação das
principais edificações componentes do centro histórico sobralense. Para
tal, foram realizadas inspeções in situ com o objetivo de caracterizar os elementos estruturais e identificar os danos existentes e ainda, numa fase posterior, avaliar a vulnerabilidade sísmica dessas edificações. A avaliação foi
realizada recorrendo a uma metodologia baseada em parâmetros qualitativos e quantitativos, que se baseiam em informações geométrica e estrutural
de acordo com o desempenho dos componentes dos sistemas resistentes
e materiais constituintes. Os resultados encontrados permitiram estimar o
nível de vulnerabilidade sísmica das fachadas dos dois edificados em análise, para os quais, o índice de vulnerabilidade sísmica pode ser considerado
como sendo de vulnerabilidade sísmica moderada.
PALAVRAS-CHAVE: Construções históricas; vulnerabilidade sísmica; segurança estrutural; centro histórico sobralense.
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ABSTRACT
Sobral historical center, protected by the Federal Law Number 25 of 1937
has over around 1.200 heritage buildings inside the protection area, which
represent different periods of the local history, essentially between the XVIII
and XX centuries, responsible for political, economic, and socio-cultural bases of the Sobral. However, especially from 2000s, the frequency of seismic
occurrences in the North of Ceará has been growing, what can contribute to
accelerate the process of degradation of civil engineering structures, and in
special way, for heritage constructions degradation. This way, the present
work aims to evaluate the structural vulnerability and examine the current
conservation state of the main heritage buildings of Sobral historical center. Therefore, were realized inspections in situ aiming to characterize the
structural elements and identify the presence of existing damage and to assess the seismic vulnerability of the facades of these buildings. The evaluation was done using a methodology based on qualitative and quantitative
parameters, based on geometric and structural characteristics, according
to the performance of the resistant systems components and also by analysis of the constructive method. The results allowed to predict the seismic
vulnerability level, where the seismic vulnerability index was considered as
moderate.
KEYWORDS: Heritage constructions; seismic vulnerability; structural safety; Sobral historical center.
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RESUMO
A origem de problemas patológicos na estrutura aponta de forma geral a
existência de falhas durante a execução de uma das fases da construção,
além de indicar também falhas no sistema de controle de qualidade de uma
ou mais atividades. O piso de concreto polido é uma superfície submetida
diariamente ao intenso tráfego de veículos e à ação de substâncias químicas, desta forma deve ter como principais atributos a durabilidade, dureza
e resistência. Este trabalho tem como intuito estudar o caso das manifestações patológicas encontradas no piso de concreto polido da garagem do
Condomínio Via Parque da Cidade, Setor Sudoeste – Brasília/DF. Ademais, o
projeto apresenta propostas de medidas corretivas dessas patologias constatadas. As mesma foram identificadas principalmente pela inspeção visual,
contudo fez-se necessario a análise do histórico do edifício e por fim ensaios
de percussão, extração e rompimento de testemunho de corpo de prova, que
comprovassem o parecer inicial. Pôde-se certificar que as fissuras e trincas observadas são devido a má aderência entre camadas no piso da garagem, visto que a exarcebação de tais problemas pode ser responsabilizada
a vícios construtivos de execução. Recomenda-se como medida corretiva a
demolição do piso atual e execução de todo o processo de reconstrução do
piso de concreto polido, de acordo com um novo projeto que tenha as orientações necessárias para evitar o retorno das patologias e para que haja a
recuperação do desempenho do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: piso polido, garagem, ponte de aderência, fissuras, patologia, medidas corretivas.
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ABSTRACT
The origin of pathological problems in the structure indicates in general
the existence of faults during the execution of a phase of construction, it
also indicates faults in the quality control system of one or more activities.
The polished concrete floor is a surface subjected to daily traffic of vehicles
and the action of chemical substances, in this way should have as main attributes the durability, hardness and strength. This research has the intention to study the case of pathological changes found by polished concrete
floor of the garage of the Condomínio Via Parque da Cidade, Setor Sudoeste
- Brasília / DF. In addition, the project presents proposals for corrective action identified these pathologies. The same were mainly identified by visual
inspection, but is made necessary the building’s historical analysis and finally percussion tests, extraction and rupture of the test piece of testimony,
proving the initial opinion. It could be sure that the observed cracks _ are
due to poor adhesion between layers on the garage floor, as the exacerbation of such problems can be blamed on construction execution addictions.
As corrective action is recommended the demolition of the current floor and
execution of the entire reconstruction process of the polished concrete floor,
according to a new project that has the necessary guidelines to prevent the
return of pathology and so there is the performance of recovery the same.
KEYWORDS: polished floor, garage, adherence point, cracks, pathology, corrective measures.
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RESUMO
Reservatórios elevados são construções destinadas a receber água das estações de tratamento através das adutoras e distribuí-la até as edificações.
Desta maneira, têm como função principal condicionar as pressões nas
áreas de cotas topográficas mais altas que não podem ser abastecidas pelo
reservatório principal. Este artigo relata a avaliação das manifestações patológicas de um reservatório elevado de concreto armado, com volume de
1000 m³, construído no ano de 1987 na zona urbana da cidade de Pelotas/
RS. O estudo foi realizado a partir dos levantamentos visual e fotográfico,
análise dos projetos cedidos pelo órgão público e medições no local. Os resultados demonstraram que, além da falta de manutenção, as especificações
de projeto referentes aos estribos de pilares e vigas foram decisivas no surgimento da corrosão de armaduras, que estão expostas devido à ocorrência
de cobrimentos inferiores aos recomendados pela norma brasileira NBR
6118, vigente na época da elaboração do projeto. Também foi realizado um
comparativo entre a norma vigente em 1987 e a norma atual, demonstrando a importância da evolução da mesma.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, concreto, cobrimento, projeto estrutural, desenho estribo, dobramento aço.

ABSTRACT
Elevated tanks are buildings designed to receive water treatment plants
through pipelines and distribute it to the buildings. Their main function is
to condition the pressures in the areas of highest topographic dimensions
that cannot be supplied by the main reservoir. This paper reports the evaluation of the pathological manifestations of a large reservoir of reinforced
concrete, with volume 1000 m³, which was built in 1987 in the urban area
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of Pelotas/RS. The study was conducted from the visual and photographic surveys, analysis of projects assigned by the public agency and on-site
measurements. The results showed that in addition to lack of maintenance,
design specifications, referring to the stirrups of pillars and beams, were
decisive in causing corrosion of armor, which are exposed due to the occurrence of lower coverings those recommended by the Brazilian NBR 6118
code, prevailing in the project preparation time. It was also performed a
comparison between the current standard in 1987 and the current standard, demonstrating the importance of the developments of this standard.
KEYWORDS: pathological manifestations, concrete, coatings, structural design, design stirrup, steel folding.
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RESUMO
A alvenaria estrutural é um sistema construtivo amplamente empregado
na construção civil, e se bem projetada e executada pode gerar economia e
rapidez nas construções. Por essa razão, para que o método tenha um bom
desempenho, é importante a existência de projetos muito bem compatibilizados e de técnicas construtivas com elevada qualidade e alto controle de
execução, a fim de que manifestações patológicas advindas de falhas construtivas inexistam ou ocorram em menor número possível. Neste trabalho é
proposta uma análise das principais manifestações patológicas em algumas
edificações de alvenaria estrutural em fase de execução e já finalizadas, localizadas na cidade de Caxias do Sul/RS. Como resultado, aponta-se que o
maior índice de manifestações patológicas registradas são as fissuras, geradas na maioria dos casos por más práticas construtivas e incompatibilização de projetos, comprovando assim, a necessidade de um melhor monitoramento de projeto e execução de obra.
PALAVRAS-CHAVE: alvenaria estrutural; manifestações patológicas; qualidade executiva.

ABSTRACT
The structural masonry is a construction system widely used in building
constructions, which guarantees savings and speed in construction. Yet for
the method to have a good performance is important to have well matched
designs and construction techniques used in work with high quality hand
labor and a high execution control, so that pathological manifestations and
construction failures occurred as few as possible. This study makes an analysis of the main pathological manifestations in structural masonry buildings
in the execution phase and already finalized, located in the city of Caxias do
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Sul. As a result, points out that the highest rate of registered pathological
manifestations are the cracks generated in most cases by poor construction
practices and incompatibility of projects, thereby proving the need for a job
execution monitoring.
KEYWORDS: structural masonry; pathological manifestations; quality.
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RESUMO
O concreto armado tem sua utilização amplamente difundida em todo o
mundo, haja vista sua versatilidade, emprego de materiais conhecidos há
bastante tempo, elevada resistência mecânica possível de ser atingida, entre
muitas outras vantagens. Por outro lado, o surgimento crescente de manifestações patológicas no concreto armado vem ampliando a cada dia dentro
da engenharia civil, há necessidade do conhecimento dos mecanismos destas manifestações e da avaliação dos danos causados nas estruturas, bem
como a busca de alternativas que minimizem o surgimento das mesmas,
fornecendo a correção, caso a manifestação ja esteja instalada, ou a prevenção. Esta pesquisa avalia as manifestações patológicas provocadas pelo
cloro em três grandes reservatórios de distribuição de água tratada. Para
tanto, utiliza-se de metodologia qualitativa, efetuando-se a revisão literária
a respeito dos fatores que levam à ocorrência da manifestação patológica
avaliada (corrosão de armaduras), ampliada potencialmente no ambiente
em questão pela elevada concentração de cloro, umidade em abundância,

152

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

alta temperatura, presença de oxigênio e elevada densidade de armaduras
dentro da estrutura. O objetivo dessa pesquisa é uma avaliação do estado de
conservação das estruturas dos reservatórios observados, bem como formular recomendações no sentido de impedir o avanço dos mecanismos patológicos destruidores das estruturas, com o intuito de prolongar a sua vida
útil e garantir a segurança estrutural.
PALAVRAS-CHAVE: corrosão, reservatório, cloro.

ABSTRACT
Reinforced concrete has widespread use throughout the world, given its
versatility, use of materials known for a long time, high mechanical strength
can be achieved, among many other advantages. Moreover, the increasing
appearance of pathological manifestations in concrete has been increasing
every day in the civil engineering the need for knowledge of the mechanisms of these manifestations, the evaluation of undesirable damage caused
in the structures, as well as search for alternatives that minimize the emergence these undesirable effects, or even make suggestions to enable correct
manifestations already developed. This study evaluates the pathological
manifestations caused by chlorine treated water in three broad distribution
reservoirs. For this purpose, we use a qualitative methodology, making up a
literature review regarding the factors leading to the occurrence of assessed
pathological manifestation (corrosion of armor), potentially expanded in
the environment concerned by the high concentration of chlorine, moisture
in abundance, high temperature, presence of oxygen and high density of reinforcement within the structure. Is being sought as a result of this research
an evaluation of the condition of the structures observed reservoirs and to
formulate recommendations to prevent the advance of destructive pathological mechanisms of structures, in order to prolong its life and ensure
safety structural.
KEYWORDS: corrosion, reservoir, chlorine.
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RESUMO
O monitoramento das estruturas de concreto é um procedimento necessário, uma vez que a detecção preventiva dos problemas permite a utilização
de métodos mais simples e econômicos para avaliação e reparo. Para tais
fins, os ensaios de velocidade de propagação de pulso ultrassônico (VPU)
torna-se uma estratégia de investigação bastante atraente e viável. Devido
a sua facilidade de aplicação esse método é muito útil na investigação do
estado de conservação das estruturas de concreto. Através dos mesmos pode-se contribuir com sucesso no controle da deterioração e qualidade das
mesmas. O presente artigo evidencia como podem ser empregados os ensaios de VPU aplicados no controle de pilares de concreto e mostra estudos
de casos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa LEME-UFRGS a respeito da
aplicação dos mesmos.
PALAVRAS CHAVE: Concreto, Ensaio Ultrassônico, Controle de Qualidade.
ABSTRACT
Concrete structures monitoring is an essential procedure. This procedure
allows detecting pathological problems and using simpler and economical
methods for evaluation and repairing. The ultrasonic pulse velocity (UPV)
method becomes a very attractive and viable strategy. This method is very
useful in the concrete structures condition investigation. The method can
contribute to success at quality controlling of concrete structures. This paper shows how we can use the UPV tests to control of concrete columns and
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shows cases studies developed by the Research Group LEME-UFRGS about
application.
KEYWORDS: Concrete, Ultrasonic Tests, Quality Control.
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RESUMO
O ataque interno de sulfatos é um dos mecanismos de deterioração mais
agressivos para o concreto, pois a sua presença dispersa em toda a massa
do material, desde as primeiras idades, pode causar expansão, fissuração,
desplacamento e desintegração da matriz cimentícia. As recomendações
normativas, difundidas internacionalmente, estabelecem um teor máximo,
expresso em teor de SO3, em relação à massa total de agregados (graúdo
e miúdo) contido na proporção de mistura do concreto. Entretanto, ainda
existem muitas divergências quanto ao teor máximo de contaminante no
concreto para que não haja degradação prematura do material quando em
serviço. Dessa forma, este estudo tem por objetivo apresentar as informações existentes no meio técnico sobre os fatores necessários para a ocorrência do ataque e avaliar, por meio de uma pesquisa experimental, o comportamento de pastas cimentícias em suas primeiras idades, quando estas
são dosadas com diferentes teores de material contaminado por enxofre.
Para isso, foram adotados quatro teores, sendo um de referência (0%), dois
citados por normas (0,5 e 1,0%) e um acima do permitido por elas (5%).
Foram dosadas pastas compostas por cimento CP-IV e diferentes porcentagens de pirita (FeS2), usada como contaminante. Para o material alcançar
uma condição avançada de hidratação, este foi submetido à cura submersa
saturada com cal até os 28 dias de idade. Na sequência, as amostras foram
submetidas a duas condições de exposição ambiental: 1 - ciclo de umideci-
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mento e secagem e 2 – imersão em água. Para a identificação dos produtos
formados no ataque foi empregada a técnica de difração de raios-X (DRX) e,
para a análise das propriedades mecânicas, foram realizados ensaios de resistência à compressão e à tração na flexão em corpos de prova de 4 x 4 x 16
cm. Além disso, foi realizado o monitoramento da variação dimensional em
barras de 25 x 25 x 285 mm submetidas às duas condições de exposição. Ao
fim desse estudo é indicado o teor máximo de contaminação para que não
haja o comprometimento da integridade da matriz cimentícia, conforme as
condições de exposição utilizadas neste estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Ataque interno de sulfatos, teor máximo de agregado
contaminado, condições de exposição ambiental.

ABSTRACT
The internal attack sulfates is one of the most aggressive deterioration mechanisms for concrete, because its scattered presence throughout the mass of
material, from the earliest ages, can cause expansion, cracking, peeling and
crumbling of the cement matrix. This study aims to show the information in
the technical means of the necessary factors for the occurrence of the attack
and evaluate, through an experimental research, the behavior of cementitious pastes in their early ages, when they are dosed with different aggregate levels contaminated by sulfur. For this, four levels were adopted, with
a reference (0%), two cited by standards (0,5 and 1,0%) and above those
permitted by them (5%). They were measured mortars composed of CP-IV
cement and different percentages of pyrite (FeS2), used as a contaminant.
For the material reach an advanced condition of hydration, this was subjected to submerged cure saturated with lime until 28 days of age. Subsequently, the samples were subjected to two environmental exposure conditions: 1
- wetting and drying cycle and 2 - immersion in water. For the identification
of the products formed in the attack was employed diffraction X-ray (XRD),
and to analyze the mechanical properties, resistance tests were performed
to compression and tensile strength in bars of 4 x 4 x 16 cm. Moreover, the
monitoring of dimensional change of 25 x 25 x 285 mm bars subjected to
both exposure conditions was performed. At the end of this study indicated
the maximum contamination level so there is no compromise of the integrity of the cement matrix, as the exposure conditions used in this study.
KEYWORDS: Internal Sulfate Attack, maximum of contaminated aggregate,
environmental exposure conditions.
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RESUMO
É crescente a preocupação com a qualidade das construções no setor da
construção civil, principalmente quanto ao desempenho das edificações habitacionais. Visando esse atendimento, foi aprovada a norma de desempenho (ABNT NBR 15575:2013), que busca estabelecer os requisitos mínimos
de qualidade e desempenho dessas edificações. Recentemente, tivemos em
nosso país diversas chuvas de granizo que danificaram as coberturas de
edificações, além de acidentes ao executar reparos nos telhados, colocando
em questionamento a segurança dos usuários das edificações. Diante deste cenário, identifica-se que a norma de desempenho pode contribuir de
forma significativa para evitar danos e acidentes, pois, para que o sistema
de cobertura seja eficiente, é necessário que todos os componentes sejam
executados de maneira adequada. Esse estudo tem por objetivo avaliar o desempenho das telhas quanto à ação de granizo e caminhamento, conforme
os requisitos estabelecidos pela NBR 15575-5:2013. Foram utilizadas telhas cerâmicas e de fibrocimento no ensaio, admitindo-se serem as mais utilizadas nas construções atuais. As telhas cerâmicas apresentaram mossas
e fissuras, no entanto, a norma permite falhas desde que não prejudiquem
a estanqueidade. As telhas de fibrocimento não apresentaram fissuras, somente mossas. Os resultados dos ensaios foram considerados satisfatórios.
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PALAVRAS-CHAVE: norma de desempenho, resistência estrutural, sistemas
de cobertura.

ABSTRACT
It is growing concern about the quality of buildings in the construction sector, particularly for the performance of residential buildings. Aiming this
service, it was recently approved the performance standard (NBR 15575:
2013), which seeks to establish the minimum quality and performance of
these buildings. Recently, we had in our country several showers of hail that
damaged the roofs of buildings, as well as accidents while performing repairs on roofs, putting into question the safety of users of the buildings. Given this scenario, it is identified that the performance standard can contribute significantly to prevent damage and accidents, therefore, that the cover
system is efficient, it is necessary for all components to run properly. This
study aims to evaluate the performance of the tiles on the hail and traversal action, as prescribed by NBR 15575-5: 2013. Ceramics and fiber cement
tiles were used in the assay, assuming they are the most used in today’s
buildings. Ceramic tiles had dents and cracks, however, the standard allows
failures do not adversely affect the tightness. Fiber cement tiles showed no
cracks, dents only. The test results were satisfactory.
KEYWORDS: performance standard, structural strength, roofing system.
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RESUMO
O presente artigo é resultado de um trabalho experimental desenvolvido no
Laboratório de Materiais e Tecnologia do Ambiente Construído (LAMTAC),
do Núcleo Orientado para Inovação da Edificação (NORIE), da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o intuito de averiguar a influência de cinco tratamentos superficiais executados nos substratos de estruturas de concreto com resistência à compressão de 35 MPa, na aderência
do chapisco colante aplicado com desempenadeira. Os procedimentos para
determinar a resistência potencial de aderência à tração foram realizados
de acordo com a NBR 15258 [11]. De forma suplementar foi analisada a argamassa de chapisco quanto ao seu coeficiente de capilaridade e absorção,
densidade da massa aparente no estado endurecido, seu módulo de elasticidade dinâmico e sua resistência à tração na flexão e à compressão. Todos os
tratamentos obtiveram bons resultados, alcançando a resistência à tração
mínima exigida pela NBR 13281 [13], demonstrando, inclusive, que não há
necessidade de tratar a superfície do substrato de concreto quando da utilização desse tipo de chapisco. Porém, o tratamento apicoado demonstrou-se
ainda mais eficaz, aumentando, consideravelmente, a aderência do chapisco
à base.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto, chapisco, tratamentos superficiais.
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ABSTRACT
This paper is the result of an experimental study developed in the Laboratory of Materials and Technology of the Built Environment (LAMTAC) from
Oriented Center of Innovation Building (NORIE) of the Federal University
of Rio Grande do Sul (UFRGS), in order to investigate the influence of five
substrate treatments in structural concrete substrates with compressive
strength of 35MPa, in the adhesive slurry mortar adherence applied with
trowel. The procedures to determinate the bond tensile strength were performed according to NBR 15258 [11]. Supplementary was analyzed slurry
mortar as its water absorption coefficient due to capillary action, specific
gravity in the hardened stage, its elasticity modulus and its flexural and the
compressive strength in the hardened stage. All the treatments obtained
good results, reaching the minimum tensile strength required by NBR
13281 [13], including demonstrating that there is no need to treat the concrete substrate surface when using this type of slurry mortar. However, the
milling treatment was demonstrated even more effective, increasing considerably the adherence of slurry mortar to the base.
KEYWORDS: Concrete, slurry mortar, substrate treatment.
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RESUMO
As manifestações patológicas que surgem nas estruturas são indicadores de
problemas que podem ser decorrentes na elaboração ou execução do projeto, como também, má utilização da estrutura e falta de manutenção preventiva. Tais patologias são objetos de estudos quando pretende-se obter uma
solução adequada para o problema. Desta forma, este trabalho apresenta
as patologias observadas na Ponte sobre o Igarapé Santana, localizada no
município de Tucuruí-Pa. Onde pela magnitude dos problemas percebe-se
visualmente que a estrutura encontra-se comprometida, além de, por meio
de estudos, avaliar tecnicamente a diferença de cota entre os pontos iniciais
e finais da ponte, atualmente, com mais de 20 cm, recalque ocasionado pelas
fissuras, trincas, rachaduras, fendas e brechas nos bolsacretos decorrentes
de infiltrações. A partir desta análise buscou-se listar os motivos que levaram ao deslocamento vertical, além de outras patologias observadas, como
corrosão da estrutura metálica. Em seguida propor contribuições técnicas,
se ainda for viável, afim de que esta imperfeição seja corrigida pelo órgão
competente do município, já de uma vez que a ponte é de extrema importância para a região estabelecendo continuidade a via da orla da cidade, são
aproximadamente 13 anos de uso sem grandes reformas ou intervenções.
PALAVRAS-CHAVE: Fundação, manifestações patológicas, recalque, técnicas de reparo.
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ABSTRACT
The pathological manifestations that arise in the structures are indicators
of problems that may be arising from the elaboration or execution of the
project, but also, error in the use of structure and lack of preventive maintenance. Such pathologies are objects of study when it is intended to obtain an
adequate solution to the problem. Thus, this work presents the pathologies
observed in the bridge over the Igarapé Santana, located in the municipality
of Tucuruí-Pa. Where through the magnitude of the problems we can see
that the structure is compromised, as well as through study, It perceives que
there is height difference between the start and end points of the bridge,
currently has more than 20 cm, settlement caused by fissures, cracks, crevices is gaps in bolsacretos due to infiltration. From this analysis we tried to
list the reasons that led to vertical displacement, and other pathologies observed, as corrosion stringer, then propose technical contributions in order
that these shortcomings be remedied by the municiple. because the bridge
is of utmost importance to the region by establishing continuing the path
of the edge of town, have approximately 13 years of use without major reforms or interventions.
KEYWORDS: Foundation, pathological manifestation, settlement, repair
techniques.
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RESUMO
Este trabalho objetivou a Avaliação Pós-Ocupação (APO) de um Loteamento de Habitações de Interesse Social (HIS) na cidade de Santa Maria/RS,
construído com alvenaria tradicional de blocos cerâmicos, considerando
aspectos relacionados à qualidade do ambiente construído, fatores técnicos, funcionais e comportamentais. A metodologia consistiu em aplicação
de questionário para analisar o grau de satisfação dos usuários em relação
aos diversos itens que compõem a moradia e também dos serviços urbanos
relacionados ao loteamento e de vistorias técnicas nas 109 unidades selecionadas a partir de critério estatístico. As unidades possuem área total
de 35,00 m² e foram construídas entre 2008 e 2012 com a utilização de
bloco cerâmico, sem revestimento interno, piso original cimentado e sem
execução de forro. Em 20% das unidades vistoriadas tecnicamente foram
identificadas manifestações patológicas, sendo que os principais problemas identificados estão relacionados aos isolamentos térmico e acústico da
residência, infiltração de água pluvial através da porta de entrada e janelas, bem como fissuras nas paredes. Isto ocorre, principalmente, devido à
baixa qualidade dos projetos e materiais utilizados e deficiente fiscalização
na execução. Os moradores, apesar da precariedade e contestação, estão
satisfeitos com a construção devido às condições anteriores de moradia
(sub-moradias e pagamento de aluguel). A partir dos resultados, estudos
são necessários para retroalimentação de projetos similares e atendimento
de requesitos, principalmente relacionados com a qualidade dos projetos,
materiais e execuções e, consequentemente, da vida útil das construções.
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PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Pós-Ocupação, Habitação de Interesse Social,
Conjuntos Habitacionais, Patologias.

ABSTRACT
This study aimed to do a Post Occupancy Evaluation (POE) of a Social Interested Housing (HIS) in the city of Santa Maria / RS, built with traditional
masonry ceramic blocks, considering aspects related to the quality of the
built environment, technical, functional and behavioral factors. The methodology consisted of a questionnaire application to analyze the satisfaction
level of users with the various items that compose the house and also the
urban services related to housing development and technical inspections in
109 selected units from statistical criterion. The units have a total area of
35.00 m² and were built between 2008 and 2012 with the use of ceramic
block without internal mortar coating, original floor cemented and without
ceiling. In 20% of the units technically inspected pathological manifestations have been identified, and the main problems identified are related to
thermal and acoustic insulation of the house, rainwater infiltration through
the front door and windows and cracks in the walls. This occurs mainly due
to the low quality of the design and the materials and faulty supervision
in the execution. The inhabitants, despite the precariousness and contestation, are satisfied with the construction due to previous housing conditions
(sub-housing and rent payment). Based on the results, studies are needed to
feedback from similar designs and service requirements, mainly related to
the quality of designs, materials and executions and consequently the buildings service life.
KEYWORDS: Post Occupancy Evaluation, Social Interested Housing, Housing Estates, Pathologies
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RESUMO
A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é uma das metodologias correntes de avaliação de ambientes construídos. As metas de uma APO são promover a ação
(ou intervenção) que propicie a melhoria da qualidade de vida daqueles que
usam um dado ambiente e produzir informação na forma de banco de dados, gerar conhecimento sistematizado sobre o ambiente e as relações ambiente-comportamento. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar a APO da biblioteca do IFPB – Campus Monteiro, a fim de verificar as
conformidades com o desempenho da edificação e satisfação de usuários,
pois faz pouco mais de dois anos que a mesma foi entregue para uso e já
apresenta diversas falhas técnicas. As formas de avaliação utilizadas foram
técnicas dedutivas e avaliação comportamental. Foram realizadas vistorias,
aferições de requisitos mínimos em relação ao conforto básico para um ambiente proposto à leitura, além de aplicação de questionário aos usuários
como avaliação comportamental, visando uma melhor qualificação da edificação. Com base na APO realizada, sugerimos recomendações por meio
de comparação entre dados da pesquisa e dados obtidos pelos aplicativos
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na avaliação técnica e comportamental, a fim de melhorias, reformas e/ou
projetos futuros.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação pós-ocupação; conforto ambiental; biblioteca.

ABSTRACT
The Post-Occupancy Evaluation (POE) is one of the current valuation methodologies of built environments. The POE’s goals are promoting the action
(or intervention) that is conducive to improving the quality of life of those
who use a given environment and produce information as database, generate systematic knowledge about the environment and environment-behavior relations. Thus, this article aims at presenting the POE of IFPB library
– Campus Monteiro, in order to verify compliance with the building performance and user satisfaction, because it does little more than two years
that it has been delivered for use and already It has several technical flaws.
The evaluation forms used was deductive techniques and behavioral assessment. Inspections were made, measurements of minimum requirements in
relation to the basic comfort for an environment proposed to read, as well as
a questionnaire to users as behavioral assessment, to improve qualification
of the building. Based on the POE performed, we suggest recommendations
by means of comparison between the survey data and applications data in
technical and behavioral assessment in order to improvements, renovations
and/or future projects.
KEYWORDS: post-occupancy evaluation; environmental comfort; library.
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RESUMO
Este trabalho destina-se ao estudo sobre a percepção de manifestações patológicas e anormalidades nos sistemas prediais hidráulicos, sanitários e de
eletricidade de uma amostra de edifícios da Universidade Federal de São
Carlos. O estudo envolveu a aplicação de questionários e visitas técnicas aos
edifícios que compõem a amostra, sendo que as manifestações patológicas
e anormalidades encontradas foram fotografadas e identificadas. Conclui-se
através do estudo que os novos edifícios da Universidade Federal de São
Carlos possuem uma menor incidência de manifestações patológicas em relação aos edifícios mais antigos da universidade e que o grau de satisfação
dos usuários é maior.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, sistemas prediais, edifícios
universitários.

ABSTRACT
This article aims at studying the perception of pathological manifestations
and abnormalities in hydraulic, sanitary and electric building system. The
analysis is based on a sample of buildings located at the Federal University of São Carlos. The study was composed by a questionnaire application
and site visits to the sample buildings, where the found pathological manifestations and abnormalities were photographed and identified. The study
showed that the newest buildings at Federal University of São Carlos have
a smaller incidence of pathological manifestations in relation to the oldest
university buildings and the user satisfaction level about those buildings is
greater.
KEYWORDS: pathological manifestations, building systems, university
buildings.
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RESUMO
Face às crescentes demandas da sustentabilidade no ambiente construído,
a previsão da vida útil de estruturas de concreto armado (CA) submetidas a
distintos mecanismos de degradação é tema da maior relevância. A despeito
da importância do tema, a durabilidade das estruturas de CA é tratada por
métodos prescritivos nas normas técnicas atuais (veja-se, por exemplo, a
NBR 6118:2014 e o ACI 318-14). Em tais normas, considerado o ambiente
onde a estrutura estará inserida, é assumido que o atendimento a especificações, --tais como a resistência à compressão do concreto e a espessura
do recobrimento das armaduras--, será suficiente para a garantia da vida
útil de projeto. Dentre os mecanismos de degradação, a carbonatação é um
dos principais fenômenos físico-químicos que podem limitar a vida útil das
estruturas de CA. Existem diversos fatores que influenciam no processo de
deterioração por carbonatação tais como aqueles relacionados aos materiais (relação água/cimento do concreto, tipo de cimento e adições, cura e
compactação do concreto, e fissuração) e ambientais (concentração de CO2,
teor de umidade e temperatura). Devido à variabilidade de tais parâmetros,
a vida útil de estruturas de CA submetidas à carbonatação só pode ser estabelecida em termos probabilísticos. Neste trabalho são discutidos os três
elementos necessários à descrição probabilística da vida útil de estruturas
de CA submetidas à carbonatação: (i) o modelo determinístico requerido
para a descrição da evolução do processo de carbonatação; (ii) a descrição
estatística das variáveis intervenientes no problema; (iii) as ferramentas da
Confiabilidade Estrutural necessárias à descrição probabilística da vida útil.
PALAVRAS-CHAVE: carbonatação, concreto armado, durabilidade, incertezas, avaliação probabílistica, simulação de Monte Carlo, vida útil.
ABSTRACT
Given the growing demands of sustainability in the built environment, the
forecast life of reinforced concrete (RC) structures submitted to different
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degradation mechanisms is a matter of great importance. Despite the importance of the subject, the durability of the RC prescriptive structures is
handled by the current technical standards methods (see, for example, NBR
6118:2014 and ACI 318-14). In such standards, considered the environment where the structure is inserted, it is assumed that the service specifications, -- as the strength of concrete compression and the thickness of the
cover of reinforcing steel--, will be sufficient to guarantee the life of project.
Among the degradation mechanisms, the carbonation is a major physical
and chemical phenomenon that can limit the life of structures RC. There are
several factors that influence by carbonation process of deterioration such
as those related to materials (water/cement ratio of concrete, kind of cement and additions, cure and compaction of concrete and cracking) and environmental (CO2 concentration, moisture content and temperature). Due
to the variability of these parameters, the life of RC structures subjected to
carbonation can only be established in probabilistic terms. This paper discussed the three elements necessary for the probabilistic description of the
life of RC structures subjected to carbonation: (i) the deterministic model
required to describe the evolution of the carbonation process; (ii) the statistical description of the variables involved in the problem; (iii) the Structural
Reliability of the tools necessary for probabilistic description service life.
KEYWORDS: carbonation, reinforced concrete, durability, uncertainties,
probabilistic assessment, Monte Carlo simulation, service life.
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RESUMO
O estudo realizado é motivado pelo interesse em se avaliar a resposta térmica e tensional em barragens de concreto, devido às ações térmicas ambientais na etapa de operação. Um modelo bidimensional da barragem de Llosa
delCavall, localizada na Espanha, é realizado no programa Ansys, que utiliza
o método dos elementos finitos para resolução da equação de Fourier. Apropriadas condições de contorno determinadas pelas transferências de calor
são definidas, a fim de representar a realidade da temperatura da água do
reservatório e da temperatura do ambiente exterior. Uma abordagem simplificada da radiação solar é considerada. As temperaturas encontradas na
análise térmica são dados de entrada para uma análise tensional simplificada. O desempenho térmico e tensional para dois níveis distintos do reservatório de água é examinado. As ações ambientais acarretam efeitos térmicos
significativos em determinadas horas do dia que causam tensões de tração
maiores que a resistência de tração do concreto. Finalmente, resultados de
tensões de tração evidenciam a possível ocorrência de fissuras de origem
térmica à jusante da barragem, podendo comprometer a durabilidade do
concreto.
PALAVRAS-CHAVE: análise térmica e tensional, método dos elementos finitos, ações térmicas ambientais, durabilidade.
ABSTRACT
The study is mainly motivated by the interest in evaluating thermal and
stress response in concrete dams at advanced ages, due to environmental
thermal actions during service. A two-dimensional mode of Llosa de Cavall
dam, located in Spain, is performed by software Ansys, which uses the finite element method to solve Fourier’s equation. Appropriate heat transfer
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boundary conditions are used in the dam body in order to represent the
reality of the reservoir temperature and air temperature. A simplified approach of solar radiation is defined. The thermal performance of two distinct reservoir level is considered. Thermal analysis is input to a simplified
thermal stress analysis. Environmental loads have significant effects that
cause tensile stresses greater than tensile strength of the concrete.Tensile
stresses results show the probable occurrence of thermal cracks in downstream face for both models, which may compromiseconcrete durability.
KEYWORDS: thermal analysis, thermal stress, finite element method, environmental loads, structural deterioration.
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RESUMO
A perda de capacidade resistente do concreto está ligada a processos de
deterioração de natureza complexa, podendo ser atribuída a fatores intrínsecos (composição do cimento e do agregado e relação água/cimento) ou
extrínsecos ao material (p.e., existência de substâncias agressivas, condições do clima, entre outros). São inúmeros os agentes agressivos responsáveis pela deterioração do concreto. Dentre eles, estão os agentes biológicos,
os quais dão origem aos diversos processos de deterioração, devido à sua
interação com os materiais e o meio ambiente em que se encontram. Assim,
quando estes processos deletérios envolvem a ação de seres vivos, tem-se a
biodeterioração. O fenômeno da biodeterioração é frequentemente encontrado em estruturas de saneamento, sendo caracterizado pela desintegração
de um material devido às ações de macrorganismos (moluscos, crustáceos,
insetos ou roedores) ou microrganismos como fungos, algas e bactérias. A
atividade bacteriana nos esgotos pode conduzir à bio-formação de ácido súlfirico (H2SO4). Isto ocorre porque, quando existem condições anaeróbicas,
devido ao longo período de detenção hidráulica ou ao fluxo lento do esgoto,
as bactérias redutoras de sulfato (BRS) podem reduzir os compostos de enxofre a gás sulfrídrico (H2S), o qual irá se transformar em H2SO4 por meio
da ação das bactérias oxidantes de enxofre (BOE). O presente trabalho baseou-se em um estudo de caso nas estruturas de saneamento em concreto
da Universidade Federal do Espírito Santo, por meio de um levantamento
fotográfico quantitativo, no intuito de identificar a ocorrência da biodeterioração nestas estruturas. Durante as vistorias foram identificadas diversas
manifestações patológicas que corroboram a hipótese de existência de biodeterioração nas estruturas, conforme mencionado na literatura, como: cor-
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rosão da armadura, perda de massa do concreto, desagregação do agragado
graúdo, presença de substância esbranquiçada, fissuração, dentre outras.
PALAVRAS-CHAVE: biodeterioração, concreto, durabilidade, microrganismos, esgoto.
ABSTRACT
The loss of durability of concrete is related to the complex nature of deterioration processes, can be attributed to intrinsic factors (cement and aggregate composition and water/cement ratio) and extrinsic to the material
(presence of aggressive substances, climate conditions, etc.). There are numerous aggressive agents responsible for the deterioration of the concrete.
Among them are the biological agents, which give rise to the various decay
processes due to its interaction with the materials and the environment.
Thus, when these processes involve the deleterious action of living beings,
there is biodeterioration. The biodeterioration phenomenon is often found
in sewage structures, characterized by the disintegration of a material due
to macro-actions (molluscs, crustaceans, insects or rodents) or microorganisms such as fungi, algae and bacteria. The bacterial activity in sewage can
lead to bio-training sulfuric acid (H2SO4). This is because, when there anaerobic conditions due to the long hydraulic retention or slow flow of sewage, the sulfate reducing bacteria (SRB) can reduce the sulfur compounds to
hydrogen sulfide (H2S), which will become sulfuric acid (H2SO4) through
the action of oxidizing sulfur bacteria (SOB). This study was based on a case
study in sewage structures in concrete of the Federal University of Espírito Santo, through a quantitative photographic survey in order to identify
instances of biodeterioration in these structures. During the surveys were
identified various pathological manifestations that support the hypothesis
of biodeterioration in the structures, as mentioned in the literature, such as:
corrosion, loss of concrete mass, white pasty material, cracking, and others.
KEYWORDS: biodeterioration concrete, durability, microorganisms, sewage.
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RESUMO
O processo produtivo do cimento é responsável por cerca de 5 a 7% do CO2
emitido na atmosfera. Todavia, durante o ciclo de vida, as estruturas de concreto estão sujeitas à carbonatação podendo capturar parte do CO2 emitido
na sua construção. A fim de constatar esta potencialidade, esse estudo emprega a modelagem matemática para avaliar o desempenho de concretos
de resistência à compressão de 20, 30 e 40 MPa produzidos com diferentes
cimentos (CP III, CP IV e CP V ARI) para idades de 0 a 100 anos. Verificou-se
que a captura de CO2 é diretamente proporcional à área superficial de concreto exposta ao CO2, sendo influenciada pelo tipo de cimento e resistência
do concreto. Este balanço das emissões de CO2 tem potencial de se tornar
um indicador de sustentabilidade e, no futuro, ser considerado como medida compensatória no projeto de estruturas de concreto.
PALAVRAS-CHAVE: captura de CO2, carbonatação, estruturas de concreto,
sustentabilidade.
ABSTRACT
The process to produce cement is responsible for 5 to 7% of carbon dioxide emissions. However, the concrete structures are subjected to carbonation over its life cycle, which helps to capture a considerable amount of the
CO2 emitted during construction. To claim this potential, this study utilizes
mathematical modeling to evaluate the performance of concrete with compressive resistance of 20, 30 and 40 MPa, and produced with different types
of cement (CP III, CP IV e CP V ARI) for ages of 0 to 100 years. Based on these
parameters, it was confirmed that the CO2 capture is directly proportional
to the concrete’s superficial area that is exposed to the CO2, influenced by
the type of cement and the resistance of the concrete. Thus, in the future, the
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balance of CO2 emissions can become a potential indicator of sustainability,
in addition to be considered a compensatory measure in the project of concrete structures.
KEYWORDS: CO2 capture, carbonation, concrete structures, sustainability.
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RESUMO
As construções sejam comerciais ou multifamiliar, estão utilizando cada vez
mais áreas em subsolo, seja para garagens, ou, outro fim, é quase sempre
uma opção que resulta no ganho de área útil. Evitar infiltrações devida a
falha na impermeabilização e na falta desta e a solução para que manifestações patológicas não surjam durante a fase de vida util. Este trabalho fez
uma avaliação no tipo de impermeabilização e na falta desta no surgimento
de manifestações que surgiram em uma obra comercial na cidade de Palmas. Foi possível identificar que cuidados mínimos em escolha do material
impermeabilizante, assim como o concreto usado na parede de contenção
foram determinantes para o surgimento das manifestações patológicas estudadas.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, Impermeabilização, Parede, Contenção.
ABSTRACT
The buildings are commercial or multifamily, are increasingly using underground areas, whether in garages, or other purposes, it is almost always an
option that results in the usable area gain. Avoid leaks due to failure in the
waterproofing and in the absence of and the solution to that pathological
manifestations do not arise during the lifetime phase. This work made an
assessment on the type of waterproofing and in the absence of the emergence of diseases that appeared in a commercial project in the city of Palmas. It
was possible to identify that minimum care in the choice of waterproofing
material, as well as the concrete used in the retaining wall were instrumental in the rise of pathological manifestations studied.
KEYWORDS: Pathology, Waterproofing, Wall, Containment.
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RESUMO
Construções históricas podem ser entendidas como bens materiais que possuem elevado significado artístico, cultural, religioso, documental ou estético para uma dada sociedade, ou seja, representam, em algum aspecto, a
identidade cultural de uma comunidade em um determinado período. Observadas as propriedades de durabilidade dos materiais, as construções históricas, não divergindo das demais construções, estão sujeitas a processos
de degradação, sejam eles por meio de agentes ambientais ou antrópicos,
ou ambas as situações. Diante desta perspectiva, este trabalho propõe-se
ao estudo das características dinâmicas estruturais de uma capela do início
Século XIX constituída em alvenarias de tijolos maciços, nomeadamente a
Igreja de Nossa Senhora das Dores situada na cidade de Sobral, região Norte
do estado do Ceará, através da modelagem numérica com recorrência ao
método dos elementos finitos. Para tal, foram realizadas consultas a documentos históricos, disponibilizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), e inspeções in situ com o objetivo de coletar
informações sobre as características geométricas e construtivas, e ainda
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informações sobre o estado atual de conservação da edificação. A modelagem 3D da estrutura foi desenvolvida em software CAD e a análise modal no
software ANSYS®. Os resultados obtidos permitiram a interpretação sobre
o comportamento global da estrutura, no que se refere às frequências naturais e modos de vibração.
PALAVRAS-CHAVE: caracterização dinâmica, análise modal, Igreja de Nossa Senhora das Dores, alvenaria de tijolos maciços, análise estrutural.

ABSTRACT
Historical constructions can be understood as material goods that presents
high artistic, cultural, religious, documental or esthetic values for one society, that is, they represent, in some aspect, the cultural identity of a community in a given period. Observed the properties of materials durability, historical constructions, not unlike other buildings, are submitted to process
of degradation, whether through environmental agents or anthropic, or
both. In this perspective, the current work proposes to study the structural
dynamic characteristics of a church from Century XIX, constituted by masonry of solid bricks, namely the Nossa Senhora das Dores’ Church, located
in the city of Sobral, North region of the state of Ceará, through numerical
modeling with recurrence to finite element method. For this, was made a
documental search on files provided by Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), and in situ inspections with the objective of collecting information about the geometric and constructive features, and the
current state of structural conservation of the construction. The 3D model
was developed in CAD software and the modal analysis in ANSYS® software.
The results obtained have led to the interpretation of the structure’s global
behavior in relation to the natural frequencies and modes of vibration.
KEYWORDS: dynamic characterization, modal analysis, Nossa Senhora das
Dores’ Church, masonry of solid bricks, structural analysis.
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RESUMO
As construções históricas são bens materiais que necessitam ser conservadas para a preservação da identidade cultural de uma comunidade. Os
desgastes causados pela ação de intempéries, isto é, fatores ambientais externos, associados com a má conservação, e ainda à própria degradação dos
materiais construtivos, são razões pelas quais a manutenção estrutural torna-se uma ferramenta indispensável para a conservação de obras patrimoniais. Assim, como forma de contribuir para a tomada de decisões no que
concerne a manutenção do patrimônio histórico, este trabalho faz a análise dos danos mais comuns nas fachadas de duas importantes construções
históricas de alvenaria vernacular do Centro Histórico Sobralense, ambas
inseridas na área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), quais sejam: Teatro São João, construído em 1889, sendo
o primeiro do Estado do Ceará e o quarto no âmbito nacional em arte sacra e
Art Déco; e a Igreja do Menino Deus construída em 1810, em que se percebe
a forte influência da escola tardo-barroca, ou, segundo alguns autores, rococó, sobre cujas bases produziam-se a arquitetura religiosa no Brasil, mais es-
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pecificamente das cidades do Maranhão e Pernambuco. As caracterizações
geométricas dos danos bem como o diagnóstico de suas causas permitiram
esclarecer se os danos encontrados nas construções ocorreram devido à incompatibilidade dos materiais, à falta de manutenção, a ações naturais de
degradação ou ainda por fatores ambientais externos, o que justifica este
estudo, e assim promover informações úteis que podem ser utilizadas para
o delineamento de uma intervenção nos dois casos de estudo abordados.
PALAVRAS-CHAVE: Caracterização dos danos, alvenaria vernacular, construções históricas, Igreja do Menino Deus, Teatro São João.

ABSTRACT
The historic buildings are material goods that need to be maintained to
preserve the cultural identity of a community. The damage caused by the
action of weather, that is, external environmental factors associated with
poor maintenance, and even the very degradation of building materials, are
reasons why the structural maintenance becomes an indispensable tool for
the conservation of heritage works. Thus, in order to contribute to the decision-making regarding the maintenance of historical heritage, this work is
the analysis of the most common damage to the facades of two important
historical buildings of vernacular masonry of Sobralense Historical Center, both inserted in the area listed by Institute of Historical and Artistic
Heritage (IPHAN), namely: Saint John Theatre, built in 1889, the first of
Ceará and fourth nationally in religious art and art Deco; and the Church
of Baby Jesus built in 1810, in which one perceives the strong influence of
the late-Baroque school, or, according to some authors, Rococo, on whose
bases produced to religious architecture in Brazil, more specifically in the
cities of Maranhão and Pernambuco. The geometric characterizations of
the damage as well as the diagnosis of the causes allowed clarify whether
the damage found in buildings occurred due to incompatibility of materials, lack of maintenance, the natural actions of degradation or by external
environmental factors, which justifies this study, and thus promote useful
information that can be used for designing an intervention in the two cases
discussed study.
KEYWORDS: characterization of the damage, vernacular masonry, historic
buildings, Church of Baby Jesus, Saint John Theatre.
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RESUMO
Gases como o CO2, o SO3 e o H2S atuam com o tempo na superfície exposta das estruturas de concreto de forma que reduzem a alta alcalinidade do
concreto e acabam por desproteger a armadura inserida neste. Essa reação
é chamada de carbonatação e vem apresentando papel importante em pesquisas. Outro assunto que vem mostrando importância é a utilização de resíduos no concreto. Na pequisa de Sartori foram executados concretos com
substituição parcial de 0%, 10% e 20% de cimento por cinza de casca de arroz (CCA) e também de 0%, 25% e 50% de agregado graúdo natural (AGN)
por agregado graúdo reciclado de concreto (ARC), os concretos ainda variaram em têm relações água/aglomerante (a/agl): 0,42, 0,53 e 0,64. Algumas
amostras dos concretos produzidos foram submetidas ao ensaio acelerado de carbonatação e outras foram expostas ao ambiente para avaliação da
carbonatação natural. O objetivo deste trabalho é verificar a profundidade
e o coeficiente de carbonatação que se deu ao natural em corpos de prova
deixados expostos ao ambiente externo, comparando-os com a carbonatação acelerada. Para isso, assim como executado nas as amostras do ensaio
acelerado, os corpos de prova foram rompidos perpendicularmente ao eixo
e a profundidade de carbonatação foi medida por meio de asperção de fenolftaleína, onde foram feitos registros fotográficos, análises de imagens no
software AutoCad e, por fim, aplicou-se as equações. Os resultados obtidos
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são semelhantes aos encontrados por Sartori, onde os concretos que apresentam menor coeficiente de carbonatação são aqueles com menor relação
a/agl, sendo que a CCA trouxe melhoras significativas e a substituição de
AGN por ARC não apresentou diferenças significativas nos resultados.
PALAVRAS-CHAVE: carbonatação, cinza de casca de arroz, agregado reciclado de concreto.

ABSTRACT
Gases such as CO2, SO3 and H2S act in time on the exposed surface of the
concrete structures in order to reduce the high alkalinity of the concrete
and eventually unlock the reinforcement inserted therein. This reaction is
called carbonation and is showing important role in research. Another issue
that has been showing importance is the use of waste in concrete. In Sartori
(2013), were executed concrete with partial replacement of 0%, 10% and
20% of cement by rice husk ash (RHA) and also 0%, 25% and 50% of natural coarse aggregate (NCA) by recycled concrete coarse aggregate (RCA), the
concrete still have varied in water / binder (w/b): 0.42, 0.53 and 0.64. Some
specific samples produced were subjected to the accelerated carbonation
test and others were exposed to the environment for evaluation of natural
carbonation. The objective of this study is to test the depth and carbonation
coefficient that was given to the natural left in specimens exposed to the
external environment, comparing them with the accelerated carbonation.
For this, as well as run on the samples of the accelerated test, the specimens were broken perpendicular to the axis and the carbonation depth was
measured by sprinkling of phenolphthalein, which were made photographic records, image analysis in AutoCad software, and finally, the equations
applied. The results are similar to those reported by Sartori, where the concrete that have a lower coefficient of carbonation are those with the lowest
ratio water / binder, and the RHA brought significant improvements and
replacement of NCA by RCA showed no significant differences in the results.
KEYWORDS: carbonatio, rice husk ash, recycled concrete aggregate.
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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo apresentar alguns casos de manifestações
patológicas relacionadas à fissuração do concreto em blocos de concreto armado sobre estacas. São comentados 5 casos ocorridos em viadutos e pontes rodoviárias ou ferroviárias de concreto armado ou protendido, onde se
relatam os problemas encontrados, as causas da fissuração e as possíveis
soluções para estes casos. Há causas de fissuração do concreto relacionadas
à corrosão das armaduras internas pela entrada de agentes agressivos no
concreto, e à insuficiência de armadura pela falha em projeto, detalhamento
e dimensionamento das armaduras principais dos blocos. Verificou-se neste
trabalho que a maioria das causas de fissuração se deve a falhas no projeto, detalhamento e dimensionamento dos blocos que compõem viadutos e
pontes de concreto armado ou protendido rodoviários ou ferroviários.
PALAVRAS-CHAVE: fissuras, blocos de concreto armado, estacas.

ABSTRACT
This study aimed to present some cases of pathological manifestations related to concrete cracking in reinforced concrete pile caps. Five cases from
road and rail viaducts and bridges of reinforced or prestressed concrete are
reported and its problems encountered, causes of cracking and possible
solutions are discussed. There are causes of concrete cracking related to
internal reinforcement corrosion by the entry of aggressive agents into the
concrete, and to lack of reinforcement by poor design and detailing or insufficient main reinforcement inside of the blocks. It was found in this study
that most of the causes of cracking is due to failures in the design, detailing
and design of the blocks that make up road or rail viaducts and bridges of
reinforced or prestressed concrete.
KEYWORDS: cracks, reinforced concrete blocks, piles.
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RESUMO
A versatilidade de matrizes cimentícias desenvolve-se constantemente, trazendo ao mercado consumidor alternativas que melhoram o desempenho
dos sistemas construtivos. As diversas pesquisas feitas com estes materiais
têm como foco principal melhorar suas propriedades e diminuir a probabilidade de surgirem anomalias. O problema mais evidente em sistemas constituídos por concretos e argamassas é a formação de fissuras. Muitas ações
podem ser assossiadas às fissuras, assim como a retração. A retração está
diretamente relacionada com as trocas de umidade entre meios, causando
a variação volumétrica dos materiais. Caso a retração ocorra em materiais
frágeis, como em concreto, pode ocorrer com mais facilidade a fissuração
da peça. Relacionada à formação destas aberturas está a baixa resistência
à tração do concreto. A contração da pasta de cimento hidratada faz com
que se criem tensões de transão no interior da matriz e se foram superiores
à resistência à tração do material, potenciam o aparecimento de fissuras.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho écomparar a retração por secagem
de concretos sem fibras e com fibras de poliéster novas e descartadas. Os
ensaios feitos foram fundamentados no método desenvolvido pela norma
C1581/1581M [1], através da retração restringida. Observou-se que os concretos reforçados com fibras apresentaram uma diminuição considerável da
retração por secagem, tanto em quantidade de fissuras quanto no prazo que
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estas ocorreram. Estruturou-se o trabalho em: (a) método de pesquisa, (b)
análise de resultados e (c) conclusão.
PALAVRAS-CHAVE: concreto, retração por secagem, fibras de poliéster usadas, potencial de fissuração.

ABSTRACT
The versatility of cement matrix is developed constantly, bringing the consumer market alternatives that improve the performance of building systems. The various surveys of these materials are focused primarily on improving its properties and decrease the likelihood of anomalies. The most
obvious problem in systems constituted by concrete and mortar is the
formation of cracks. Many actions can be related to cracking, as well as retraction. The decline is directly related to the moisture exchanges between
media, causing the volumetric variation of materials. If shrinkage occurs in
brittle materials, such as concrete, can occur more easily cracking of the
part. Related to the formation of these openings is the low tensile strength
of concrete. The contraction of hydrated cement paste makes transaction
voltages are created within the matrix and were higher than the tensile
strength of the material, enhance the appearance of cracks. In this context,
the aim of this study is to compare the shrinkage of concrete without fibers
and with new and discarded polyester fibers. The tests were made based
on the method developed by the standard C1581/1581M [1], through the
restricted shrinkage. It was observed that the concrete reinforced with fibers showed a considerable decrease in shrinkage, both in number of cracks
as within which they took place. The work was structured in: (a) research
method, (b) results analysis and (c) completion.
KEYWORDS: concrete, drying shrinkage, polyester fibers used, cracking potential.
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RESUMO
As construções apresentam características que visam atender a seus usuários oferecendo condições adequadas ao uso que se destinam, resistindo
às ações que alteram suas propriedades técnicas iniciais. Nesse contexto a
presente pesquisa, através de inspeções visuais preliminares, verificou a incidência de manifestações patológicas em estações de tratamento de água.
Como objetivo central, buscou-se diagnosticar as possíveis origens e causas
das manifestações patológicas existentes na estação que abastece 60% da
população de Palmas – TO, a ETA 06. Com este intuito, foram realizadas visitas à estação e de forma pormenorizada aos seus módulos a fim de se gerar
um banco de dados para a caracterização dos problemas encontrados. Os
resultados revelam a importância de se ressaltar que as estruturas analisadas, apesar de não terem atingido suas vidas úteis de projeto, apresentaram
vários problemas, os quais irão demandar um elevado custo com reparos e
recuperações.
PALAVRAS-CHAVE: concreto; patologia; estrutura.
ABSTRACT
The buildings have features designed to meet your users providing appropriate conditions for use intended, resisting actions that alter their initial
technical properties. In this context the present research, through prelim-
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inary visual inspection, found the incidence of pathological manifestations
in water treatment plants. As its central objective, we tried to diagnose the
possible origins and causes of the existing conditions at the station which
supplies 60% of the population of Palmas - TO, ETA 06. To this end, visits
were made to the station and in detail its modules order to generate a database for the characterization of the problems encountered. The results
reveal the importance of noting that the structures analyzed, despite not
having reached their useful life project, presented several problems, which
will require a high cost repairs and recovery.
KEYWORDS: concrete; pathology; structure.
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RESUMO
O controle tecnológico do concreto utilizado nas obras da construção civil e
pesada é normalizado no Brasil (ABNT NBR 12655), sendo de conhecimento da maioria dos profissionais que lidam nesta área, principalmente aqueles que trabalham no controle de qualidade das obras. Porém, quando se
trata de obras de recuperação de estruturas de concreto, a situação é diferente, uma vez que esta atividade ainda carece de normas técnicas brasileiras. Este trabalho apresenta algumas recomendações, com base na revisão
de normas e guias internacionais, além da experiência profissional de seus
autores, para se realizar o controle tecnológico das argamassas de cimento
Portland utilizadas nos reparos superficiais e profundos das estruturas de
concreto armado, chamando a atenção para os ensaios de campo e laboratório que podem, e devem, ser realizados para que os serviços de recuperação
obtenham o sucesso esperado, além de outros aspectos considerados como
importantes neste trabalho. É apresentado também um molde de concreto
(Bloco de Baezinger), de simples construção, mas que pode ser de grande
valia no controle da qualidade, pois permite observar no canteiro da obra
aspectos importantes do comportamento das argamassas de reparo e grautes nos primeiros dias, principalmente o aparecimento de fissuras relacionadas com retração hidráulica e deficiência de aderência com o substrato.
PALAVRAS-CHAVE: controle de qualidade, argamassa de reparo, graute.
ABSTRACT
The technological control of concrete used in the civil and heavy construction is standardized in Brazil (NBR 12655), and known by most professionals working in this area, especially those who work in the quality control at
the jobsite. However, when it regards to concrete structures rehabilitation
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works, actual situation is different, since this activity still lacks for Brazilian
regulation. This article presents some recommendations, based on international standards and guides, as well as the experience of its authors, to perform technological control of Portland cement mortars used in low and high
thickness patch repairs of reinforced concrete structures, calling attention
to the field and laboratory tests that can and must be conducted, in order to
get the expected success of repair services. Also a concrete mold (Baezinger
Block) is presented, very easy to be produced at jobsite, but of great value in
quality control, as it allows to observe important aspects of repair mortars
and grouts behavior at early ages, especially the occurrence of cracks related to hydraulic shrinkage and lack of adhesion to the substrate.
KEYWORDS: quality control, repair mortar, grout.
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RESUMO
As manifestações patológicas recorrentes em argamassas são ocasionadas,
majoritariamente, devido à sua composição, aliada à baixa qualidade dos
materiais utilizados, à falta de conhecimento técnico do setor e à busca pela
redução de prazos de execução do sistema de alvenaria. O presente estudo busca avaliar diferentes materiais inertes utilizados em argamassas com
função plastificante - filito, fíler calcário e saibro - empregados em detrimento de argamassas mistas que demandam maior tempo de cura. Objetivou-se produzir quatro diferentes composições de argamassa para aplicação em revestimento, estudá-las no estado fresco e endurecido e analisar as
manifestações patológicas apresentadas. As argamassas foram produzidas
com CP IV 32 RS e com consistência padrão 270±5 mm. Elaborou-se três argamassas com traço volumétrico 1:1:6 (cimento: plastificante: areia), e uma
argamassa hidráulica produzida com aditivo plastificante e traço 1:4. A primeira etapa do estudo consistiu na caracterização física de todos os materiais, na segunda e terceira etapas foram avaliadas as argamassas no estado
fresco e endurecido, respectivamente. Posteriormente foi executado o revestimento de modelos representativos de alvenaria (40x50 cm), nos quais
foram controlados o surgimento das manifestações patológicas, devido à
exposição climática, e as características físico-mecânicas do sistema, como
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a permeabilidade, aderência à tração, e impacto de corpo duro. As manifestações patológicas observadas puderam ser relacionadas às características
físicas dos materiais utilizados e aos índices físico-mecânicos mensurados
no estado fresco e endurecido das composições; os quais também foram
presentes em correlações significantemente fortes com as propriedades dos
revestimentos.
PALAVRAS-CHAVE: argamassas, plastificantes inertes, manifestações patológicas.
ABSTRACT
The recurrent pathological manifestations in mortars are mainly caused
due to its composition associated with the low quality of the used materials,
the lack of technical knowledge of the sector, and the efforts to reduce lead
times of masonry system. This study aims to evaluate different inert materials used in mortars with plasticizer function - phyllite, calcareous filler, and
clay - which are used instead of mixed mortars that require longer curing.
The objective was to produce four different coating mortar compositions,
to study them in fresh and hardened states, and to analyze the presented
pathological manifestations. The mortars were produced with the cement
CP IV 32 RS with standard consistency of 270±5 mm. It was developed three
mortars with volumetric composition 1: 1: 6 (cement: plasticizer: sand), and
hydraulic mortar produced with a plasticizer additive and composition 1: 4.
The study’s first stage consisted in the physical characterization of all materials, and the second and third ones were focused in to assess mortars in
fresh and hardened states, respectively. Later, it was performed the coating
of masonry models (40x50 cm) controlling the appearance of pathological
manifestations due to climate exposure and the physical-mechanical characteristics of the system such as permeability, tensile adhesion and hard
body impact. The observed pathological manifestations might be related to
the physical characteristics of the applied materials and to the measured
physical-mechanical indices in fresh and hardened states of the compositions; which were also present in strong correlations with the properties of
the coatings.
KEYWORDS: mortars, inert plasticizers, pathological manifestations.
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RESUMO
Um dos principais fatores que comprometem a vida útil das estruturas de
concreto armado é a corrosão, essa manifestação patológica ocorre, sobretudo, quando não são devidamente consideradas, durante o processo construtivo, questões como a relação água/cimento, cobrimento adequado das
armaduras e obedecida a cura adequada do concreto, que devem ser balizados em função do ambiente pelo qual a estrutura será submetida. Essa
manifestação patológica é considerada um dos principais problemas na
construção civil, visto que, sua ocorrência pode levar a estrutura ao colapso. Algumas empresas do ramo da construção civil já dispõem de produtos
capazes de minimizar a ocorrência de corrosão, são os chamados inibidores
de corrosão. O objetivo desse artigo é aprofundar os conhecimentos sobre
a corrosão de armaduras a fim de contribuir para minimização dessa manifestação patológica nas estruturas de concreto armado. A metodologia
adotada no trabalho conta com uma revisão bibliográfica sobre corrosão
de armaduras, comentando sobre os mecanismos e os fatores que a influenciam e evidenciando os métodos de prevenção e controle, como também,
detalhar-se-á alguns casos de ocorrência dessa manifestação patológica na
Região Metropolitana do Recife. Este trabalho contribui para um conhecimento mais abrangente do tema a fim de oferecer maior segurança e durabilidade às estruturas de concreto armado.
PALAVRAS-CHAVE: corrosão de armaduras, prevenção, recuperação.
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ABSTRACT
One of the main factors that compromise the life of reinforced concrete
structures is corrosion, this pathological manifestation occurs, especially
when they are not properly considered during the construction process, issues such as water / cement ratio, suitable coverings of armor and obeyed
adequate curing of the concrete, which must be marked according to the environment in which the structure will be subjected. This pathological manifestation is considered one of the major problems in construction, since
its occurrence can take the structure to collapse. Some companies in the
construction industry already have products that can minimize the occurrence of corrosion, are called corrosion inhibitors. The aim of this paper
is to deepen the knowledge of corrosion of reinforcement in order to contribute to minimizing this pathological manifestation in reinforced concrete
structures. The methodology used in the work has a review on corrosion of
reinforcement, commenting on the mechanisms and factors that influence
it and showing the methods of prevention and control, as well, will detail
up-some occurrence of cases of this pathological manifestation in Metropolitan region of Recife. This work contributes to a broader understanding
of the issue in order to provide greater security and durability to reinforced
concrete structures.
KEYWORDS: corrosion of reinforcement , prevention, recovery.
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RESUMO
A reabilitação pode ser considerada como um processo de retomada do
ciclo de vida de uma edificação. Para que esse processo seja considerado
sustentável, a utilização de recursos deve ser feita de forma eficiente, respeitando sempre, os parâmetros ecológicos. O objetivo desse trabalho é
contribuir com o levantamento bibliográfico acerca das estratégias sustentáveis já criadas e implantadas em edificações existentes. Para tanto, o método utilizado foi a revisão bibliográfica, para dessa forma buscar a conceituação de parâmetros, aplicação e criação de estratégias sustentáveis para
manutenção dos edifícios já existentes, utilizando publicações recentes. Foi
possível então detectar como estratégias sustentáveis o uso de materiais
sustentáveis; a utilização de técnicas e tecnologias construtivas visando um
aumento no desempenho energético (geração de energia a partir de fontes
renováveis); o gerenciamento de resíduos da construção civil; a busca por
coberturas verdes (sombreamento e aumento da permeabilidade do solo);
a reutilização de águas pluviais; a separação e reuso de águas cinzas e negras; a redução do consumo de água potável; o melhoramento no desempenho acústico; o aumento no desempenho térmico (Utilização de brises ou
abertura de janelas) e a certificação ambiental. Entretanto quanto a aplicação dessas técnicas em edificações já existentes, há uma maior recorrência
de trabalhos sobre reparos estruturais, sendo possível detectar, no Brasil,
apenas alguns exemplos de manutenção de edifícios que comtemplem os
parâmetros de sustentabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Estratégias Sustentáveis; Reabilitação; Manutenção de
Edifícios.
ABSTRACT
The rehabilitation may be considered a process of resuming the life cycle of
building. For this process to be considered sustainable, resource utilization
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should be done efficiently, always respecting the ecological parameters. The
aim of this paper is to contribute to the literature about sustainable strategies already created and deployed in existing buildings. For both the method used was the literature review, to thereby seek the concept of parameters, application and creation of sustainable strategies for maintenance of
existing buildings, using recent publications. It was then possible to detect
sustainable strategies using sustainable materials; the use of construction
techniques and technologies to an increase in energy performance (power
generation from renewable sources); waste management of construction;
the search for green roofs (shading and increasing soil permeability); the
reuse of rainwater; the separation and reuse of gray and black water; reducing the consumption of drinking water; improve the acoustic performance;
the increase in thermal performance (use of louvers or opening windows)
and environmental certification. However, there´s no substantial application of these techniques in existing buildings, but a higher recurrence work
on structural repairs. It is able to detect, in Brazil, just a few maintenance
buildings in the concept of sustainability parameters.
KEYWORDS: Sustainable strategies; Rehabilitation; Building Maintenance
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo quantitativo da influência de diferentes
tipos de danos, da idade e orientação das fachadas no processo de degradação que culmina na perda de capacidade resistente e vida útil das fachadas com acabamento em revestimento cerâmico de edifícios de Brasília-DF.
A metodologia consiste no mapeamento e quantificação de danos em 90
amostras de fachadas de edifícios. Para este estudo foram consideradas as
manifestações patológicas de descolamento cerâmico, fissuras, falhas de
rejunte, eflorescências e falhas de vedação. Os resultados mostraram que
os tipos de danos que mais influenciam os processos de degradação de fachadas com revestimento cerâmico foram os descolamentos cerâmicos e as
fissuras. Os resultados também mostraram a evolução da degradação em
função do aumento da idade das amostras de fachadas, além da influência
preponderante das orientações oeste e norte das amostras analisadas na
taxa de velocidade da degradação das fachadas.
PALAVRAS-CHAVE: fachadas, revestimento cerâmico, degradação, vida útil.
ABSTRACT
This paper presents a quantitative study of the influence of different types
of damages, age and direction of facades in the degradation process culminating in tile ceramic loss of collapse-resisting capacity and service life of
buildings in Brasilia-DF. The methodology consists of mapping and quantifying damages in 90 building facade samples. For the purpose of this study,
structural damages such as tile detachment, cracks, tile grout wear, efflorescence and sealing issues were considered. Results showed that the damage
types that most influence tile ceramic degradation are cracks and ceramic
detachment. Results have also show degradation evolution as a function of
aging in the facade samples, in addition to a prevailing influence of direc-
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tions west and north in the analyzed samples on facade degradation speed
rate.
KEYWORDS: facades, tile ceramic, degradation, service life.
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RESUMO
A crescente preocupação com os impactos ambientais causados pela construção civil tem impulsionado o desenvolvimento de novos produtos e processos que possam oferecer ao mercado alternativas mais sustentáveis. A
álcali-ativação de aluminosilicatos tem se apresentado promissora para o
desenvolvimento de cimentos alternativos, obtendo-se materiais quimicamente mais estáveis e de baixa geração de CO2. Neste contexto, surgem
como matérias-primas, as cinzas volantes, metacaulins e mais recentemente, rochas basálticas ácidas e de origem vítrea, as quais não podem ser
utilizadas em concretos convencionais devido ao alto potencial de reação
álcali-agregado, mas que, no entanto, apresentam potencial significativo
para álcali-ativação. Os geopolímeros, de maneira geral, apresentam desempenho superior ao cimento Portland em relação à durabilidade, associada
ao ataque de sulfatos, cloretos, ácidos, e reações álcali-agregado, tornando
estes materiais alternativas de maior vida útil e baixo impacto ambiental.
Por outro lado, os estudos de corrosão de armaduras em geopolímeros não
apresentam resultados conclusivos e são divergentes em muitos pontos, ob-
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tendo-se em alguns estudos, resultados satisfatórios, e em outros, resultados que apontam filmes de passivação de baixa qualidade e potenciais de
corrosão que podem chegar até 90%. Visando a viabilização do uso destes
cimentos alternativos como solução para estruturas mais duráveis, este trabalho aponta os aspectos positivos e negativos dos geopolimeros em relação ao cimento Portland, assim como as necessidades de estudos mais aprofundados em relação à durabilidade destes compostos, principalmente em
relação à passivação das armaduras.
PALAVRAS-CHAVE: Álcali-ativação, geopolímeros, durabilidade de geopolímeros.

ABSTRACT
The growing concern over the environmental impacts caused by the construction has driven the development of new products and processes that
can offer the most sustainable alternative market. The alkali-activated aluminosilicate has shown promising for the development of alternative cements, obtaining chemically stable materials and low generation of CO2.
This raises as raw materials, fly ash, metacaulins and more recently, acidic
basalt and glass origin, which can not be used in conventional concrete because of the high potential alkali-aggregate reaction, but which nevertheless
present significant potential for alkali-activation. The geopolymers, in general, have superior performance compared to Portland cement durability
associated with the attack of sulfates, chlorides, acids, and alkali-aggregate
reactions, making these alternative materials for longer life and low environmental impact. On the other hand, the reinforcement corrosion studies
geopolymers have no conclusive results and are different in many points,
obtaining in some studies, satisfactory results and other results which indicate low-quality passivation films and corrosion potentials which can reach
90%. Aimed at enabling the use of these alternative cements as a solution
for more durable structures, this study highlights the positive and negative
aspects of geopolymers compared to Portland cement, as well as the needs
for further studies in relation to the durability of these compounds, especially in relation to passivation of armor.
KEYWORDS: Alkali-activation, geopolymers, durability of geopolymers.
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RESUMO
As deformações que podem ocorrer no sistema de revestimento cerâmico,
provocadas por intempéries e diferença de comportamento térmico e higrométrico dos materiais, provocam tensões entre as camadas do sistema
de revestimento. As deformações somadas às restrições das ligações das interfaces entre camadas geram tensões capazes de descolar o revestimento
cerâmico. Diante disso, decidiu-se utilizar uma abordagem experimental e
análise numérica para o estudo do comportamento de fadiga das argamassas colantes industrializadas do tipo ACII e ACIII que compõem o sistema
de revestimento cerâmico, submetendo a carregamento cíclico de tração e
compressão axial. Na abordagem experimental foram realizados ensaios de
fadiga por tração e compressão axial das argamassas ACII e ACIII, em que os
níveis de tensão para a realização dos ensaios de fadiga foram definidos a
partir dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização de resistência à
tração na flexão e à compressão axial destas argamassas. Os resultados dos
ensaios de fadiga permitiram traçar a Curva S-N ou Curva de Wöhler para
obter o limite de resistência de ruptura à fadiga das argamassas ACII e ACIII.
PALAVRAS-CHAVE: desplacamento cerâmico, fadiga, argamassa.

ABSTRACT
The deformations that may occur in the ceramic tilling system caused by
weathering and the difference of thermal and hygrometric materials behavior cause tensions between the layers of the ceramic tilling system. Deformations added to the restrictions of the connections of the interfaces be-
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tween layers generate stresses able to take off the ceramic tilling. Therefore,
it was decided to use an experimental approach and numerical analysis to
study the fatigue behavior of industrialized adhesive mortar type ACII and
ACIII that compose the ceramic tilling system, subjecting to tensile and compressive of cyclic loading. In the experimental approach were carried tensile
fatigue tests and axial compression for ACII and ACIII mortars, where the
stress levels for achievement of fatigue tests were defined from the results
obtained in the tensile strength of characterization tests on bending and
the axial compression of these mortars. The results of the fatigue tests were
able to allow S-N curve or Wöhler curve were plotted to obtain the rupture
limit of fatigue strength to ACII ACIII mortars.
KEYWORDS: detachment ceramic tilling, fatigue, mortar.
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RESUMO
A retração autógena é um fenômeno que ocorre devido ao surgimento de
tensões de tração nos poros capilares. É inerente ao processo de hidratação,
não dependendo de interferência externa. Em Concretos de Alta Resistência
(CAR), a retração autógena é mais pronunciada, devido ao refinamento da
microestrutura, o elevado consumo de cimento, o uso de adições minerais
e baixa relação água/cimento, que dificultam o transporte da água de cura.
Neste contexto, os Polímeros Superabsorventes (PSA) destacam-se pela
capacidade de reduzir ou até eliminar a retração autógena, pois absorvem
grandes quantidades de água, que posteriormente é liberada no interior
da pasta, evitando a autodessecação e o surgimento das tensões de tração
(cura interna). No entanto, o PSA pode reduzir a resistência mecânica, que
pode ser compensada pela adição de nano partículas, como a nanossílica
(NS). Neste trabalho, avaliou-se a interferência destas adições no tempo de
transição suspensão-sólido, ou Tempo Zero (T0). O Tempo Zero determina
o momento em que o material passa a se comportar como sólido, com a
formação de um esqueleto mineral suficientemente rígido para se opor às
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variações volumétricas que ocorrem na pasta, o que pode levar à fissuração, comprometendo a estética, durabilidade e segurança das estruturas de
concreto. A determinação do T0 foi realizada por meio de ensaio de ultrassom, onde mede-se a velocidade de propagação de uma onda ultrassônica
no material, e é tido como o momento em que ocorre uma mudança brusca
nesta velocidade. Foram realizadas nove misturas contendo PSA e NS, onde
verificou-se que a adição de PSA aumenta o valor do T0, enquanto a NS faz
com que seu valor seja reduzido.
PALAVRAS-CHAVE: tempo zero; concreto de alta resistência; polímero superabsorvente; nanossílica.

ABSTRACT
The autogenous shrinkage is a phenomenon that occurs due to the appearance of tensile stresses in capillary pores. Inherent in the hydration process, not depending on external interference. In High Strength Concretes
(HSC), autogenous shrinkage is most pronounced, due to the refinement
of the microstructure, high cement content, the use of mineral additions
and low water/cement ratio, which hinder the transport of curing water.
In this context, superabsorbent polymers (SAP) stand out for their ability
to reduce or even eliminate the autogenous shrinkage, because they absorb
large amounts of water, which is subsequently released within the paste,
avoiding auto desiccation and the appearance of tensile stresses (internal
curing). However, PSA can reduce the mechanical resistance, which can be
compensated by adding nanoparticles such as nanosilica (NS). In this work,
was evaluated the effect of these additions in suspension-solid transition
time, or Setting Time (T0). The setting time determines the time at which
the material starts to behave as a solid, with the formation of a sufficiently
rigid mineral skeleton to oppose the volumetric variations that happen in
the paste, which can lead to cracking, compromising the esthetics, durability, and security of concrete structures. The determination of T0 was done
by the ultrasonic test, which measures the speed of propagation of an ultrasonic wave in the material, and is taken as the point in time when a sudden
change in this speed. Nine blends were made containing PSA and NS, where
it was verified that the addition of PSA increases the value of T0, while the
NS causes a reduction in this value.
KEYWORDS: setting time; high strength concrete; superabsorbent polymer; nanosilica.
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RESUMO
A evolução da tecnologia dos materiais e dos projetos resulta em edificações
cada vez mais leves e esbeltas. Esse fato, aliado com a rapidez na execução, faz
com que ocorra o surgimento de manifestações patológicas em idades precoces, ocasionando a diminuição da vida útil da edificação. É nesse sentido
que este trabalho objetiva a caracterização das diferentes manifestações patológicas de fachadas e a identificação das técnicas adotadas na construção
de um prédio de propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), localizado em Porto Alegre/RS. Ainda, o presente estudo enfatiza
as possíveis causas dessas manifestações e dá sugestões de intervenções, a
fim de garantir o desempenho e a extensão da vida útil, especificamente, do
revestimento fulget, o qual é resultado da combinação de cimento, aditivos
e granulados de pedras naturais. A metodologia consistiu em averiguação
em campo, através de análise visual (registro fotográfico, identificação de
manifestações patológicas e medição de fissuras), termografia, levantamento por percussão (até 1,70 m de altura) e ensaio de absorção de água (CSTCNIT 224 – Método do “Cachimbo”). Após os levantamentos em campo, fo-
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ram compilados os dados de cada fachada e verificou-se que 77% do total
da área de fachada do edifício apresentam alguma manifestação patológica,
sendo que 62% da fachada possui revestimento com fulget. Na inspeção visual, determinou-se que a área com o revestimento em questão mostra, em
quase toda a extensão sintomas de abaulamentos, e a área ensaiada no teste
de percussão apresentou som cavo em quase a totalidade dos sítios, o qual
foi corroborado pelo ensaio de emissividade térmica (termografia).
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações patológicas, levantamentos, fulget,
revestimento, fachada.

ABSTRACT
The evolution of technology of materials and designs results in buildings
increasingly light and slender. This fact, associate with the speed of execution, it make happens the appearance of pathological manifestations at an
early age, causing a decrease in the service life of the building. In this sense,
this work aims to characterize the different pathological manifestations in
facades and to identify techniques used to build a building owned by the
Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), located in Porto Alegre /
RS. Furthermore, the present study highlights the possible causes of these
manifestations and gives suggestions of interventions in order to guarantee the performance and service life extension, specifically, the fulget coating which is a result of the cement mix, additives and granulated natural
stones. The methodology consist of the examination in the field, through
visual analysis (photographic record, identification of pathological manifestations and measurement of cracks), thermography, survey by percussion
(up to 1.70 m height) and by water absorption test (NIT CSTC- 224). After
the field surveys, the data of each facade were compiled and it was found
that 77% of the total building facade area have some pathological manifestation, and 62% of the facades has coat with fulget. In visual inspection, it
was determined that the area with the coating in question shows in almost
the entire length symptoms of cambers, and assayed area in the percussion
test showed hollow sound in almost all of the sites which was confirmed by
Thermal Emissivity Test (thermography).
KEYWORDS: pathological manifestations, surveys, fulget, coating, facade.
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RESUMO
A elaboração de um projeto de qualidade requer recursos financeiros, tempo adequado e demanda cuidados acentuados para evitar a deterioração
estrutural a curto e/ou longo prazo, onde as causas podem ser desde o envelhecimento “natural” da estrutura até o abandono da construção e acidentes. A edificação pública – anexo A e anexo B, produto desta pesquisa, iniciou
sua construção no ano de 2013 e, por razões econômicas e burocráticas,
sua obra foi paralisada no ano de 2014, estando desde então exposta a intempéries e ações de deterioração. Este artigo tem como objetivo analisar
a integridade estrutural destas edificações catalogando e diagnosticando
as principais manifestações patológicas em concreto armado. Para isso, foram recolhidos e analisados todos os dados obtidos sobre as edificações e
realizou-se uma série de inspeções, que foram documentadas em registros
fotográficos, onde o microclima e as normas de construção também foram
estudadas. Os resultados obtidos permitiram contabilizar a corrosão de
armadura como principal manifestação patológica encontrada em ambas
as obras. O fatores para esta ocorrência são o alto índice pluviométrico da
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região com a elevada temperatura e umidade, o que torna o ambiente altamente agressivo à estruturas de concreto armado desprotegidas e possuidoras de defeitos de execução. Para um prazo longo ou curto, essa anomalia
irá comprometer a estabilidade da estrutura, é necessário medidas de reparo para sua contenção. Após tomadas essas medidas deve ser executada
ações que aumentem a vida útil do prédio.
PALAVRAS-CHAVE: Edificação pública; patologias; análise qualitativa.

ABSTRACT
The elaboration of a quality project requires financial resources, adequate
time and care accented to prevent structural deterioration in the short and
/ or long term, where the causes can range from the “natural” aging structure to the abandonment of construction and accidents. The public building
- Annex A and B, is the product of this research, it began its construction in
2013, for economic and bureaucratic reasons, his construction was stopped
in 2014 and is since then exposed to weathering and deterioration actions.
This article aims to analyze the structural integrity of buildings, by cataloging and diagnosis of the main pathological manifestations of reinforced
concrete. For this, were collected and analyzed all data on buildings and
carried out a series of inspections that were documented in photographic
records, the microclimate and standards of construction were studied. The
results obtained allowed to accounting for the reinforcement corrosion as a
principal pathological manifestation found in both buildings. The factors for
this occurrence are the high rainfall in the area with high temperature and
humidity, which makes environment the highly aggressive to the exposed
concrete structures and with implementation defects. For a long or short
term, this anomaly will compromise the stability of the structure, corrective
measures are necessary to contain it. After taken these measures should be
implemented actions to increase the useful life of the building.
KEYWORDS: Public Building; pathologies; qualitative analysis.
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RESUMO
A corrosão em estrututas de concreto armado é um dos maiores problemas
patológicas verificados em todo o mundo. Diversas técnicas, entre elas o uso
de armaduras especiais são desenvolvidas a fim de atenuar este problema.
O presente trabalho avaliou os parâmetros de corrosão das barras de aço revestidas com Zinco (Zn) e com a liga Zinco-Níquel (Zn-Ni), por eletrodeposição, comparando-as com as tradicionalmente utilizadas, sem revestimento.
Para isso, utilizaram-se amostras de concreto armado que foram submetidas a ensaios acelerados de corrosão por ação de cloretos (câmara de névoa
salina – “salt spray” e ciclos de imersão e secagem). O potencial de corrosão
das armaduras foi medido para monitoramento qualitativo do processo e,
após o fim dos ensaios, estimaram-se as taxas de corrosão das barras, através da perda de massa, para análise quantitativa. As barras revestidas com
Zn e Zn-Ni se mostraram mais resistentes à corrosão, quando comparadas
com as barras convencionais, em ambientes com forte ação de cloretos e o
envelhecimento por ciclos se mostrou muito mais eficiente na aceleração do
processo de corrosão
PALAVRAS-CHAVE: eletrodeposição, zinco, níquel, concreto armado, corrosão.

ABSTRACT
This paper shows the analysis performed on the corrosion parameters of
three groups of reinforcing steel bars, two of these coated by electroplat-
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ing process with Zinc (Zn) and Zinc-Nickel (Zn-Ni), and the other without
any coating. It was used reinforced concrete specimens, which ones were
grouped and then subjected to two different corrosion accelerating methods: aging wetting/drying cycles and salt spray exposure. Corrosion potential was measured to qualitative monitoring of the process and, after the
end of the tests, corrosion rate was estimated by measuring the mass loss,
to quantitative analyses. As it was expected, coated bars presented a better
performance than the average bars regarding the corrosion resistance in
chloride ions containing environments. It was also observed that the drying/ NaCl solution wetting cycles seems to be more severe than salt spray
fog apparatus with respect to the acceleration of corrosion process.
KEYWORDS: electroplating, zinc, nickel, reinforced concrete, corrosion.
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RESUMO
Estudos sobre a potencialidade reativa do resíduo de cerâmica vermelha
(RCV) e da cinza de casca de arroz (CCA) e seu uso na composição do cimento Portland evitando a inadequada disposição é um tema de forte relevância para a sustentabilidade ambiental da cadeia produtiva de um país. A
análise da viabilidade da incorporação do RCV e CCA ao cimento Portland
requer estudos que envolvam os efeitos sobre a resistência à compressão e,
sobretudo, sobre o desempenho da matriz hidratada quando susceptível à
ação de interações físico-químicas deletérias. O presente trabalho tem por
objetivo avaliar a influência da incorporação do RCV moído e da CCA na
composição do cimento Portland sobre a resistência à ocorrência de reação
álcali-sílica (RAS). Para isto, argamassas de cimento CP V – ARI (referência)
e composições com a substituição de 10% do cimento, em massa, por fíler
calcário, CCA ou RCV, com três diferentes finuras, foram avaliadas quanto à
RAS, segundo a NBR 15.577-5/2008. Os resultados evidenciam que o RCV e
a CCA causaram aumento na expansão por RAS. Por outro lado, a maior finura do RCV impacta, positivamente, no comportamento do material frente
à degradação. O fíler calcário não influenciou o resultado de expansão por
RAS. Com relação à RAS, há que se incrementar a cominuição do RCV moído
por 1,5 horas para aproximar a sua distribuição granulométrica à distribuição do cimento, o que tende a potencializar a capacidade mitigadora desta
adição mineral.
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PALAVRAS-CHAVE: Reatividade álcali-sílica, cinza de casca de arroz, cimento Portland, resíduo de cerâmica vermelha.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo avaliar experimentalmente a resistência à
flexão de prismas de concreto simples sob altas temperaturas A resistência
média do concreto à compressão, sob temperatura ambiente cerca de 25
oC, era em torno de 35 MPa. Os corpos de prova prismáticos de concreto tinham dimensões de 100 mm x 100 mm x 300 mm. O parâmetro variado nos
ensaios de flexão foi a temperatura (ambiente cerca de 25 oC, 300 oC, 600
oC e 900 oC). Os prismas de concreto foram retirados do forno mufla e imediatamente conduzidos à prensa para realização dos ensaios não destrutivo
(esclerometria) e destrutivo (flexão simples). Verificou-se que a temperatura influencia os resultados de resistência à flexão e de índice esclerométrico
do concreto, além de provocar mudanças no seu aspecto. PALAVRAS-CHAVE: altas temperaturas, resistência à flexão, índice esclerométrico, concreto
convencional.

ABSTRACT
This paper aims to experimentally evaluate the flexural strength of prismatic
plain concrete under high temperatures. The average compressive strength
of concrete under temperature about 25 oC was about 35 MPa. The concrete
prisms had dimensions of 100 mm x 100 mm x 300 mm. The varied parameter in flexural tests was the temperature (room temperature about 25 oC,
300 oC, 600 oC and 900 oC). The concrete prisms were removed from the
muffle furnace and immediately taken to the compression testing machine
to perform the non-destructive (rebound hammer method) and destructive
testing (simple flexural). It was found that the temperature affects the concrete flexural strength and rebound number and causes changes in concrete
appearance.
KEYWORDS: high temperatures, flexural strength, rebound number, ordinary concrete.
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RESUMO
A extração de areia natural é responsável pela retirada de cobertura vegetal,
pela degradação dos cursos d’água e por consideráveis prejuízos ao meio
ambiente, o que dificulta também a obtenção de licenças ambientais para
o aproveitamento de novas jazidas. Nesse contexto, a substituição da areia
natural pela areia artificial aparece como alternativa atraente. A lavagem
desse material, a fim de diminuir a quantidade de finos presentes nos agregados, gera pó de pedra, material passante na peneira #200 (0,075 mm),
que é estocado ao ar livre. O assoreamento destes corpos d’água é um agravante antieconômico ao processo produtivo. Aproveitar o pó retirado das
jazidas, além de trazer maior lucratividade às empresas, traz benefícios ao
meio ambiente. Diversas pesquisas buscam analisar os pontos positivos e
negativos do uso destes finos de britagem em concretos, nesse cenário, o
objetivo principal do presente trabalho é contribuir com informações sobre
os efeitos do uso do agregado miúdo artificial com material pulverulento
no concreto, frente a sua importância na sustentabilidade da construção e
durabilidade das estruturas. A utilização da areia artificial com elevado teor
de material pulverulento mostrou-se viável economicamente, tecnicamente
e ambientalmente, já que pode reduzir o consumo de cimento, aumentar
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a durabilidade e resistência, além de contribuir com a preservação de mananciais e a utilização de rejeitos. A sua utilização apresenta ganhos nas
características tanto no estado fresco quanto no estado endurecido do concreto. No que se refere à durabilidade das estruturas de concreto, nos casos
em que foram utilizados aditivos plastificantes para combater o aumento da
demanda d’água, houve redução da porosidade diminuindo, por consequência, tanto a permeabilidade quanto a carbonatação.
PALAVRAS-CHAVE: agregado pulverulento, sustentabilidade, manifestações patológicas, propriedades mecânicas, durabilidade.

ABSTRACT
The extraction of natural sand is responsible for the removal of vegetation,
degradation of waterways and considerable damage to the environment,
which also makes it difficult to obtain environmental permits for exploitation of new deposits. In this context the replacement of natural sand by
artificial sand appears as an attractive alternative. The washing of this material in order to decrease the amount of fines present in the aggregates,
generates rock dust, characterized by passing the material in # 200 sieve
(0.075 mm), which is stored outdoors. Siltation of these water bodies is an
uneconomical aggravating to production. The use of the powder removed
from the deposits may be associated with greater profitability for companies, and benefits to the environment. Several studies seek to analyze the
pros and cons of using these crushing fines in concrete, due to the increased
aging of existing buildings detected in recent years. The main objective of
this study is to contribute with information about the effects of using this
fine aggregate artificial with powdery material in the concrete considering
its importance in sustainable construction and durability of concrete structures. The use of artificial sands with high pulverulent material content in
this study proved to be economically viable, both technically and environmentally, since it can reduce the consumption of cement, increase durability
and resistance and contribute to reduced use of natural sands and of the
crushing process waste. Its use presents earnings on the characteristics in
both fresh and hardened state of the concrete. As regards to the durability of
concrete structures, where plasticizing additives have been used to combat
the increasing demand of water, there was a decrease in porosity, thus reducing, consequently, both the permeability and the carbonation.
Keywords: stone powder, sustainability, pathological, mechanical properties, durability.
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RESUMO
Além da resistência mecânica, a durabilidade do concreto passou a ser, na
última década, um dos requisitos mais desejados pelos projetistas, construtores e proprietários destas estruturas. Atualmente, a durabilidade pretendida pode ser alcançada devido aos avanços na área de tecnologia do concreto e mediante a adoção de critérios de qualidade nos canteiros de obra e
usinas de concreto. No entanto, o mesmo não ocorre no caso das estruturas
mais antigas que, não raro, apresentam patologias por falhas construtivas
ou de manutenção, atreladas à características originais de projeto com cobrimento e resistência do concreto que não consideravam a agressividade a
qual esse concretro estaria submetido. Mediante esses aspectos, o presente
trabalho apresenta o caso de um reservatório de água elevado com aproximadamente 30 anos de idade, em deterioração, inserido em ambiente industrial e que, por meio da engenharia diagnóstica, deixou de ser demolido
e está em processo de recuperação. Isso se tornou possível a partir de um
criterioso estudo das patologias que afetavam o reservatório e suas causas,
inclusive com a realização de ensaios destrutivos e não destrutivos e, posteriormente, com os resultados obtidos durante a investigação, a elaboração
de um projeto de recuperação, impermeabilização e proteção do concreto,
visando aumento de sua vida útil.
PALAVRAS-CHAVE: concreto, patologia, recuperação estrutural, durabilidade.
ABSTRACT
In addition to the mechanical strength, durability of concrete has become
in the last decade, one of the most desired requirements for designers, builders and owners of these structures. Currently, the desired durability can
be achieved due to advances in concrete technology area and by adopting
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quality standards in construction sites and concrete plants. However, the
same doesn’t occur in the case of older structures, often present conditions
for construction or maintenance failures, linked to the original features
of design with concrete cover and concrete strength didn’t consider the
aggressiveness which this concretro be submitted . Through these aspects,
this paper presents the case of a high water tank with about 30 years old,
deteriorating, inserted in an industrial environment and, through diagnostic engineering, ceased to be demolished and is in recovery process. This is
made possible from a thorough study of pathologies affecting the reservoir
and its causes, including conducting destructive testing and non-destructive
testing and, later, with the results obtained during the investigation, the development of a recovery project, waterproofing and protection of concrete,
aiming to increase its useful life.
KEYWORDS: concrete, pathology, structural recovery, durability.
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RESUMO
Devido aos casos cada vez mais frequentes de desastres em estruturas, os
estudos sobre patologias das construções vêm se intensificando. Paralelamente, o uso do Concreto Autoadensável (CAA) em estruturas correntes
já é uma realidade no Brasil. A incorporação de resíduos de construção no
CAA tem sido bastante estudada, fazendo-se necessário, também, avaliar
sua durabilidade. Porém, independente do tipo de concreto, a manutenção
periódica é a premissa básica para garantir longevidade às obras e evitar
transtornos futuros. Esta pode ser feita por meio de ensaios não destrutivos, correlacionando seus resultados aos dos ensaios destrutivos realizados
ainda na fase de execução. Logo, este estudo visa fazer essa correlação aplicada a CAA com diferentes percentuais de agregados reciclados. Para tal, foram realizados ensaios de compressão axial, ultrassom e carbonatação em
diferentes idades de produção.
PALAVRAS-CHAVE: ensaios destrutivos e não destrutivos; concreto autoadensável; agregados reciclados.
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ABSTRACT
Due to the increasingly frequent cases of disasters in structures, studies on
diseases of the buildings have been intensifying. At the same time, the use of
self-compacting concrete (SCC) in current structures is already a reality in
Brazil. The incorporation of construction waste in the SCC has been widely
studied, making it necessary also to evaluate its durability. However, regardless of the type of concrete, the periodic maintenance is the basic premise
to ensure longevity to the works and avoid future problems. This can be
done through non-destructive testing, correlating their results with those of
destructive testing still in the implementation phase. Therefore, this study
aims to do this correlation applied to SCC with different percentages of recycled aggregates. To this end, axial compression tests were performed, ultrasound and carbonation in different production ages.
KEYWORDS: destructive and non-destructive testing; self-compacting concrete; recycled aggregates.
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RESUMO
No contexto das estruturas de concreto, os ensaios para estimativa da avaliação
da resistência do concreto são ocasionais, devidos basicamente a duas causas:
a primeira, quando existe a suspeita de que o concreto na estrutura não esteja
se comportando de acordo com o que foi proposto no projeto, isto é, não está
de acordo com as especificações de resistência necessárias e a segunda causa
é quando a estrutura apresenta alguma manifestação patológica que precisa
ser corrigida. Logo, o presente trabalho teve como principal objetivo estabelecer correlações entre os resultados dos métodos de ensaios não destrutivos
baseados em propagação de ondas ultrassônica e esclerometria e as propriedades mecânicas do concreto (resistência à compressão), a partir de ensaios
realizados em corpos de provas de 10x20cm aos 28 dias em laboratório com o
mesmo material e traço de concreto utilizado no edificio residencial e comercial, localizando na cidade de Umuarama-PR. Fatores que ajudaram na escolha
da referida estrutura foi pelo fato de que a construtora executora da obra tem
comprometimento com uma política séria e de qualidade onde os seus principais objetivos são contribuir a partir de um processo de melhoria continua
envolvendo recursos humanos, insumos, tecnologia e meio ambiente, visando
a satisfação dos clientes, acerca dos requisitos exigidos principalmente pelas
normas NBR 6118 (ABNT, 2014) e NBR 12655 (ABNT, 2015), referentes à durabilidade do concreto. A construtora, além de possuir os atributos dos fatores
citados, recentemente acaba de implementar o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat-PBQP-H, onde um dos pontos importantes
é realizar a rastreabilidade do concreto recebido na obra. Logo, o controle da
resistência do concreto é realizado por amostragem total (100%), ou seja, para
cada caminhão-betoneira utilizado em um ou mais elemento estrutural é feito
o mapeamento do lote que são representadas por exemplares que define a resistência à compressão daquele concreto naquela betonada. Com base nos re-
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sultados obtidos diante da inspeção visual e inspeção detalhada conclui-se
que, de um modo geral, a supra-estrutura do edifício apresenta-se em bom
estado, ou seja, não há comprometimento estrutural atualmente.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto, Ultrassom, Esclerometria, Resistência à compressão.

ABSTRACT
In the context of concrete structures, assays to estimate the concrete
strength evaluation are occasional, mainly due to two causes: first, when
there is a suspicion that the concrete in the structure is not behaving according to what was proposed in design, i.e., it is not in accordance with the
required strength and specifications second cause is where the structure
has some pathological manifestation that needs to be corrected. Therefore,
this study aimed to establish correlations between the results of non-destructive testing methods based on propagation of ultrasonic waves and
rebound hammer and mechanical properties of concrete (compressive
strength), from tests performed on bodies of evidence 10x20cm 28 days in
the laboratory with the same material and concrete mix used in residential
and commercial building, locating in the city of Umuarama-PR. Factors that
helped in the choice of such structure was the fact that the executing construction company’s work is commitment to a serious policy and quality
where your main objective is to contribute from a continuous improvement
process involving human resources, inputs, technology and environment,
aiming at customer satisfaction, mainly on the requirements demanded by
NBR 6118 standards (ABNT, 2014) and NBR 12655 (ABNT, 2015), regarding the durability of concrete. The construction, as well as having the attributes of the factors mentioned recently has deployed the Brazilian Program
for Quality and Productivity Habitat-PBQP-H, where one of the important
points is to perform the traceability of concrete received at work. Therefore,
the concrete strength control is performed by the total sample (100%), ie
for each truck mixer used in one or more structural element is the mapping
of the batch which are represented by exemplary defining the compressive
strength that concrete that concreted. Based on the results obtained in case
of visual inspection and detailed inspection is concluded that, in general,
the superstructure of the building is presented in good condition, that is
currently no structural impairment.
KEYWORDS: Concrete, Ultrasound, rebound hammer, Compressive
strength.
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RESUMO
Devido às incertezas em relação a segurança estrutural envolvendo edificações históricas, são necessários os estudos de fiabilidade estrutural, que
consistem de várias etapas, dentre elas as caracterizações dos materias, que
devem, preferivelmente, ser realizadas de formas não invasivas. Neste âmbito se encontram os ensaios não destrutivos (END). Estes métodos causam
pouco ou nenhum dano à peça analisada. Dentre os END mais utilizados
atualmente, podemos citar o ensaio de velocidade de pulso ultrassônico, que
pode ser utilizado para diversos fins dentro da construção civil. De forma direta ou indireta, é possível calcular/majorar propriedades como o módulo
de elasticidade, e, através desta, calcular também a própria resistência do
material. Este tipo de abordagem é especialmente usado para avaliação de
prédios históricos, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, localizada na cidade de Aracati. Esta igreja foi edificada em 1775,
sendo considerado um prédio de alto valor documental devido sua importância histórica. Na cheia de 1974, esta igreja sofreu grandes danos com o
precipitado alojamento de inúmeras famílias desabrigadas pela enchente,
voltando a funcionar novamente somente em 1982. Desta forma, de modo
a analisar as características mecânicas das alvenarias da citada edificação,
o ensaio de velocidade de pulso ultrassônico foi aplicado com transmissão
indireta de pulsos em varias partes da alvenaria. Através dos valores de ve-
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locidade de onda ultrassônica obtidos neste estudo foi possível estimar o
módulo de elasticidade da estrutura analisada.
PALAVRAS-CHAVE: módulo de elasticidade dinâmico, ultrassom, ensaios
não destrutivos, patrimônio histórico.
ABSTRACT
Due to uncertainties regarding the structural safety involving historic buildings, the structural reliability analysis are needed. Among those kind of
analysis there is the characterizations of materials, which should preferably
be conducted in non-destructive ways. In this context it can be mentioned
the non-destructive testing (NDT), which cause little or no damage to the
piece analyzed. Among the END most widely used, it can be pointed out the
ultrasonic pulse velocity test, which can be used for various purposes in
construction. Directly or indirectly, it can calculate properties such as modulus of elasticity, and through this also calculate the strength of the material itself. This kind of approach is especially used for evaluation of historic
buildings, such as the Church of Our Lady of the Rosary of Black Men, located in the city of Aracati, Ceará, Brazil. This church was built in 1775 and it is
considered a high historical value building. In the flood of 1974, this church
suffered extensive damage with the precipitate housing by many families
made homeless by the flood, and this situation remained until 1982. Thus,
in order to analyze the mechanical characteristics of the walls of that building, ultrasonic velocity test was applied with indirect transmission of pulses
in some parts of the masonry. Through the ultrasonic wave velocity values
obtained in this study it was possible to estimate the Young’s modulus of the
analyzed structure.
KEYWORDS: Young’s dynamic modulus, ultrasound, non-destructive testing, heritage constructions.
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RESUMO
No âmbito da Engenharia Civil brasileira, as estruturas de concreto são as
mais difundidas, principalmente quando comparadas às estruturas metálicas. Este fato reforça a necessidade do estudo de sua durabilidade, no sentido de minimizar o aparecimento de eventuais manifestações patológicas as
quais poderão estar sujeitas. Para tanto, a realização de ensaios tecnonológicos tornam-se fundamentais na obtenção de suas características, propriedades e aspectos de durabilidade, que remetem a qualidade e a resistência
da estrutura. É importante ressaltar que, a qualidade do concreto depende
dos materiais utilizados em sua dosagem, das propriedades no estado fresco, da maneira de seu lançado nas fôrmas, bem como das condições em que
é submetido após concretagem. Para essas medições, os ensaios aplicados
podem ser destrutivos e não-destrutivos. Diante deste contexto, este artigo
tem como objetivo realizar análises em concreto com resistência caracteristica de 20MPa, a partir da comparação de resultados de ensaios destrutivos
(extração de testemunho e compressão axial) e não-destrutivos (esclerometria e ultrassom). A análise da resistência foi realizada aos 28 dias de idade,
e os resultados corroboraram que a resistência à compressão dos corpos-de-prova moldados foi superior ao ultrassom, sendo estes superiores aos
encontrados nos ensaios de extração de testemunho e esclerometria, para
o segundo, obteve-se resistência mais aproximada do ensaio de extração
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de testemunho. Outrossim, foi possível observar que a homogeneidade do
concreto interfere nos resultados de esclerometria, e as medidas de ultrassônicas estimaram qualidade satisfatória do concreto, no que se refere a
resistência requerida.
PALAVRAS-CHAVE: durabilidade, ensaios tecnológicos, qualidade do concreto, resistência.

ABSTRACT
In the scope of brazilian Civil Engineering, the concrete structures are
widespread, mainly when compared with the metallic structures. This fact
strengthens the necessity of the study of its durability, in the direction to
minimize the appearance of eventual pathological manifestations which
may be subject. To this end, conducting technological tests become crucial
in obtaining their characteristics, properties and aspects of durability, properties and aspects of durability, referring to quality and resistance of the
structure. It is important to stand out that the quality of the concrete depends on the used materials in its dosage, of the properties in the cool state,
in the launched way of it’s in the forms, as well as them conditions where
concreting is submitted after. For these measurements, the applied assays
can be destructive and nondestructive. Ahead of this context, this article
has objective to carry through analyses in concrete with characteristic resistance of 20MPa, from the comparison of results of destructive testings
(extration of testimony and axial compression) and nondestructive (testing
hammer and ultrasound). The analysis of the resistance was carried through
to the 28 days of age, and the results had corroborated that the compressive
strength molded of the bodies-of-proof was superior to ultrasound, these
being superior than those found in the extraction of testimony and testing
hammer, to the second, there was obtained closest resistance of the assay
of extration of testimony. Moreover, was possible to observe that, the homogeneity of the concrete intervenes with the testing hammer results, and
the measures of ultrasonic had esteem satisfactory quality of the concrete,
being considered the required resistance.
KEYWORDS: durability, technological tests, quality of the concrete, resistance.
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RESUMO
O presente estudo destaca a incorporação do pó do Cedro (Cedrela odorata)
no concreto visando aumentar a durabilidade das estruturas através da ação
do preenchimento dos poros, além de ajudar na destinação adequada deste
resíduo da indústria madeireira. Para isso, foram confeccionadas três séries
de concreto: com adição de 3%, 5% e 10% da serragem, os quais foram comparados com concretos refereciais de pesquisas anteriores. Foram escolhidos
diferentes percentuais do material a fim de analisar qual a quantidade mais
adequada para beneficiar as propriedades do concreto e assim melhorar sua
vida útil. O ensaio de resistividade elétrica foi realizado pelo método de Wenner também conhecido como método dos quatro eletrodos (ASTM G57, 2012)
[1], nas idades de 7 e 91 dias. Os demais ensaios realizados seguiram suas
respectivas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, foram eles: compressão axial (NBR 5739 (ABNT, 2010)) [2], velocidade de propagação da onda ultrassônica (NBR 8802 (ABNT, 2013))[3], absorção de água
por imersão (NBR 9778 (ABNT, 2005))[4]. Esses ensaios foram realizados nas
idades de 7, 28 e 91 dias. Também foi avaliada a perda ao fogo (NBR NM 18
(ABNT, 2012))[5] do pó do Cedro e do pó dos concretos com as diferentes
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adições. Os resultados mostraram que a incorporação da serragem de Cedrela odorata influencia positivamente nas propriedades físicas e mecânicas do
concreto no estado endurecido. Dentre as porcentagens, destaca-se a de 5%
que apresentou os maiores valores de resistividade elétrica e resistência à
compressão e menores percentuais de absorção de água e perda ao fogo. Isso
mostra que o concreto com uma adição adequada desse pó além de suportar
maiores esforços, dificulta a presença de água, meio pelo qual agentes agressivos penetram no interior do concreto. Dessa forma, a utilização desta adição
no concreto pode favorecer a durabilidade das estruturas.
PALAVRAS-CHAVE: concreto, durabilidade, pó de Cedro.
ABSTRACT
The present study highlights the powder incorporation of Cedar (Cedrela
odorata) in the concrete in order to increase the durability of the structures
through the action of the filling in the pores, as well as help in the proper
disposal of this waste from the timber industry. For this purpose, were made
three series of concrete: with addition of 3%, 5% and 10% of sawdust, which
were compared to concretes refereciais from previous searches. Different percentages of the material were chosen in order to analyze how much better
suited to benefit from the properties of concrete and improve your life. The
electrical resistivity test was conducted by the Wenner method also known as
the four electrodes method (ASTM G57, 2012)[1], in the ages of 7 and 91 days.
Other tests followed their respective technical standards Brazilian Association
of technical standards: axial compression (NBR 5739 (ABNT, 2010))[2], speed
of propagation of ultrasonic wave (NBR 8802 (ABNT, 2013))[3], water absorption by immersion (NBR 9778 (ABNT, 2005))[4]. These trials were conducted
in the ages of 7, 28 and 91 days. It was also evaluated the loss to fire (NBR NM
18 (ABNT, 2012))[5] Cedar powder and powder of concretes with different
additions. The results showed that the incorporation of sawdust of Cedrela
odorata influences positively on the physical and mechanical properties of
concrete in the hardened State. Among the percentages, of 5% that presented
the highest values of electrical resistivity and resistance to compression and
smaller percentages of water absorption and loss to fire. This shows that the
concrete with a proper addition of this powder in addition to support greater
efforts, makes the presence of water, means by which aggressive agents penetrate inside the concrete. In this way, the use of this addition in concrete can
promote the durability of structures.
KEYWORDS: concrete, durability, powder of Cedar.
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RESUMO
A presente pesquisa aborda a inspeção de um galpão situado no município
de Recife no Estado de Pernambuco para averiguar o nível do comprometimento estrutural dos pilares desta edificação. O galpão utilizado como estudo de caso é uma estrutura aporticada pré-moldada de concreto armado,
possui dois pavimentos com laje pré-moldada nervurada e fundação direta
em sapatas isoladas. A Estrutura estuda para fins de classificação da agressividade do meio ambiente o galpão fica próximo ao mar. Na inspeção foram
propostos três ensaios técnicos: O Ensaio de Esclerometria, o de Profundidade de Carbonatação e o de Poteciais de Corrosão. O ensaio realizado
com o esclerômetro de reflexão, através da estimativa da resistência à compressão com a correlação do índice esclerométrico médio, indicou que os
concretos dos pilares possuem uma resistência à compressão inferior que a
exigida em norma. O ensaio de profundidade de carbonatação com aspersão
do indicador fenolftaleína mostrou que a frente de carbonatação já havia
atingido as armaduras dos pilares. No ensaio de Potencias de Corrosão ficou
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constatado que em dois dos pilares do galpão já iniciaram o fenômeno de
corrosão ativa das armaduras. Os resultados dos ensaios técnicos indicaram a necessidade da recuperação dos pilares da estrutura, portanto esta
pesquisa possui recomendações para um correto reparo das peças comprometidas.
PALAVRAS-CHAVE: carbonatação, corrosão, inspeção.

ABSTRACT
This research deals with the inspection of a warehouse located in the city of
Recife in Pernambuco State to ascertain the level of structural impairment
of the pillars of this building. The shed used as a case study is a precast
aporticada structure of reinforced concrete, has two floors with precast slab
ribbed and direct foundation in isolated shoes. The structure studies for environmental aggressiveness of classification purposes the shed is near the
sea. Inspection were proposed three technical trials: The rebound hammer
test, the depth of carbonation and Corrosion Poteciais. The assay performed
with the esclerometer reflection through the compressive strength of the estimated correlation with the average rebound hammer index indicated that
the concrete pillars have a resistance to compression less than that required
in the standard. The test carbonation depth with phenolphthalein indicator
sprinkling of showed that carbonation had already reached the armor of the
pillars. In Corrosion Potential test was found that in two of the shed pillars
have already begun the active corrosion phenomenon of armor. The results
of technical tests indicated the need for recovery of the pillar structure, so
this research has recommendations for proper repair of the affected parts.
KEYWORDS: carbonation, corrosion, inspection
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RESUMO
Os sistemas de revestimento cerâmico aplicados em fachadas de edifícios
possuem valor estético relevante e funções de proteção. As condicionantes arquitetônicas e ambientais podem influenciar fortemente o processo
de degradação das fachadas, podendo representar riscos e comprometer a
durabilidade e vida útil da edificação e seus componentes. O processo de
degradação das fachadas ocorre de forma diferenciada nas diversas regiões
que a compõem. Com esse enfoque, o presente estudo tem por objetivo verificar a intensidade e a distribuição de danos nas regiões de fachadas revestidas por placas cerâmicas. Utilizando o banco de dados do Laboratório de
Ensaios de Materiais (LEM) da Universidade de Brasília, foi possível realizar
o estudo em três edifícios. Para a quantificação da degradação utilizou-se
uma metodologia baseada em Silva (2014), que gerou um valor de degradação em m² de área. Após a quantificação de danos, são apresentados alguns
índices associados ao percentual de área degradada, aplicados às regiões
da fachada. Tais índices são ponderados permitindo normalizar valores observados em cada região. A obtenção desses índices é fundamental para os
estudos da degradação. Os resultados mostram que, para uma análise comparativa entre as regiões, os valores observados devem ser corrigidos em
função da proporcionalidade da área de cada região em relação à área total
da fachada. Observou-se também que as regiões mais afetadas são as paredes continuas, porém nem sempre são as que possuem maior intensidade
de dano.
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PALAVRAS-CHAVE: Patologia, Degradação em fachadas, Índice de Degradação, Distribuição de danos.

ABSTRACT
The ceramic coating systems applied in building façades have relevant aesthetic value and protection functions. The architectural and environmental conditions can strongly influence the degradation process of façades,
because of the risks imposed and compromising of the service life of the
building and its components. This conditions, increasingly, influence in aspects of durability and service life of the building and its components. The
degradation process of the façades is unequal in different regions that compose it. With this approach, the present study aims to determine the intensity and distribution of damage to the regions of façades with ceramic tile
coating. Through information provided by the Materials Testing Laboratory
(LEM) at the University of Brasilia, it was possible to conduct the study of
three buildings. For quantification of degradation was used a methodology
based in Silva (2014), which generates a degradation value in area (m²).
After the quantification of damages are presented some indexes associated with the degraded area percentage, applied to the façade regions. Such
indexes are weighted allowing normalize values observed in each region.
The achievement of these indexes is crucial to the study of degradation. The
results show that for a comparative analysis between regions, the observed
values should be corrected for the proportionality of the area of each region
in relation to the total area of the façade. It was also observed that the most
affected regions are continuous walls, but not always those who have higher
damage intensity.
KEYWORDS: Pathology, Degradation of façades, Degradation Index, Anomalies Distribution.
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RESUMO
A disposição incorreta e a elevada exploração de matéria-prima dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) provocam sérias consequências ao
meio ambiente como poluição do solo, comprometimento da paisagem urbana, diminuição da qualidade do recurso natural, poluição do ar (que é gerada pelo transporte dos materiais das jazidas para os grandes centros), entre outros. Na tentativa de mitigar esses efeitos, vem surgindo a prática do
beneficiamento de RCD, que além de conservar a matéria-prima, favorece a
não destinação desses materiais em aterros, entre outros. Este estudo teve
o intuito de realizar testes de Resistência à compressão de concretos contendo 25%, 50% e 100% de substituição de agregado miúdo de RCD, análise
granulométrica do agregado e de absorção por capilaridade do agregado
miúdo nos teores de 25% e 50%. Os resultados revelaram que conforme se
aumentava o teor de substituição, maior era o teor de material pulverulento
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contido nas misturas, consequentemente isto contribuiu para o decréscimo no abatimento e por consequinte na resistência à compressão. Sendo,
portanto, a mistura contendo 25% de agregado miúdo de RCD reciclado a
mais satisfatória. No ensaio de absorção por capilaridade, os concretos produzidos com 25% e 50% de substituição de agregados oriundos de RCD obtiveram resultados satisfatórios comparados ao concreto produzidos com
agregados naturais.
PALAVRAS-CHAVE: Matéria-prima. Beneficiamento. RCD

ABSTRACT
The inappropriate disposition and high exploration feedstock of construction and demolition waste (CDW) cause serious consequences to the environment such as soil pollution, affect the urban landscape, decrease quality
of natural resources, air pollution (which is generated by the transport of
materials from the deposits to big centers), among others. In an attempt
to mitigate these effects, it has emerged the practice of CDW beneficiation,
that further to conserve the feedstock, not favors disposition of these materials in landfills, among others. This study had the intention to do resistance
to compression tests of concretes containing 25%, 50% and 100% of fine
aggregate replacement of CDW, analysis of aggregate granulometry and absorption by capillarity of the concrete with fine aggregate in the contents
of 25% and 50%. The results showed that as it increased the substitution
content, the higher the content of pulverulent material contained in the
mixtures, this consequently contributed to the decrease in the slump and
consequently the resistance to compression. It is, therefore, a mixture containing 25% of fine aggregate from CDW recycled the most satisfactory. At
the test of absorption by capillarity, the concretes made with 25% and 50%
of replacement of aggregates from RCD had satisfactory results compared to
concrete made with natural aggregates.
KEYWORDS: Feedstock. Beneficiation. CDW.
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RESUMO
Os sais solúveis provocam manchas esbranquiçadas e destruição das alvenarias, por migrarem através da rede capilar, depositando-se nas faces das
peças. Esse fenômeno ocorre por causa da porosidade dos materiais e ciclos
de molhagem e secagem. É um tipo de manifestação patológica, conhecido
por eflorescência, que causa prejuízos aos moradores e construtores, pois
apesar de muitas edificações serem reparadas o problema persiste. O objetivo da pesquisa é determinar a porcentagem de sais nos tijolos de várias
edificações que apresentam deterioração na alvenaria. Para isso foram coletadas amostras em diversas alturas nas paredes de oito edificações térreas
e, através dos métodos adotados pela EMBRAPA - Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, realizar o ensaio de condutividade elétrica e verificar qual a porcentagem de sais presentes, formulando limites inferiores e
superiores que provocam esse tipo de patologia. Os resultados variaram de
0,19 mS/cm a 22,58 mS/cm, correspondendo respectivamente ao teor de
sais mínimo de 0,02% e máximo de 2,89%, indicando limites de salinidade
que provocam a destruição da alvenaria. Como também foi verificada uma
concentração maior de sais nas amostras próximas do solo.
PALAVRAS-CHAVE: Eflorescência, Sais solúveis, Alvenaria, Condutividade
elétrica.
ABSTRACT
Soluble salts cause whitish spots and destruction of masonry by migrating
through the capillary, depositing on the faces of the bricks. This phenomenon occurs because of the porosity of the materials and cycles of wetting
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and drying. It is a type of pathological manifestation, known as efflorescence, which causes damage to residents and builders, because although
many buildings are repaired the problem persists. The aim of the research
is to determine the percentage of salts in the bricks of various buildings
that show deterioration in masonry. For both samples were collected from
various heights in eight one storey buildings and, using the methods adopted by EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research Corporation, perform
the electrical conductivity test and verify what percentage of salts present,
determining lower and upper limits of salts that cause this type of pathology. The results for the electrical conductivity varies between 0.19 mS/cm to
22.58 mS/cm, respectively corresponding to the minimum amounts of salts
of 0.02% and a maximum of 2.89%, indicating salinity limits which cause
the destruction of the masonry.
KEYWORDS: Efflorescence, Soluble salts, Masonry, Electrical conductivity.
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RESUMOCom o crescimento acelerado da população, surge a necessidade
de construir. Isso reflete no aumento das demandas por edificações habitacionais. A partir desse crescimento surgem novas técnicas construtivas
que trazem junto com suas inovações alguns vícios que têm influenciado
no aparecimento de defeitos construtivos. As edificações têm um ciclo de
vida útil, porém existem fatores que podem reduzir esse tempo. São eles,
os erros oriundos da fase de projeto, as falhas na execução, a má qualidade
dos materiais, assim como a falta de manutenção. Esses fatores repercutem
no surgimento das manifestações patológicas, que ocasionam problemas no
que se refere à qualidade da edificação. Inspecionar, avaliar e diagnosticar
as patologias da construção são tarefas que devem ser realizadas sistematicamente e periodicamente, de modo que os resultados e as ações de manutenções devam possibilitar a reabilitação da construção, sempre que for
necessária. Este trabalho tem por objetivo estudar as principais manifestações patológicas encontradas em edificações do município de Apodi-RN,
identificando suas prováveis causas e apontando mecanismos de recuperação. Com esse propósito, aborda em vários tópicos de seu referencial teórico
conceitos básicos de durabilidade, desempenho e vida útil das edificações,
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origem das patologias nas edificações e tipos de patologias destacando suas
possíveis causas, formas de prevenção e reparos. A metodologia utilizada
foi através do levantamento bibliográfico, e uma pesquisa de campo que foi
feita a partir de observações realizadas no local de estudo. Os resultados
obtidos permitiram verificar que a maior parte das patologias diagnosticas apareceram devido a pontos de umidade. Conclui-se que a presença de
água na edificação é inevitável, e corresponde um fator originador de várias
patologias, porém a impermeabilização quando feita de maneira correta alcança sua prevenção.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações patológicas. Causas. Reparo. Prevenção.
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RESUMO
Muito pouco tem se estudado as características químicas e físicas da água
de amassamento, sendo esta de grande importância na hidratação do Cimento PortlandEstudos mostram que a magnetização da água proporciona uma redução de sua tensão superficial, por consequência uma melhor
hidratação do cimento Portland. Com essa característica, há uma mudança na reologia do concreto, tanto no estado fresco quanto no endurecido,
com aumento de resistência a compressão, trabalhabilidade e consistência.
A partir dessa aplicação é possível verificar um aumento significativo na
compressão, trabalhabilidade e redução de cimento Portland, garantido a
durabilidade da matriz, sendo possível sua aplicação em grandes empresas
de concretagem.
PALAVRAS-CHAVE: água magnetizada, durabilidade, tensão superficial.
ABSTRACT
Very little has been studied about the chemical and physical characteristics
of the water that is used in concrete mixtures, which is of great importance
in the hydration of Portland cement. This study investigated the use of water
in paste by comparative tests between well water used at the Federal University Mato Grosso do Sul Foundation and water subjected to a magnetizing device, called “magnetized water”. Studies show that water magnetization provides a reduction of its surface tension, therefore a better hydration
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of Portland cement. These properties generate a change in the rheology of
fresh and hardened concrete. The compression resistance, workability and
consistency also increase. With this application, it is possible to experience
a significant increase in compression and workability, as well as a reduction
of Portland cement in the mixtures. Guarantying durability of the cementitious matrix may turn this application a valuable alternative in large companies of concrete.
KEYWORDS: magnetized water, durability, surface tension
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RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados da caracterização de blocos cerâmicos de vedação (06 furos, nas dimensões 9x14x19 cm), com base na NBR
15270-1 (ABNT, 2005) e a taxa inicial de absorção de água livre (IRA - Initial
Rate Absortion). Foram avaliadas argamassas de assentamento convencional (1:6, cimento e areia em volume) e industrializada, no Estado Fresco: a
consistência (ao longo do tempo e com tempos de remistura diferentes) e, no
Estado Endurecido, avaliou-se resistência à compressão axial, resistência à
tração na flexão, densidade de massa aparente e coeficiente de capilaridade
aos 7 e 28 dias, bem como, a proposta do ensaio de resistência à aderência
argamassa/substrato, correlacionando absorção inicial de água dos substratos com aderência. De modo geral, verificou-se que os blocos cerâmicos
analisados não atendem os padrões normativos. As argamassas, no estado
fresco, apresentaram perda de consistência em toda a curva de avaliação
e que o tempo de remistura influencia na trabalhabilidade das mesmas. A
partir dos resultados das avaliações mecânicas observou-se que a argamassa industrializada obteve melhores resultados em comparação a argamassa
de traço convencional. Quanto à resistência de aderência, verificou-se que
os prismas produzidos com blocos cerâmicos B (BCB) apresentaram comportamento ao esforço cortante melhor que os prismas feitos com blocos
cerâmicos A (BCA), independente do tipo de argamassa aplicada.
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PALAVRAS-CHAVE: alvenaria, argamassa, blocos cerâmicos, aderência.

ABSTRACT
This work presents the results of the characterization of sealing ceramic
blocks (06 holes in the dimensions 9X14X19 cm), based on NBR 15270-1
(ABNT, 2005) and the initial rate of free water absorption (IRA – Initial Rate
Absorption). Mortars of conventional settlement were evaluated (1:6, cement and sand volume) and industrialized, in Fresh State: the consistency
(over time and remix with different times) and, in Hardened State, it was
evaluated the resistance to axial compression, resistance to traction in flexion, apparent bulk density and capillary coefficient at 7 and 28 days, as well
as the proposal of the endurance test to adherence mortar/substrate, correlating the initial water absorption of the substrates with adherence. In
general, it was found that the analyzed ceramic blocks don’t meet the regulatory standards. Mortars in fresh state showed loss of consistency throughout the evaluation curve and the remix time influences their workability.
From the results of the mechanical reviews, it was observed that the industrialized mortar had better results as compared to mortar of conventional
trace. About the adhesive strength, it was found that the prisms made from
ceramic blocks B (BCB) presented behavior to shear better than the prisms
made from ceramic blocks A (BCA), regardless of the type of mortar applied.
KEYWORDS: masonry, mortar, ceramic blocks, adherence
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RESUMO
O setor da construção civil, em esfera nacional, é sensivelmente oscilante
junto à instabilidade econômica. Neste contexto torna-se comum o encontro
de obras inacabadas no país, sejam elas públicas ou privadas. A presente
pesquisa busca avaliar as condições estruturais de uma edificação destinada à serviços educacionais que se encontra interrompida e apenas com
elementos estruturais, vigas, lajes e pilares, concluídos. Para tanto, ter-se
conhecimento da durabilidade e da qualidade do concreto se faz necessário, logo a utilização de ensaios não destrutivos (END), os quais apresentam
menores custos e dificuldade de realização, é uma boa opção para cumprimento deste objetivo. Neste sentido, o presente trabalho visa comparar a
compatibilidade de dados obtidos através de dois ensaios não destrutivos,
esclerometria e ultrassom, para avaliação da resistência do concreto e o estado de degradação do mesmo. Regido por normas da ABNT, cabe também
a este estudo verificar a correlação entre os dados obtidos por ambos os
ensaios, analisando sua confiabilidade enquanto substitutos da extração de
testemunhos. Foi constatado que houve uma boa correlação entre os resultados dando confiabilidade à pesquisa, assim como observou-se também
que há alguns pontos críticos na estrutura devido à elevada degradação do
concreto provocada pela exposição às intempéries e a erros de execução.
PALAVRAS-CHAVE: Esclerometria, Ultrassom, Durabilidade do Concreto,
Inspeção, Concreto Armado.
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ABSTRACT
The civil construction sector, at a national level, is sensitively swinging due
to the economic instability swinging by the economic instability. In this context, it has become common facing unfinished constructions, in the public
or private sectors. This research seeks to evaluate the structural conditions
of a building destined to educational services that has been interrupted and
has only structural elements such as beams, slabs and pillars completed. In
this purpose, to have knowledge of proprieties such as concrete’s durability and quality it is necessary. Thereby, the use of non-destructive testing
methods, which present lower costs and less performing difficulties, is a
good option to accomplish this goal. In this regard, this study aims to analyze the compatibility of data acquired from two non-destructive testing
methods, rebound hammer test and ultrasonic test, to evaluate concrete’s
resistance and its decay. Regulated by ABNT’s rules, it’s up to this study to
verify the correlation between data acquired by both trials, analyzing its
trustworthiness as a replacement for core extraction. The results showed
that the methods were adequate, giving reliability to the research, as also
noted that there are some critical points in the structure due to high specific
degradation caused by exposure to adverse weather and execution errors.
KEYWORDS: Rebound Hammer Test, Ultrasonic Test, Durability of Concrete, Inspection, Reinforced Concrete.
.
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RESUMO
O presente trabalho é um estudo de caso feito em um edifício residencial localizado no Plano Piloto, em Brasília. O trabalho surgiu diante da necessidade de moradores e condomínio de identificar as causas dos desplacamentos
de tetos do pilotis, para então, propor soluções ao problema. A metodologia
do trabalho foi feita com inspeção visual, coleta de registros fotográficos,
verificação da espessura do revestimento tipo reboco de teto, análise de outras áreas similares para poder comparar como estão os revestimentos e estudo da norma NBR 6118 para verificar possíveis divergências no processo
construtivo. Depois das vistorias realizadas e das avaliações feitas, foi concluído que o desplacamento do reboco da edificação foi causado por vários
fatores originados durante a etapa de construção do prédio, ou seja, erros
de execução e/ou vícios construtivos como, por exemplo: Espessura de reboco aplicado superior ao que é recomendado pela norma NBR 13749.13;
falta de cobrimento mínimo das barras de aço, o que causou a corrosão das
barras de aço; a ausência do sistema de preparação de base tipo chapisco,
também fez com que a aderência do reboco fosse diminuída. Por fim, foi
proposto isolar a área afetada, remover as partes que estão com possibilidade de desplacamento, fazer uma limpeza das armaduras corroídas e a posterior recomposição do aço. Em seguida, fazer o cobrimento dessas barras
de aço com groute e executar corretamente a aplicação do revestimento de
acordo com os procedimentos técnicos.
PALAVRAS-CHAVE: desplacamento, corrosão de armaduras, e cobrimento
do concreto.
ABSTRACT
This paper is a case study in a residential building located in Plano Piloto, in
Brasilia. The work came from the necessity of residents and condominium
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identify the causes of peeling of ceilings, to then, propose solutions for the
problem. The methodology of work was done with visual inspection, collecting photographic records, check the thickness of the ceiling plaster, analysis of other similar areas to compare the coating and studying of NBR 6118
standard to check for possible differences in the construction process. After inspections and evaluations, it was concluded that mortar peeling of the
building was caused by various originated factors during the building construction stage. That is, execution errors or construction defects, such as:
Thickness’ plaster higher than what is recommended by the NBR 13749.13;
lack of minimal coverings of reinforcements, causing corrosion of reinforcements; the absence of roughcast base type preparation system also caused
the plaster adhesion was decreased. Finally, it was proposed to isolate the
affected area, remove the parts with possibility of peeling, to clean corroded
reinforcements and the subsequent recovery of steel. Then make the coatings of these steel bars with grout and correctly perform the application of
the coating according to the technical procedures.
KEYWORDS: peeling, corrosion of steel reinforcements, and coatings of
concrete.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de um quadro
de manifestações patológicas do tipo trincas e fissuras existentes em uma
escola municipal construída sobre um aterro, no entorno de Brasília. Em
seguida, apontar as medidas cabíveis para detectar a causa dos problemas.
A metodologia de análise visual seguida de registros fotográficos apontou
problemas tanto na parte interna quanto na parte externa da obra. As trincas e fissuras começaram a surgir logo depois da entrega da edificação para
uso da comunidade e se agravaram depois do período de chuvas. Ao analizar
os problemas juntamente com o projeto da edificação, foram constatadas
divergências entre o projetado e o executado, tanto no projeto estrutural
quanto no projeto de fundações. Motivo este, o qual apontou a suspeita de
um recalque diferencial, que foi comprovado após o estudo. Após essas análises, foram sugeridas uma série de providências para corrigir as anomalias.
PALAVRAS-CHAVE: trincas, fissuras, aterro.
ABSTRACT
This paper aims to report the occurrence of cracks and fissures pathologies
in a Municipal school built on a landfill around Brasilia. Then point the necessary procedures to find the cause of the problems. Visual analysis methodology followed by photographic records showed problems inside and
outside of the construction site. Cracks and fissures began to appear soon
after the delivery of the building for community use and worsened after the
rainy season. To analyze the problems with the building projects, differences were found between the designed and executed both in structural design
as in the foundation design. Reason for this, which indicates a suspicion of a
differential settlement that was confirmed after study. After these analyzes,
it has been suggested a number of steps to correct the anomalies.
KEYWORDS: cracks, fissures, landfill.
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RESUMO
O mapa de danos é um instrumento gráfico-fotográfico amplamente empregado na área de restauro. Essa ferramenta consiste em um levantamento
detalhado das manifestações patológicas presentes em uma estrutura e sua
representação por meio de simbologias em plantas e elevações. Neste trabalho, foi realizado um estudo de caso, contemplando o mapa de danos e a
análise de projeto de uma edificação pública no Campus Centro Politécnico
da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A obra foi paralisada na fase
estrutural há 6 anos, possibilitando o surgimento de mecanismos de deterioração, intensificados por erros construtivos e inconformidades de projeto. A elaboração do mapa foi concebida a partir de inspeções visuais da
edificação em questão. Os registros das degradações foram feitos por meio
de fichas de identificação de danos – FIDs, para cada elemento estrutural
vistoriado. Posteriormente, os dados coletados foram transformados em
representações esquemáticas inseridas na planta superior da edificação. O
objetivo dos registros é gerar um mapa bastante visual e de fácil identifi-
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cação das manifestações patológicas, relacionando os agentes e as causas
principais. Com esse trabalho, foi possível analisar as áreas mais precárias
da edificação e, a partir disso, estudar suas causas e soluções, visando auxiliar o órgão responsável na continuidade da obra.
PALAVRAS-CHAVE: Mapa de danos, manifestações patológicas, inspeção,
concreto armado.

ABSTRACT
‘Damage map’ is a graphic - photographic tool widely used in restoration
of historic buildings. This tool consists in a detailed mapping of the existing pathological manifestations in a structure and it’s presented through
symbols in floor plans and elevations. In this work, a case study on a public
building in Polytechnic Campus of Federal University of Paraná (UFPR) was
conducted using damage mapping and analyzing it’s design. The construction was halted in its structural phase 6 years ago. An exposed structure gave
place to deterioration, intensified by construction errors and bad design.
The Damage Map was conducted through visual inspections and the data
gathered through FID’s (Damage Identification Records) for every structural element checked. The collected data was represented as schematic representation in the structure’s upper floor plan. The aim is to visually represent
and identify the location and characteristic the pathological manifestations
in the structure, relating those to its agents and causes. With this work, we
were able to analyze the most damaged areas of the structure, diagnose the
problems, its causes and solutions. With this information, the authorities
responsible for continuing the project have a broader perspective on how to
approach this task in the most efficient manner.
KEYWORDS: Damage map, pathological manifestations, inspection.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

253

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

ESTUDO DE CASO: INSPEÇÃO PRELIMINAR DE 01
(UM) EDIFÍCIO RESIDENCIAL
C. J. G. SILVA

R. A. BERENGUER

Mestrando
Universidade de Pernambuco
Pernambuco; Brasil
claytonjgsilva@gmail.com

Estudante
Universidade Católica de Pernambuco
Pernambuco; Brasil
templarios_pm@hotmail.com

Estudante
Universidade Católica de Pernambuco
Pernambuco; Brasil
elivelthoncarlos@yahoo.com.br

Estudante
Universidade Católica de Pernambuco
Pernambuco; Brasil
j_l14@hotmail.com

E. C. NASCIMENTO

F. L. CARNEIRO

Estudante
Universidade Católica de Pernambuco
Pernambuco; Brasil
fabiocarneiro14@hotmail.com

J. L. MELO

E. C. B. MONTEIRO

Drª. Professora
Universidade Católica de Pernambuco e
Universidade de Pernambuco
Pernambuco; Brasil
eliana@poli.br

RESUMO
Os acidentes prediais decorrentes de falhas na construção ou da ausência
de ações preventivas vêm causando mortes e prejuízos injustificáveis, principalmente com o envelhecimento e desvalorização das edificações. Desabamentos, incêndios, quedas de marquises, infiltrações e tantos outros problemas provenientes dos descuidos com a edificação podem ser evitados
com medidas preventivas simples, através de um planejamento. Iniciando
com a inspeção, para a posterior implantação de um plano preventivo, que
pode garantir o bom desempenho da edificação, a segurança e o conforto
dos seus usuários. Esta pesquisa apresenta as principais manifestações patológicas em estruturas de concreto. destacam-se ainda os critérios básicos
para o diagnóstico e prognóstico, indicando as etapas para realização de
uma inspeção preliminar, bem como os principais locais a serem vistoriados no momento da sua execução e os critérios importantes na elaboração
de um laudo de vistoria técnica. Sendo assim, apresenta-se um estudo de
caso de uma edificação residencial localizada no município de Paulista, com
aproximadamente 33 anos de construída, onde se procurou mostrar os as-
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pectos importantes da inspeção preliminar do edifício em questão, contemplando as patologias existentes, retratando a atual situação da edificação
recomendando procedimentos para minimizar os problemas existentes.
Verificou-se que a inexistência de uma cultura para prevenção e manutenção das edificações pode levar a estrutura ao colapso, sendo imprescindível
uma conscientização geral dos profissionais da construção civil no sentido
de melhorar a qualidade e o desempenho das edificações.
PALAVRAS-CHAVE: patologias, inspeção, prevenção.

ABSTRACT
Are the property accidents resulting from construction defects or lack of
preventive actions have caused unjustifiable deaths and injuries, especially
with aging and depreciation of buildings. Landslides, fires, marquees outages, leaks and so many problems from the carelessness with the building
can be avoided with simple preventive measures, through planning. Starting with the inspection, for the subsequent implementation of a preventive
plan that can guarantee the good performance of the building, the security
and the comfort of its users. This research presents the main pathological
manifestations in concrete structures. It stands out even the basic criteria
for the diagnosis and prognosis, indicating the steps to perform a preliminary inspection, as well as major sites to be inspected at the time of execution and the important criteria in the preparation of a technical inspection
report. Therefore, we present a case study of a residential building located
in the São Paulo municipality, with approximately 33 years of constructed,
where it tried to show the important aspects of the preliminary inspection
of the building in question, considering the existing conditions, portraying
the current situation of the building recommending procedures to minimize
existing problems. It was found that the absence of a culture for prevention
and maintenance of buildings can lead to structure collapse, being indispensable a general awareness of the construction professionals to improve
the quality and performance of buildings
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RESUMO
Com o advento dos programas habitacionais, houve a necessidade de utilização de um sistema construtivo que tenha destaque na rapidez da execução,
diminuição de acidentes de trabalho, melhorando a qualidade, produtividade de trabalho e mão de obra de fácil treinamento, o sistema construtivo parede de concreto atende esses requisitos. É um sistema que permite
o controle total das etapas, porém, existem algumas falhas encontradas na
rotina do processo: repetição seriada. A partir da observância, acompanhamento e monitoramento no empreendimento habitacional unifamiliar de
1040 unidades de dois pavimentos, térreo e mais um andar de 42 metros
quadrados, construído na cidade de Corumbá Mato Grosso do Sul, onde se
utilizou concreto autoadensável (CAA). Foram observadas manifestações
patológicas de diversas naturezas e com as medidas de tratamento adequadas e treinamento, foi possível neutralizar essas manifestações patológicas,
garantindo a durabilidade das habitações.
PALAVRAS CHAVE: parede de concreto; manifestações patológicas; tratamento.
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ABSTRACT
With the advent of housing programs, there was necessary to use a building
system that has prominence in the speed of execution, reduction of work-related accidents, improving the quality, work productivity and easy traininglabour, the wall concrete building system attends these requirements. It is
a system that allows full control of the steps, however, there are some flaws
found in the routine of process: serial repetition. From the observance,
follow-up and monitoring in the single-family housing enterprise of 1040
units of two floors, ground floor and another floor of 42 square meters, built
in the city of CorumbáMatoGrosso do Sul, where was used self-compacting concrete (SCC). It was observed pathological manifestations of diverse
natures and with the appropriate treatment measures and training, it was
possible to neutralize these pathological manifestations, ensuring the durability of housing.
KEYWORDS: wall concrete; pathological manifestations; treatment.
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RESUMO
Existe uma grande variedade de coberturas, sejam lajes impermeabilizadas,
sejam telhados com estruturas de concreto, de madeira ou ainda metálicas, bem como diversos tipos de telhas e conformação de telhado, porém
todos os tipos podem apresentar manifestações átológicas e provocar grandes danos nas edificações e transtornos aos moradores. Os maiores danos
causados são destelhamento e infiltrações que podem comprometer vários
sistemas construtivos. A ABNT NBR 15575-5:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho. Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas,
estabelece requisitos mínimos de desempenho (Nível M) e também prevê
premissas de projeto. No entanto, por se tratar do sistema construtivo mais
exposto à radiação direta do sol, condições de chuva e outros agentes externos de uma edificação, esta parte da norma define os requisitos para um desempenho mínimo, buscando conforto do usuário da edificação, prevenção
a saúde e proteção da estrutura. Neste trabalho foi realizada uma pesquisa
dos principais anos existentes em coberturas, correlacionando estes, através de uma fundamentação teórica, com base nos requisitos da NBR 155755:2013, visto que este sistema gera dúvidas entre construtores, incorporadores, fornecedores, projetistas e usuários, bem como é um grande gerador
de manifestações patológicas e vulnerável a condições adversas do clima,
principalmente na região Sul do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Coberturas, norma de desempenho, patologias.
ABSTRACT
There are many varieties of roofs, as slabs waterproofed, roofs with concrete
structures, wood or metal; as well exist different types of tiles and roof compositions, however all of this types can cause pathological manifestations
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on the buildings and bother to residents. The bigger damages are caused by
unroofing and infiltration that can compromise many building systems. The
standard NBR 15575-5: 2013 - Building Housing - Performance. Part 5: Requirements for Roofing Systems establishes the minimum of performance
requirements (M level) and also project assumptions. Whereas that it is the
building system more exposed to the sun’s direct radiation, wet conditions
and others other external actions of the buildings, this part of the standard
defines the requirements for minimum performance for this system, seeking comfort for the residents, preventing structural problems and protecting the structure. For create this summary study was realized a search of
the main pathological manifestations existing about roofs and correlating
by theoretical foundations of the coverage based in the requirements of the
ISO 15575-5: 2013, since this systems raises doubts to builders, developers,
suppliers, designers and users, as well it is a big generator of construction
diseases because building can be vulnerable to adverse weather conditions,
particularly in southern Brazil.
KEYWORDS: Roofs, performance standard, pathologies.
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RESUMO
O Brasil apresenta uma grande quantidade de construções em alvenaria
estrutural. O crescimento da utilização desse método construtivo é consequência do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, que estimula as construtoras a produzirem edifícios a custos mais baixos. Apesar
de economicamente vantajosos em relação ao concreto armado, é necessário um sistema eficaz de controle de qualidade para inibir o surgimento de
manifestações patológicas que comprometam a estrutura e garantir a durabilidade da edificação, como é exigido pela norma de desempenho ABNT
NBR 15575. Devido ao surgimento dessas manifestações em vários edifícios
em alvenaria estrutural no Brasil, o trabalho pretendeu analisar obras na
cidade de Belo Horizonte, construídas com esse método, com o objetivo de
avaliar práticas empregadas durante a execução da obra que contribuem
para o surgimento das manifestações.
PALAVRAS-CHAVE: alvenaria estrutural, manifestações patológicas, edifícios.
ABSTRACTStructural masonry is widely used in brazilian´s construction
industry. Growth utilization of this constructive method is due to Minha
Casa Minha Vida, a Federal Government social program that stimulates constructors to produce lower cost buildings. Although it is more profitable in
comparison to reinforced concrete, it demands a quality control system in
order to prevent pathological manifestation that can harm the structure and
assure buildings durability, as required by the performance standard ABNT
NBR 15575. Due to several pathological manifestation in structural masonry buildings in Brazil, this work will analyze under constructions masonry
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buildings in the city of Belo Horizonte aiming evaluate constructions practices that can contribute to future pathological manifestation.
KEYWORDS: structural masonry, patological manifestation, buildings.
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RESUMO
A existência de manifestações patológicas que afetam direta e indiretamente as edificações torna-se a cada dia mais comum. Entre os danos triviais
estão as eflorescências, que geralmente são causadas inicialmente por infiltrações, e nessas infiltrações estão geralmente presentes os sais solúveis,
que afetam as alvenarias e os demais sistemas construtivos, modificando
esteticamente e até mesmo reduzindo a vida útil da obra, já que danificam
os elementos e as estruturas. As manifestações patológicas causadas por
sais incidem de diversas maneiras, através de absorções capilares, difusões
iônicas que são depósitos de sais sobre a superfície e cristalização dos sais
respectivamente no interior dos elementos construtivos que geralmente
são transportadas pelo ar, água, solo e até mesmo estão presentes nos materiais de construções, havendo agentes diretos e indiretos. Este trabalho tem
como objetivo analisar o comportamento de blocos cerâmicos e de concreto
submetidos a soluções de Cloreto de Sódio e Cloreto de Cálcio em ordens
de 3% e 2%, respectivamente. Foi observado com a realização dos testes
que o cloreto de sódio agiu de forma mais acentuada no bloco cerâmico. O
cloreto de cálcio agiu de forma menos agressiva nos dois blocos analisados.
Foi contatado aumento de peso nos blocos submetidos ao Cloreto de Cálcio
em função da cristalização interna dos sais e perda de massa nos blocos
submetidos no NaCl.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações Patológicas. Blocos Cerâmicos. Blocos
de Concreto.
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ABSTRACT
Nowadays, is usually the presence of some buildings pathological manifestations that compromise direct and indirect the quality of constructions.
Efflorescence is one of these damages, which are usually caused by infiltration. The soluble salts are generally present on these infiltrations, which
affect the masonry and other building systems, modifying aesthetically and
even reducing the useful life of the project. The salt’s pathological manifestations act in different ways through overs capillaries, ionic broadcasts
that are deposits of salts on the surface and crystallisation of salts respectively within the constructive elements that are generally transported by
air, water, soil and even are present in the materials of construction. This
work aims to analyze the behavior of ceramic brick and concrete subjected
to solutions of Sodium chloride and Calcium chloride in orders of 3% and
2 %, respectively. It was observed in these tests that the sodium chloride
acted more intensively on ceramic block. The calcium chloride acted in a
manner less aggressive in two blocks analyzed. Was checked the increment
of weight on blocks subjected to the Calcium Chloride in function of internal
crystallization of salts and loss of mass in the blocks subjected on NaCl.
KEYWORDS: Pathological Manifestations. Ceramic Brick. Concrete blocks.
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RESUMO
Estruturas de concreto armado estão sujeitas a diversos fatores que podem
alterar suas condições normais de uso, e comprometer o seu desempenho.
Nesse contexto, surge a necessidade de se utilizar mecanismos de reabilitação para que as estruturas sejam reutilizadas com segurança. O reforço estrutural, embora pouco discutido na literatura técnica brasileira, compreende um desses tipos de mecanismos, onde se busca promover adequações da
capacidade resistente das estruturas. Portanto, o presente trabalho consiste
em um estudo experimental de reforço estrutural de vigas de concreto armado com a adição de chapas de aço coladas, por meio de adesivo estrutural
de base epóxi, nas faces inferiores, utilizando como meio de ancoragem a
colagem de chapas de aço nas faces laterais e de cantoneiras também de
aço. Para realização deste estudo foram analisadas experimentalmente e
comparadas, cinco amostras de vigas, igualmente armadas e de mesmas dimensões, sendo uma referencial (sem reforço) e outras quatro reforçadas
com diferentes configurações, onde se buscou verificar a eficiência do reforço. As amostras foram submetidas ao ensaio de stuttgart, com objetivo
de analisar o modo de ruptura e verificar a aderência do reforço. Através
dos resultados obtidos, realizou-se comparações entre a viga de referência
e as demais, dessa maneira, verificou-se que este método de reforço não
ofereceu uma eficiência significativa, acredita-se que o fator principal para
esse resultado se deu devido ao uso das cantoneiras e das chapas laterais,
como peças monolíticas, já que a rigidez das mesmas, e consequentemente,
a pouca flexibilidade, contribuiu para que ocoresse o descolamento precoce
da chapa inferior.
PALAVRAS-CHAVE: reforço, chapa de aço, viga.

ABSTRACT
Reinforced concrete structures are subject to various factors that can
change their normal use and compromising its performance. In this con-

264

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

text, the need arises to use rehabilitation mechanism for the blanks to be
reused safely. The structural reinforcement, although not common in the
Brazilian technical literature, comprises one of these types of mechanisms,
which seeks to promote adaptations of the bearing capacity of the structures. Therefore, the present work is a structural reinforcement of experimental study of reinforced concrete beams with the addition of bonded
steel sheets, by means of structural adhesive epoxy base, the lower faces,
using as a means of anchoring the bonding sheet steel on the sides and angles also of steel. For this study were analyzed and compared experimentally, five samples beams, also armed and same dimensions, with a referential
(unreinforced) and four reinforced with different settings, where it sought
to verify the enhanced efficiency. The samples were submitted to Stuttgart
test, in order to analyze the failure mode and check the reinforcement of
adherence. The results obtained, there was comparisons between the reference beam and the other in this way, it was found that this strengthening
method has not offered significant efficiencies, it is believed that the primary factor for this result was due to the use the gussets and side plates, as
monolithic parts, since the rigidity thereof, and therefore the little flexibility
contributed to occur early detachment of the bottom plate
KEYWORDS: reinforcement, steel sheet, beam.
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RESUMO
Um importante limitador na utilização de polímero reforçado com fibra de
carbono no reforço de estruturas de concreto é a redução da resistência da
estrutura reforçada quando submetida às altas temperaturas, isso acontece
devido aos adesivos epoxídicos que são utilizados na colagem da fibra, uma
vez que os mesmos são prejudicados quando atingem temperaturas entre
70ºC e 100ºC. Diante disso, se tornou necessária a busca por materiais que
preservem a cola epóxi que faz a interface entre a fibra e o concreto, a fim
de proteger a mesma às altas temperaturas. O presente trabalho analisou
a influência da aplicação da argamassa refratária na resistência à flexão de
peças em concreto reforçadas com PRFC quando submetidas às altas temperaturas. Para isso, realizou-se um programa experimental, que consiste na
produção de corpos de concreto reforçados com fibra de carbono, na aplicação da argamassa refratária nessas peças em duas diferentes espessuras.
Posteriormente, tais elementos são expostos à ação des três temperaturas
e, por fim, ensaiados à flexão simples. Foi possível verificar, que a adoção de
espessura de 10mm, obteve ganhos médios maiores quando comparados
aos valores derivados da adoção da espessura de 5mm, quando comparadas
aos valores médios das peças de referência.
PALAVRAS-CHAVE: PRFC, fibra de carbono, argamassa refratária.
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ABSTRACT
A major limitation on the use of polymer reinforced with carbon fiber reinforcement of concrete structures is to reduce the strength of the structure
when subjected to high temperatures, it happens due to epoxy adhesives
are used for bonding of the fiber, since the same they are harmed when they
reach temperatures between 70°C and 100°C. Therefore, it became necessary to search for materials which preserve the epoxy adhesive that interfaces between iber and concrete, to protect the same to high temperatures.
This study examined the influence of the application of refractory mortar on
the flexural strength parts in concrete reinforced with PRFC when subjected to high temperatures. Therefore conducted an experimental program,
which is the production of concrete bodies reinforced with carbon fiber, the
application of refractory mortar these parts in two different thicknesses.
They are subsequently exposed to three different temperatures, and finally
tested in bending. It was verified that the thickness of 10 mm had higher
average earnings than the thickness of 5 mm, compared to the average
values of reference parts.
KEYWORD: CFRP, carbon fiber, refractory mortar
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RESUMO
As obras de construção civil devem ser executadas de forma a garantir as
exigências para que foram projetadas, assim como atender às especificações mínimas de segurança e conforto para o usuário. Quando tais condições não são satisfeitas tem-se o surgimento de manifestações patológicas
nas edificações. Nesse contexto, o presente trabalho irá retratar a importância que deve ser dada às fases de uma obra, com o intuito de demonstrar
quão intensos os problemas patológicos podem vir a se tornar quando não
são adequadamente analisados, o que acarreta em medidas mitigadoras
mais bruscas. Para tanto, realizou-se um estudo de caso em uma residência multifamiliar, no qual se efetuou um levantamento visual dos principais
anomalias observadas em vistoria, registrando-os através de uma documentação fotográfica, e, posteriormente, realizou-se o ensaio de ultrassom
em viga, além do dimensionamento das fissuras através do fissurômetro e
análise mediante o selo de gesso nos pilares. Dos resultados obtidos foram
diagnosticadas pulverulências, fissuras, bolor, destacamento e desagregação do resvestimento e calcinação como formas de manifestações patológicas apresentadas na habitação estudada. Em virtude do quadro em que se
apresentava o edifício foram expostas formas de tratamento e recuperação
para cada tipo de patologia constatada. Contudo, pode-se concluir que o fato
deste não haver passado por quaisquer manutenções preventivas ou corretivas até momento em suas principais áreas de acesso favorece para um
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péssimo estado estético e de conservação da edificação, sendo necessária
uma intervenção para recuperação de seus componentes estruturais.
PALAVRAS-CHAVE: recuperação, ensaio de ultrassom, carbonatação, manifestações patológicas
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RESUMO
As pedras naturais são amplamente utilizadas na construção civil, não apenas devido à sua resistência e durabilidade, sendo muitas vezes por finalidades estéticas. O uso de pedras naturais em fachadas; trás rusticidade,
beleza e durabilidade as edificações. Porém, para que esse revestimento
cumpra as funções para a qual foi idealizado, é necessária uma aplicação
adequada, seguindo as orientações descritas na NBR e na literatura técnica,
como também, uma manutenção planejada. Caso contrário, a fachada pode
apresentar diversas manifestações patológicas. Esse artigo tem por finalidade discutir uma dessas manifestações patólogicas, o descolamento de
revestimento, neste caso, das pedras naturais na fachada da igreja matriz
da cidade de Riachuelo/RN. Foi realizado um estudo de caso, a partir de
inspeção visual, gerando registros fotográficos, que foram capazes de mostrar a origem do problema abordado. Após o diagnóstico dessa anomalia,
serão indicadas recomendações e procedimentos para aplicação desse tipo
de revestimento, de modo a evitar o surgimento de patologias. Contudo, observa-se a importância de conhecer os materiais e as técnicas construtivas
adequadas antes do início de qualquer construção ou reforma, de modo a
diminuir a aparição de manifestações patológicas causadas pelo erro construtivo e pelo emprego de materiais inadequados.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, descolamento, pedra natural, revestimento,
fachada.
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ABSTRACT
Natural stones are largely used on civil construction, not only due to their
durability and resistance but also due to their visual aspect. Their use on
facades bring rusticity, beauty and durability to buildings, however, in order
to achieve all coating functions, a proper coating application is essential.
This application has to follow the orientation described at NBR and technical literacy and also, follow a planned maintenance, otherwise, the facade
may present innumerous pathologies. This article aims to discuss one of
them: coating displacement, in this case, the displacement of natural stones
coating on the Mother Church´s facade at Riachuelo/RN. A study case was
conducted from a visual inspection, creating photographic records, which
were able to show the source of the problem addressed. After the diagnosis,
recommendations and procedures for this type of coating application will
be indicated in order to avoid the appearance of new problems. Nevertheless, it is observed the importance of knowing the materials and construction techniques before initiating any construction or renovation, aiming to
reduce pathologies caused by constructive error or by use of inappropriate
materials.
KEYWORDS: Pathology, Displacement, Natural Stones, Coating, facade.
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RESUMO
O clima equatorial aliado à fuligem dos veículos da Região Metropolitana
de Belém promovem condições ao surgimento de doenças nas fachadas de
edifícios. O objetivo desta pesquisa foi identificar as principais manifestações patológicas presentes em fachadas de edificações na região metropolitana cidade de Belém do Pará. Para isso, realizou-se visitas in loco em 55
edifícios distribuídos entre 10 bairros da cidade para que pudesse registrar
as anomalias presentes em cada edificação. Coletou-se nestes edifícios as
manifestações patológicas existentes através da análise visual e registros
orais, dos quais foram catalogados em formulários e fotografias feitos pelos próprios pesquisadores. Buscou-se juntamente com a identificação das
patologias observadas, identificar os possíveis fatores de surgimento das
mesmas, como idade do edifício, tipo de revestimento, etc. Utilizou-se o
critério de Paladini (1995), que é um método qualitativo usado para avaliar
a conservação das fachadas, divididos em quatro níveis: muito bom, bom,
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regular e ruim. Observou-se que apenas 19% das edificações analisadas
apresentaram um nível muito bom ou bom estado de conservação. Também
foi possível notar que os prédios que possuem mais de 20 anos de idade, os
que possuem fachadas orientadas para o nordeste e os que possuem pintura como revestimento são os mais propícios ao aparecimento de manifestações patológicas. Dentre as patologias mais recorrentes estão sujidade
e manchas, representando mais de 90% dos edifícios analisados. Quanto a
isto, supõe-se que os agentes climáticos podem ser os maiores responsáveis
no surgimento de patologias nos edifícios da cidade de Belém.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, fachadas, conservação.

ABSTRACT
The equatorial climate combined with soot from vehicles in the metropolitan region of Belém promote conditions for the emergence of diseases in the
facades of buildings. The objective of this research was to identify the main
pathological manifestations present in building facades in the metropolitan
city of Belém do Pará. For this, we carried out site visits in 55 buildings
spread across 10 districts of the city so that he could record the abnormalities present in each building. It was collected in these buildings existing
pathological manifestations through visual analysis and oral records, which
have been cataloged in forms and photographs made by the researchers
themselves. we sought together with the identification of the observed conditions, identify potential emergence of such factors as age of the building,
type of flooring, etc. We used the criteria Paladini (1995), which is a qualitative method used to assess the conservation of the facades, divided into
four levels: very good, good, fair and poor. It was observed that only 19%
of the buildings had a very good level and good condition. It was also noted
that buildings having more than 20 years of age, those with facades oriented
north and having as a coating paint are most conducive to the appearance of
pathological manifestations. Among the most frequent pathologies are soiling and staining, representing more than 90% of the analyzed buildings. In
this regard, it is assumed that the climatic agents may be the most responsible for the emergence of diseases in the buildings of the city of Bethlehem.
KEYWORDS: pathological manifestations, facades, conservation
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RESUMO
A crescente preocupação da sustentabilidade na construção, alicerçada por
políticas ambientais, tem vindo a exigir dos projetistas, construtores e entidades governamentais ligadas ao setor, uma visão mais consciencializada
da importância dos aspetos que se relacionam com a qualidade, o desempenho, a durabilidade e vida útil das construções, traduzidos num conjunto
de procedimentos, obtidos pela experiência e pesquisa técnica e/ou cientifica, dando lugar a documentos Normativos e/ou Diretrizes, que regulam a
pratica da construção. Pelo exposto, pretende o presente estudo realçar a
importância da Norma Europeia EN 1504, intitulada: “Produtos e sistemas
para a proteção e reparação das estruturas de betão”, tanto por se apresentar como um documento único que integra todos os aspetos que se relacionam com os processos de proteção e/ou reparação, bem como por conduzir
a um absoluto envolvimento de todos os profissionais afetos a obra (donos
obra, projetistas, empreiteiros e fornecedores de materiais). Tal fato, veio
permitir um maior nível de confiança dos proprietários e simultaneamente
a obtenção de Construções de qualidade e durabilidade superior. O conteúdo da Norma compreende 10 partes distintas. Inicialmente, far-se-á uma
abordagem teórica de cada uma das partes, segue-se o relacionamento entre as mesmas e pôr fim a sua aplicabilidade prática, através de 4 exemplos.
Para cada exemplo, e de acordo com a Norma, os procedimentos a adotar
encontram-se devidamente sistematizados. Deste modo, pretende-se con-
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tribuir para a evolução do profissional, no uso desta poderosa ferramenta,
de ampla aplicação, desde a simples detecção de manifestações patológicas
decorrentes, à elaboração e controle do projeto de reparação.
PALAVRAS-CHAVE: EN 1504, recomendações, padronização, reparação.

ABSTRACT
The growing concern for sustainability in construction, supported by environmental policies, has been urging the designers, builders and entities
linked to the sector, a more informed view of the importance of the aspects
that relate to the quality, performance, durability and life useful constructions, translated into a set of procedures, obtained by the technical / scientific experiment and research, giving rise to Normative documents or Guidelines that regulate the practice of construction. The above, the present study
aims to highlight the importance of European Standard EN 1504, entitled: “
Products and systems for the protection and repair of concrete structures”,
both present as a single document that includes all aspects that relate to
the protection of processes and / or repair, as well as leads to an absolute
involvement of all professionals affects the work (owners of the works, designer, contractors and suppliers material). This fact has allowed a higher
level of confidence of project owners and simultaneously obtaining quality
construction and superior durability. The standard content comprises 10
distinct parts. Initially, there will be a theoretical approach of each party, follows the relationship between them and finally their practical applicability
through four concrete examples. Thus, it intends to contribute will progress
Professional, no use this powerful wide application tool, from simple detection of pathologies arising from the development and repair of project
control.
KEYWORDS: EN 1504, Recommendations, Standardization, Repair.
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RESUMO
No Brasil, considera-se recente a valorização do Patrimônio Cultural, assim como suas políticas de preservação. O bem cultural histórico apresenta
grande importância tanto de valor material quanto histórico, no que tange
a memória do lugar e de seus habitantes. Como parte da política de preservação dos bens culturais, o IEPHA MG (Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico) utiliza-se do ICMS Cultural para incentivar esta preservação por
parte dos municípios. Neste processo, por meio dos tombamentos dos bens,
o órgão tem conhecimento do estado de conservação destes bens protegidos, e do investimento aplicado pelo município para recuperar e restaurar
os bens. Para isso, é realizado anualmente, um laudo de estado de conservação para cada bem tombado, que deve ser apresentado ao IEPHA-MG. Neste
trabalho são estudados e analisados laudos de tombamento de bens culturais localizados no interior do estado de Minas Gerais. Todos os laudos
foram realizados por uma única empresa, sendo estes relativos a diversos
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bens imóveis tombados. Segundo os dados apresentados entende-se que
o tombamento é um instrumento de fundamental importância para a conservação do patrimônio cultural, pois institui maior garantia de proteção
ao bem tombado. A partir dos laudos de Tombamento analisados, pode-se
perceber que a manutenção e conservação dos bens é de grande importância para a história e construção da identidade da comunidade e do bem. Os
laudos analisados, além de servirem como referência para a evolução do
estado de conservação e manutenção do bem, constituem uma ferramenta
utilizada na análise comparativa dos cuidados aplicados a este bem ao longo
do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: valorização, políticas de preservação, reabilitação, laudo de conservação, patrimônio cultural.

ABSTRACT
In Brazil, it is considered recent the appreciation of the cultural heritage as
well as its preservation policies. The historic cultural heritage presents great
importance both of material and historical value, regarding the memory of
the place and their inhabitants. As part of the policy of cultural property
preservation, the IEPHA-MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico)
has been using Cultural ICMS to encourage this preservation by the municipalities. In this process, through the classification of the heritage, the agency is aware of the conservation status of these protected goods and the investment made by the municipality to recover and rehabilitate the property.
Therefore, it is held every year a conservation status report for each protected heritage, which must be submitted to IEPHA-MG. This paper studied
and analyzed classified heritages reports of cultural property situated in the
state of Minas Gerais (Brazil). A single company made all the reports, which
are related to historic buildings classified as heritage. According to the data
presented, it is understood that the classification is a fundamental instrument of importance for the conservation of cultural heritage, because it establishes greater protection guarantee of to the heritage. From the analyzed
reports can be seen that the maintenance and conservation is important for
the history because presents the construction of community identity. The
reports analyzed, in addition to providing as a reference for the evolution of
the state of conservation and maintenance of the property, is a tool used in
the comparative analysis of care applied in the building over time.
KEYWORDS: appreciation, preservation policies, rehabilitation, conservation report, cultural heritage.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo estudar o problema da corrosão
de armaduras em estruturas de concreto, que freqüentemente ocorre em
pavimentos pilotis de prédios residenciais. Foram abordados os prováveis
fenômenos que provocam estas manifestações patológicas, destacando suas
origens, causas e mecanismos em que se desenvolvem, discorrendo sobre
os principais métodos de recuperação. Tal problema vem sendo motivo de
grande preocupação do seguimento da sociedade que habita nessas edificações, visto que vem causando grandes prejuízos aos condomínios, tornando
necessário que se proceda a uma manutenção periódica dessas estruturas.
Para suprir tais despesas, os condomínios têm de manter taxas extras permanentes, as quais muitas vezes não podem ser suportadas pelos condôminos. Ficou evidenciado na pesquisa literária que a corrosão de armaduras
no concreto vem a ser a principal causa de deterioração dessas estruturas,
sendo o seu tratamento mais dispendioso quanto maior for o tempo para se
iniciar o processo de recuperação.
PALAVRAS-CHAVE: Edificações, corrosão de armaduras, concreto.
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ABSTRACT
The present work has a main purpose to study the problem of steel corrosion in concrete that often occur on pilotis floors of residential buildings.
There were approached the probable phenomena that needle these pathological manifestations, emphasizing theirs origins, causes, mechanisms in
which they develop and discussing about the main methods on the recovery
of these structures. Such problem has been the reason of a bigger concern
from fraction of the society that lives in these buildings, because it’s causing
bigger damages to the condominium. It demands to proceed a periodical
maintenance for these structures, causing thus the necessity to keep permanents additional rates, to provide futures interventions on structures recovery, which at many times can’t be supported by the condominium members.
It was evidenced in the literary research that the steel corrosion in concrete
comes to be the main cause of the deterioration of these structures, being
the time to start the recuperation’s process.
KEYWORDS: building, steel corrosion, concrete.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

279

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

INCIDÊNCIAS DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM
EMPREENDIMENTOS VERTICAIS
T. VIANA FERREIRA

E. SILVA CARDOSO

Acadêmica de Engenharia Civil
Faculdade Pitágoras de São Luís
Maranhão; Brasil
thallitaviana@gmail.com

Acadêmica de Engenharia Civil
Faculdade Pitágoras de São Luís
Maranhão; Brasil
elianecardoso17@gmail.com

Acadêmica de Engenharia Civil
Faculdade Pitágoras de São Luís
Maranhão; Brasil
mavianaferreira@gmail.com

Mestre em Energia e Ambiente
Faculdade Pitágoras de São Luís
Maranhão; Brasil
daniel.rocha.drp@gmail.com

M. VIANA FERREIRA

D. ROCHA PEREIRA

RESUMO
O mercado da construção civil é um dos setores que mais influenciam na economia do país e encontra-se com a competitividade em alta. Por este motivo
os construtores acabam deixando de cumprir alguns requisitos que, por ignorados, acabam comprometendo o bom desempenho da edificação ao longo de sua vida útil, contribuindo para o aparecimento de vícios construtivos.
A análise do aparecimento de vícios construtivos no decorrer na construção
civil é realizada pela parte da engenharia denominada patologia construtiva. A presente pesquisa aborda conceitos que podem reduzir ou eliminar
as incidências dos vícios construtivos ao longo do processo de construção,
com o objetivo de enfatizar os cuidados necessários na fase de concepção,
execução e ocupação, para evitar o aparecimento destas patogenias. Com
o intuito de levantar estatísticas, retroalimentando o sistema de gestão da
qualidade e reduzir os custos com manutenção corretiva, realizou-se um
estudo de caso em uma construtora de grande porte na cidade de São Luís/
MA, responsável por empreendimentos verticais, cujos dados foram obtidos
por meio de solicitações da assistência técnica realizadas por clientes. Com
o levantamento das solicitações em mãos, analisou-se, por meio do gráfico
de Pareto, as principais ocorrências e suas respectivas causas. Desvendadas
as possíveis causas, apresentou-se exemplos reais dos casos mais frequentes. O estudo foi complementado por meio de livros, trabalhos acadêmicos e
acompanhamento in loco na construtora estudada.
PALAVRAS-CHAVE: patologia construtivas. vícios construtivos. construção
civil. análise de Pareto.
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ABSTRACT
The construction market is one of the sectors that influence the most on
a country’s economy and is a highly competitive one. For this reason, the
builders end up failing to fulfill some requirements that, once ignored, eventually compromise the good performance of the building over its lifetime,
which contributes to the appearance of construction defects. The analysis
of the construction defects appearance during the construction process
is carried out by part of the so-called constructive pathology engineering.
This research focuses on concepts that can reduce or eliminate the impact
of construction defects during the construction process in order to emphasize the needed care in the design, implementation and occupation phases
in order to avoid the appearance of these kind of pathogens. In order to
raise data, which will feed back the quality management system and reduce
the cost of corrective maintenance, a case study was implemented in a large
construction company in the city of São Luis/MA, which is responsible for
vertical enterprises construction; the data was obtained by means of technical assistance requests reports made by customers. With the request reports at hand, they were analyzed through the Pareto chart, the main seen
events and their respective causes. Unveiled the possible causes, it was
presented with some real examples of the most frequent cases. The study
was completed by using textbooks, academic papers and monitoring on-site
construction in the case study.
KEYWORDS: constructive pathology. construction defects. construction.
Pareto analysis.
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RESUMO
A esclerometria é um método de ensaio não destrutivo utilizado para determinação da resistência superficial do concreto, podendo ser correlacionada
à sua resistência à compressão. Contudo, alguns fatores podem influenciar
diretamente nos resultados, como por exemplo, a presença de armaduras
próximas da superfície, presença de agregado graúdo, umidade em que o
concreto se encontra no momento do ensaio, a carbonatação do concreto
(foco do presente estudo), entre outros. No presente trabalho foram moldados 6 corpos de prova cilíndricos de concreto de 10x20cm para cada traço
confeccionado, que variaram em relação ao tipo de adição mineral, refletindo em variações nos resultados de resistência à compressão aos 28 dias. Dos
6 corpos de prova moldados, metade deles foram carbonatados enquanto a
outra metade permaneceu sem carbonatação. Foram realizados ensaios de
esclerometria e propagação de onda ultrassônica para as amostras citadas.
O ensaio de esclerometria foi realizado em 16 pontos das amostras, a fim de
avaliar a influência da carbonatação no resultado do índice esclerométrico.
Com a finalização dos experimentos, foi constatado que a carbonatação al-
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tera significativamente os resultados de resistência pela esclerometria, independentemente do traço estudado.
PALAVRAS-CHAVE: Esclerometria, Carbonatação, Ensaios não destrutivos,
Concreto, Inspeção.

ABSTRACT
Sclerometry is a nondestrutive test method used to define concrete’s superficial resistance, it could be correlated with compressive strength. Although, some factors can directly influence the results, for instance, rebar
near surface presence, coarse aggregate presence, concrete moisture during
the tests, concrete carbonation (this research focus), and other factors. It
was produced 6 cylindrical specimen with 10x20cm for each concrete rate,
varying the kind of mineral addition, resulting in compressive strength at
28 days results variance. From 6 specimens produced, a half was carbonated while the other half stay without carbonation. Sclerometry and ultrasonic waves propagation testes was made in this samples. The sclerometry
test was made at 16 specimen points, in order to evaluate the carbonation
influence in rebound hammer index. When the tests was finished, was got
that the carbonation significantly changes strength by sclerometry results,
independently of the concrete rate used.
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RESUMO
Os estudos da expansão oriundas da reação álcali-agragado (RAA) são geralmente limitados pela heterogeneidade e tamanho dos agregados reativos. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo estudar a influência da
granulometria do agregado na RAA, utilizando agregado de uma pedreira
da Região Metropolitana do recife. Foram confeccionados corpos de prova de acordo com norma padrão, e foram realizadas medidas de expansão
longitudinal no intuito de verificar o efeito do tamanho do agregado. Foram
realizadas comparações dos percentuais das faixas granulométricas fornecidas pela ABNT NBR 15577-4 e os percentuais utilizados nesta pesquisa.
Os resultados mostram a influência da granulometria no comportamento da
expansão ao longo de 30 dias. A granulometria que mais influencia a expansão foi 0,6 mm e a menor expansão foi 0,15 mm. .
PALAVRA-CHAVE: Reação Álcali Agregado, Potencial de expansão, efeito do
tamanho do agregado, Barras de argamassa, ensaio acelerado.

ABSTRACT
Studies of expansion arising from the alkali-aggregate reaction (AAR) are
usually limited by the heterogeneity and size of reactive aggregates. In this
sense, this work aims to study the influence of aggregate grading in the AAR,
using aggregate from a quarry in the city of Recife. They were prepared test
specimens according to standard procedure, and were carried out longitudinal expansion measures in order to verify the effect of the aggregate size.
Comparisons of the percentage of particle sizes provided by NBR 15577-4
and percentages used in this research were conducted. The results show the
influence of particle size on the behavior of the expansion over 30 days. The
grain size that most influences the expansion was 0.6 mm and the lowest
expansion was 0.15 mm.
KEYWORDS: ALKALI AGGREGATE REATION; POTENTIAL OF EXPANSION;
EFFECT OF SIZE AGGREGATE, MORTAR BAR, ACCELERATED TEST.
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RESUMO
A alvenaria estrutural apresenta uma crescente utilização no mercado nacional, pois surge com a proposta de obras menos custosas e com menor
tempo de execução. Tal fato contribui para a execução de obras de interesse
social, hoje principal mercado deste meio construtivo. Os materiais constituintes, junto com outros fatores, influenciam na qualidade final da estrutura, o que demonstra a importância de estudos que auxiliem na obtenção de
um melhor aproveitamento estrutural evitando assim rupturas e/ou manifestações patológicas. A argamassa de assentamento é o elemento responsável pela unificação da estrutura formada por blocos cerâmicos ou de concreto e tem a importante função de tornar o sistema homogêneo. Diferentes
resistências de argamassas, em função dos blocos, podem modificar o modelo ideal de ruptura e comprometer a resistência à compressão do sistema.
O presente estudo visa analisar a influência que argamassas com diferentes resistências podem gerar em prismas com blocos estruturais cerâmicos
grauteados e não grauteados, verificando assim, os modos de ruptura e a
resistência à compressão axial. Para prismas não grauteados, as argamassas
mais fracas tendem a sofrer esmagamentos, estando assim fora do modelo ideal de ruptura. O aumento da resistência da argamassa contribui até
determinado ponto, após este, gera-se apenas misturas mais custosas sem
ganhos na eficiência estrutural. Para a situação de prismas grauteados, argamassas com maiores resistências não apresentam ganhos significativos
na resistência final do conjunto. Entende-se que o graute forma elementos
capazes de suportar os esforços, no entanto eles iniciam um processo de
expansão devido ao confinamento que ocasionam o rompimento.
PALAVRAS-CHAVE: Argamassa, Alvenaria Estrutural, Compressão, Modo
de Ruptura.
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ABSTRACT
The masonry has a growing use in the domestic market, it comes with the
propose of less work, less costly and less execution time. This fact contributes to the execution of works of social interest, today the main market for
this constructive means. The constituent materials, along with other factors influence the final quality of the structure, which demonstrates the
importance of studies to help obtain a better structural use thus preventing breakage and/or pathological manifestations. The laying mortar is the
element responsible for the unification of the structure formed of ceramic
bricks or concrete and has the important function of making the homogeneous system. Different strengths of mortars, depending on the block, can
modify the ideal model of breakage and compromise the resistance of the
compression system. This study aims to analyze the influence of mortars
with different resistances can generate prisms grouted structural ceramic
blocks and not grouted, thereby determining the modes of rupture and resistance to axial compression. Not grouted prisms, weaker mortars tend to
suffer crushing, thus being outside the ideal model of rupture. The increase
in mortar strength contributes to a certain point, after this, generating only
more costly mixtures without structural gains in efficiency. To the situation
of grouted prisms, mortars with higher resistances have no significant gains
in the final resistance of the assembly. It is understood that the grout form
elements able to withstand the stresses, however they initiate a process of
expansion due to confinement that cause the breakup.
KEYWORDS: Mortar, Masonry Structural, Compression, Burst Mode.
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RESUMO
No Brasil, as telhas onduladas de fibrocimento são caracterizadas como um
componente construtivo de baixo custo, especialmente voltado à população de baixa renda. Também, este segmento corresponde a mais de 50% do
setor de cobertura do país. Em sua composição, uma telha de fibrocimento
sem amianto possui cerca de 75% de cimento Portland, 20% de calcário e
5% de fibras naturais e sintéticas. Dessa forma, como elemento de cobertura, está susceptível aos fenômenos da carbonatação e eflorescência, bem
como deposição de fungos. A carbonatação, inerente aos compostos cimentícios, ocorre naturalmente mediante sua exposição ao CO2 presente na atmosfera. O fenômeno da eflorescência, por sua vez, provém de processos
cíclicos de saturação e secagem da água da chuva, que implica na lixiviação
e impregnação, em sua superfície, de compostos ricos em Ca(OH)2, potencializando a carbonatação. Ambos os processos, em via de regra, levam ao
clareamento da superfície das telhas. Por outro lado, este elemento construtivo, quando instalado em coberturas com pouca inclinação e insolação,
tende a escurecer mediante deposição de matéria orgânica e proliferação
de fungos. A fim de analisar o desempenho térmico de telhas onduladas de
fibrocimento após processos de envelhecimento natural, mediu-se a refletância à radiação solar em amostras retiradas destes elementos após 36
meses de exposição, comparando-as com as propriedades das telhas novas,
com 28 dias de idade. O estudo permite concluir que, com relação às telhas
novas com 28 dias de idade, as telhas carbonatadas apresentam os menores
absortâncias solares médias, enquanto que aquelas com presença de fungos
apresentaram os resultados mais críticos.
PALAVRAS-CHAVE: fibrocimento sem amianto, envelhecimento natural,
carbonatação, eflorescência, conforto térmico.
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ABSTRACT
In Brazil, the non-asbestos fiber cement roof tiles are characterized as a
low cost component especially focused on the low-income population. Also,
this segment accounts for over 50% of the country coverage sector. In its
composition, a non-asbestos fiber cements roof tiles shingle about 75%
Portland cement, 20% lime, and 5% of natural and synthetic fibers. Thus,
as the cover member is susceptible to the phenomena of carbonation and
efflorescence and deposition of fungi. The Carbonation process is inherent
to cementitious compounds, naturally occurring through its exposure to
CO2 in the atmosphere. The phenomenon of efflorescence, in turn, derives
from cyclic processes of saturation and drying with rain water, which implies the leaching and impregnation, on its surface, of compounds rich in
Ca(OH)2, increasing the carbonation. Both processes lead to whitening of
the tiles’ surface. Moreover, this construction component, when installed in
roofs with shallow pitch and insolation tends to darken upon deposition of
organic matter and fungal proliferation. In order to analyze the thermal performance of corrugated sheets of asbestos cement after natural aging processes, it measured the reflectance of solar radiation on the samples taken
of these elements after 36 months, comparing them with new 28 days of age
tiles properties. The study shows that with respect to the 28 days old new
tiles, the carbonated ones have the lowest average solar absoptance, while
those with the presence of fungi presented the most critical results.
KEYWORDS: non-asbestos fiber cement, natural aging, carbonation, efflorescence, thermal performance.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

289

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

INSPEÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
PRÉ-FABRICADA PÓS COLAPSO: ESTUDO DE CASO
L. MODESTI

Engenheiro Civil
Avalisinos Engenharia e Consultoria
Rio Grande do Sul, Brasil
modesti@avalisinos.com.br

G. MODESTI

Engenheiro Civil
Avalisinos Engenharia e Consultoria
Rio Grande do Sul
gmodesti@avalisinos.com.br

RESUMO
O colapso de estruturas vem ocorrendo cada vez mais frequentemente. Devido a erros de projeto e execução, estruturas que deveriam durar no mínimo cinquenta anos apresentam manifestações patológicas precocemente e
em casos extremos levam à ruína antes do fim da vida útil da estrutura ou
até mesmo durante sua fase de execução. O presente artigo visa demonstrar
as causas e origens de um colapso através do estudo de caso de uma inspeção em estrutura de concreto armado pré-fabricada, com erros de execução
que prejudicariam a durabilidade da estrutura a longo prazo. A construção
se trata de um pavilhão industrial, com estrutura e vedações verticais pré-fabricadas em concreto armado que ruiu durante ventos que atingiram um
município na região metropolitana de Porto Alegre-RS, em outubro de 2015.
Identificaram-se itens em desacordo com a ABNT NBR 6118:2014, ABNT
NBR 9062:2006 e ABNT NBR 6123:1988, causados por erros de projeto e
de execução. Especificamente se verificaram deficiência de concretagem
entre o cálice e os pilares pré-fabricados, de ancoragem entre o colarinho
e o bloco de coroamento, armaduras com cobrimento deficiente, além de
vergalhões com diâmetro aquém do mínimo permitido. Por fim, analisou-se
algumas adaptações necessárias para a utilização de parte da estrutura que
não ruiu para balizar a recuperação.
PALAVRAS-CHAVE: inspeção, colapso, concreto armado, estrutura

ABSTRACT
The collapse of structures has been happening more often. Due to design
and construction errors, structures supposed to last at least fifty years present pathological manifestations precociously and in extreme cases, collapse
before the end of service life or even during the construction phase. This
paper demonstrates the causes and origins of a structure collapse through
a case study of an inspection on a pre-cast reinforced concrete industrial
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structure and walls with construction errors that undermined the long term
durability. The building is an industrial office building whose structure and
walls collapsed during a wind storm that hit a city in the metropolitan area
of Porto Alegre-RS in October, 2015. It was identified unconformities with
the standards ABNT NBR 6118:2014, ABNT NBR 9062:2006 e ABNT NBR
6123:1988, caused by design and construction faults. Specifically it was
found deficiencies on the casting on the interface of the pre cast columns
and the in situ foundations, on the anchorage, lack of rebar cover and rebars
with diameter inferior to the minimum allowed. At last, it was analyzed the
necessary adaptations in case of reuse after recovery of the non-collapsed
part of the structure.
KEYWORDS: inspection, collapse, reinforced concrete, structure
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RESUMO
O termo manifestação patológica é usado na construção civil quando ocorre
a perda ou queda do desempenho da estrutura. Tais manifestações podem
ter sua origem em falhas nos projetos, na execução, nos materiais utilizados,
ou mesmo na própria utilização. Este trabalho tem como foco a inspeção de
um edifício, o qual apresenta manifestações patológicas em sua estrutura,
sendo muitas em um estado já avançado de deterioração. Observou-se, a
partir de uma inspeção visual, a presença de manifestações como corrosão
de armaduras, recalque diferencial, fissuras e manchas. Os ensaios realizados “in situ” comprovaram a existência de indicadores da profundidade de
carbonatação e cloretos totais, causadores da corrosão. Considerando esta
situação, tornou-se imprescindível a recuperação da estrutura. Pelo fato de
os usuários só perceberem a necessidade de manutenção e inspeção após
o aparecimento dos problemas, a recuperação a ser realizada apresenta um
custo desnecessário.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, estrutura, manifestações, manutenção, inspeção, recuperação.
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ABSTRACT
The term “pathological manifestation” is used in civil construction when
there is a loss in structural performance. These manifestations may have
their origins in project flaws, project execution, used materials, or in the
manifestation use itself. This work has it focus in the inspection of a building that presents pathological manifestations in its structure, some of these
in a very advanced deterioration state. It was noticed, through visual inspection, the presence of manifestations as such armour corrosion, differential
settlement, cracks and stains. The in situ test made, confirmed the existence
of carbonation depth and total chlorides indicators, responsible for the corrosion. Considering this situation, structural recovery was indispensable.
The fact that the users only noticed the need of maintenance and inspection
after the problems appeared, the recovery has to be performed an unnecessary cost.
KEYWORDS: Pathology, structure, manifestations, maintenance, inspection, recovery.
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RESUMO
As estruturas de concreto armado, assim que expostas ao ambiente, estão
sujeitas a diferentes mecanismos de deterioração. Neste contexto, a corrosão de armaduras de aço é um dos mecanismos mais presentes nessas
estruturas e, por formar produtos com volume superior do que o material
que os originou, ocasiona o surgimento de fissuras no concreto seguido pelo
desplacamento. Um dos focos de um trabalho de inspeção é a identificação
da origem desse problema, visto que esse fenômeno ocorre sob influência
de vários fatores que agem simultaneamente. Isto posto, o presente trabalho
tem por objetivo a identificação de zonas que apresentam risco de estarem
em um processo ativo de corrosão em uma estrutura de concreto armado
que estagnou na fase de execução, não apresentando qualquer revestimento, e encontra-se exposta ao meio ambiente há 6 anos. Para isso, foram aplicadas três técnicas de inspeção em 10 pilares de cada um dos 3 pavimentos da estrutura vistoriada, sendo elas: potencial de corrosão, resistividade
elétrica do concreto e profundidade de carbonatação. Ao final do trabalho é
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apresentado um estudo comparativo entre as técnicas e foi elaborada uma
estimativa de vida útil da estrutura de concreto armado com base no avanço
do processo de carbonatação. Além disso, foi montado um diagnóstico com
relação à corrosão de armaduras com base na inspeção visual e nos ensaios
realizados em campo.
PALAVRAS-CHAVE: corrosão, carbonatação, resistividade elétrica, concreto
armado, inspeção.

ABSTRACT
The concrete structures, once exposed to the environment, are subject to
different deterioration mechanisms. In this context, the corrosion of steel
reinforcement is one of the mechanisms present in these structures and
causes the formation of cracks followed by the detachment of the concrete.
In this context, this study aims to identify areas under risk of an active process of corrosion in a reinforced concrete structure whose construction was
paralyzed which presents no coating and is exposed to the environment 6
years ago. For this purpose, three different inspection techniques were used
on the structure, namely: corrosion potential, electrical resistivity of concrete and carbonation depth. At the end, this work presents a comparative
study between the used techniques and a lifetime estimation of reinforced
concrete structure based on the progress of the carbonation process. Additionally, a diagnosis of the corrosion of reinforcing steel were carried out
taking into account the data obtained in the visual inspection performed in
the field tests.
KEYWORDS: corrosion, carbonation, electrical resistivity, reinforced concrete, inspection.
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RESUMO
Edificações seguras, duráveis e em bom estado de conservação são qualidades fundamentais ao se adquirir um imóvel. No entanto, a aquisição de um
imóvel novo, não significa possuir uma construção isenta de problemas relacionados ao desempenho durante a sua vida útil. Distintos fatos registrados
em edificações do Brasil e do mundo relatam que em casos extremos, a perda de desempenho pode vir a gerar até mesmo acidentes graves. Tais fatos
nos incitam a refletir sobre a qualidade das obras que estamos projetando e
qual é o legado que estamos deixando, bem como de que maneira podemos
monitorar a manutenção da qualidade almejada. Este trabalho apresenta
uma discussão sobre a influência da atividade de inspeção predial no controle da perda de desempenho dos diversos sistemas construtivos durante
sua vida útil e propoem uma sistemática temporal de inspeção baseada na
durabilidade dos sistemas de uma edificação.
PALAVRAS-CHAVE: Inspeção Predial, desempenho, durabilidade.
ABSTRACT
Safe, durable and in good repair buildings are fundamental qualities to buy
a property. However, the acquisition of a new property does not mean owning a building free of problems related to performance over its useful life.
Different facts recorded in Brazil and the world’s buildings report that in
extreme cases, loss of performance can come to generate even serious accidents. These facts make us reflect on the quality of the buildings we are
designing and what the legacy we are leaving, as well as which way we can
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monitor the maintenance of the desired quality. This paper presents a discussion about the influence of building inspection activity in the control of
performance loss of several building systems throughout its service life and
propose a periodic system of inspection based on the estimated durability
of the building systems.
KEYWORDS: Building Inspection, performance, durability.
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RESUMO
A realização de atividades de monitoramento do desempenho de edificações é um fato que tem adquirido crescente importância. Ações que visam
a manutenção e conservação de bens imóveis fazem parte da atividade que
hoje é conhecida por Inspeção Predial, e que, em muitos estados e municípios brasileiros, possui força de lei. Neste sentido, o presente estudo pretende mostrar as principais contribuições e avanços da lei municipal sobre
Inspeção Predial em Porto Alegre-RS. A primeira lei que passou a exigir a
inspeção predial de edificações foi promulgada em 2012 através do Decreto 17.720, já em fevereiro de 2014, um novo decreto foi aprovado, Decreto
18.574, a fim de propor regras referentes à manutenção e conservação das
edificações da cidade. Um dos maiores desafios do novo decreto é a apresentação do LTIP (Laudo Técnico de Inspeção Predial) por grande parcela
das edificações da cidade. No estudo são parametrizados os dados dos laudos recebidos pela SMOV (Secretaria Municipal de Obras e Viação) até o
momento e analisados de maneira crítica quanto à eficiência dos mesmos e
consequentemente em relação ao novo decreto.
PALAVRAS-CHAVE: inspeção predial, laudo técnico, lei de inspeção.
ABSTRACT
Activities of monitoring building performance is a fact that has gained increasing importance. Building Inspection defined as actions aimed at the
maintenance and conservation of properties, and that in many states and
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municipalities, has the force of law. In this sense, the present study aims to
show the main contributions and advances of municipal law
about Building Inspection in Porto Alegre-RS. The first law that has demanded the building inspection was enacted in 2012 by Ordinance 17.720.
In February 2014, a new ordinance was adopted, Ordinance 18.574, in order to propose rules relating to the maintenance and upkeep of the city’s
buildings. One of the biggest challenges of the new ordinance is the presentation of the LTIP (Technical Report of Building Inspection) for a large
part of the city’s buildings. In the study are parameterized data from reports
received by SMOV (Municipal Works and Roads) and critically analyzed for
effectiveness in relation to the new decree.
KEYWORDS: building inspection, technical report, inspection law.
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RESUMO
A inspeção predial é uma ferramenta fundamental para viabilizar compra,
venda e locação de um imóvel, planejar ou monitorar manutenções e preservar as condições ideais de utilização. O presente trabalho tem como objetivo a vistoria de um edifício-garagem executado em pré-moldado, situado
na ULBRA, Rio Grande do Sul, Canoas, visando documentar manifestações
patológicas, sejam elas causadas por falha técnica, de uso e/ou de manutenção. As inspeções foram feitas in loco para coleta de dados, sendo apresentadas de forma escrita, por fotos e em checklists. Através destes dados, foi
gerada uma tabela de prioridades no sistema GUT (Gravidade, Urgência e
Tendência) que organiza os itens conforme a pontuação obtida na soma dos
3 quesitos. Para segurança de todos que utilizam o edifício-garagem e de
quem transita nas proximidades do mesmo, a manutenção deverá preferencialmente ser executada conforme a ordem gerada na matriz GUT. Apesar
das manifestações encontradas o edifício pode ser utilizado normalmente, sem a necessidade de ser interditado. Porém, necessita de intervenções
imediatas, pois a perda de desempenho pode gerar graves consequências. O
processo de manutenção deve ser monitorado por profissional habilitado.
PALAVRAS-CHAVE: Inspeção, GUT, manutenção, manifestações patológicas.

ABSTRACT
The building inspection is an essential apparatus to facilitate buying, selling
and renting a property, and also can plan or monitor maintenance and preserve optimal conditions of use. This study aims to inspect a multi-storey
car park, located at ULBRA, Rio Grande do Sul, Canoas, targeting to document pathological manifestations, weather caused by technical failure, use
or maintenance. The inspections were made on site to collect data and were
presented in table form, photos and checklists. From these data, a priority
table was generated via GUT system (Gravity, Urgency and Tendency) that
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organizes these items according their score obtained through the sum of
these three pillars. For the safety of all the users of the multi-storey car park
or anyone who walks nearby, the maintenance should preferably be carried
out in the order generated by the result of the GUT matrix. Despite the manifestations found in the building, it can still be normally used, without the
need of being restricted. However, it requires immediate intervention because the performance loss through the time can have serious consequences in the lifetime of the project. The maintenance process should be monitored and done by a qualified professional.
KEYWORDS: inspection, GUT, pathological manifestations.
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RESUMO
A ERS-118 é uma das principais rodovias estaduais do Rio Grande do Sul,
pois passa por diversas cidades, ligando-as à rodovia BR-290. A rodovia sofre com constantes engarrafamentos, falta de iluminação, sinalização deficiente e graves manifestações patológicas durante sua extensão. Este artigo
se refere à inspeção de um dos principais viadutos da rodovia, que se localiza na cidade de Gravataí / RS e permite a passagem de veículos e pedestres. Essa inspeção consiste em uma anamnese da estrutura, diagnóstico,
prognóstico e terapia do viaduto, analisando as principais manifestações
patológicas presentes em suas pistas de rolamento, registrando-as e, assim,
produzindo uma análise minuciosa de cada manifestação. Ainda foi proposta uma recomendação quanto a hierarquização das ações a serem realizadas
na estrutura.
ABSTRACT
ERS -118 is one of the main state highways in Rio Grande do Sul, since it
passes through several cities, linking them to the BR-290 highway. This
highway suffers from constant congestion and bottlenecks, lack of light-
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ing, flawed signalling and severe pathological manifestations in its entire
extent. This article refers to the inspection of one of the main bridges of
the highway, which is located in the city of Gravataí /RS and allows the passage of vehicles and pedestrians. This inspection consists in an anamnesis
of the structure, diagnosis, prognosis and therapy of the viaduct, analyzing
the main pathological manifestations present in the lanes, registering them
and producing a thorough analysis of each event. Also, has been proposed
a recommendation on the prioritization of actions to be performed on the
structure.
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RESUMO
A termografia de infravermelho é uma técnica não destrutiva de inspeção,
que auxilia na identificação das anomalias e pode fornecer informações sobre a extensão e gravidade das mesmas. O objetivo do presente estudo é
aplicar a termografia quantitativa ao estudo de um caso de fissuração intensa em fachada revestida em argamassa, analisando a evolução das temperaturas e do Delta-T. Faz-se o estudo da evolução das temperaturas ao longo
de um dia de análise, ocorrendo incidência do sol em parte do período de
estudo, o que permite calcular e avaliar a evolução das temperaturas associadas. É efetuada a aquisição de termogramas a cada hora do período estudado. Pela evolução dos parâmetros, observa-se que as maiores temperaturas ocorrem as 12:00 horas, e os maiores Delta-T entre 10:00 e 12:00 horas.
Houve diferença entre o perfil do Delta-T entre as 3 regiões estudadas. O
melhor momento para análise é o em que se tem maiores Delta-T. Fissuras
com maiores Delta-T foram consideradas mais degradadas, sendo que as
fissuras ramificadas não permitiram conclusão comparativa.
PALAVRAS-CHAVE: termografia, fachada, fissura.
ABSTRACT
Infrared thermography is an evaluation technique that helps to identify
anomalies and can provide information on the incidence and severity. The
aim of this study is to apply quantitative thermography to study a case of
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severe cracks in facade analyzing the evolution of temperatures and Delta-T.
There was the study of the evolution of temperature over a day, occurring
incidence of the sun part of the day which allows you to calculate and assess the evolution of the associated temperatures. It done the acquisition
of thermograms hourly of the study period. It is observed that the highest
temperatures occur at 12:00 hours and the larger Delta-T between 10:00
and 12:00. There were differences between the Delta-T’s profile among the
three regions studied. The best time for analysis is that it has greater Delta-T. Cracks with higher Delta-T were considered more degraded, and that
branched generalized cracks did not allow comparative conclusion.
KEYWORDS: thermography, facade, crack.
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RESUMO
É indiscutível a relevância das práticas de manutenção voltadas às construções da Engenharia Civil. Descata-se a manutenção preventiva, que tem por
fundamentos prolongar a vida útil das estruturas e garantir a segurança dos
usuários através de intervenções racionais, visando a economia de recursos (lei de Sitter). Em algumas regiões do Brasil o histórico de problemas
(manifestações patológicas) e a ocorrência de sinistros (ruína completa de
edifícios) têm levado o Poder Público a se mobilizar por meio da cobrança
de rotinas mínimas de manutenção das contruções. Este é o caso da RMR,
sujeita a lei que determina a inspeção preventiva periódica dos elementos
de fundação de edificações. Em outras regiões do país não se tem percebido,
no que tange às fundações, cultura similar, seja pela falta de conhecimento
técnico envolvendo inspeções desta natureza, ou pelo aparente sucesso relacionado à durabilidade de tais elementos. Essa ausência de preocupação
pode ser grave, principalmente em ambientes agressivos como a beira-mar.
Este artigo pretende demonstrar, alertando a comunidade técnica nacional,
que edificações com superestrutura normal, ou seja, sem qualquer indício
de manifestações patológicas, podem estar assentes em fundações com vida
útil extremamente prejudicada. Para tal, apresentam-se dados de inspeções
preventivas nos elementos de fundação de 85 edifícios de concreto armado,
locados na RMR, cujas superestruturas apresentavam-se “saudáveis”, mas,
conforme se observou, com infraestrutura extremamente prejudicada pela
ocorrência de graves problemas de fissuração decorrentes de reações expansivas (como ataque por sulfatos, reação álcali-agregado e formação tardia de etringita).
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PALAVRAS-CHAVE: manutenção preventiva, manifestações patológicas em
fundações e reações expansivas.

ABSTRACT
The relevance of maintenance practices related to the construction of civil engineering is indisputable. It is noted preventive maintenance, whose
principle extend the life of structures and ensure the safety of users through
rational interventions to the resource economy (Sitter law). In some regions of Brazil historical problems (apparent pathological manifestations)
and the occurrence of accidents (complete ruin of buildings) have led the
Government to mobilize by charging minimal routine maintenance of the
building stock. This is the case of RMR, subject to law that requires a periodic preventive maintenance of the foundation members. In other regions
of the country have not noticed, regarding the foundations, like culture, is
the lack of technical knowledge involving inspections of this nature, or by
the apparent success related to the durability of such elements. This lack of
concern can be severe, particularly in harsh environments such as the seaside. This article argues, prompting the national technical community that
buildings with normal superstructure, ie, without any hint of pathological
manifestations, may be based on foundations with extremely impaired life.
To this end, we present data from preventive inspections of the elements of
foundation of 85 buildings of reinforced concrete, placed on RMR, whose
superstructure had become “healthy”, but, as noted, with infrastructure severely damaged by the occurrence of serious problems cracking due to expansive reactions (such as attack by sulfates, alkali-aggregate reaction and
late formation of ettringite).
KEYWORDS: preventive maintenance, pathological in foundations and expansive reactions.
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RESUMO
As estruturas de concreto em ambientes marinhos são estruturas que precisam de especial atenção no seu projeto e execução. O presente trabalho
traz em seu escopo um estudo contextualizado da influência dos ambientes
marinhos na durabilidade de estruturas de concreto, e discorre sobre aspectos que devem ser considerados para o projeto e execeução deste tipo de
estrutura. Neste estudo foi realizada a revisão de literatura sobre construções de concreto em ambientes marinhos suas respectivas manifestações
patológicas com especial ênfase na corrosão das armaduras das estruturas.
Análises integradas mostraram que muitos problemas de durabilidade que
se desenvolvem depois de algum tempo podem ser atribuídos à ausência do
controle de qualidade adequado e a fatores externos que podem ter maior
influência na agressividade química do ambiente, como a poluição. Conclui-se que a qualidade de execução de uma obra está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento futuro de manifestações patológicas e que a
agressividade do ambiente marinho e fatores externos como poluição e a
variabilidade da construção devem ser levados em conta no projeto e execução da construção para atingirem os requisitos básicos de durabilidade
deste tipo de estruturas, obtendo-se assim durabilidade e vida útil maiores
e mais controladas.
PALAVRAS-CHAVE: patologias, concreto, ambientes marinhos, agressividade ambiental.
ABSTRACT
This work brings in its scope a contextual study of the influence of marine
environments in the durability of concrete. This study was carried out a literature review on concrete structures in coastal environments, its related
diseases with particular emphasis on reinforcement corrosion of the struc-
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tures that were part of the case study. Integrated analysis showed that many
durability problems that develop after some time can be attributed to adequate quality control and the absence of external factors that may have
greater influence on environmental chemical hazards such as pollution. We
conclude that the quality of execution of a work is intrinsically related to
the future development of disease and the aggressiveness of the marine environment and external factors such as pollution and the variability of the
construction must be taken into account in the design and execution of construction to reach the basic requirements of durability of such structures,
thereby obtaining higher durability and service life.
KEYWORDS: concrete pathologies, marine environment, environmental
aggressiveness
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RESUMO
O presente artigo apresenta um case sobre a investigação do quadro patológico de um reservatório de águas servidas, caracterizado por vazamentos,
intensa fissuração– tipicamente decorrente de reações expansivas do concreto- e deterioração do sistema de proteção. A investigação foi baseada na
inspeção visual, anamnese, revisão bibliográfica nacional e internacional,
análise de projetos e realização de ensaios de determinação do potencial de
corrosão, do teor de cloretos, da resistência à compressão axial e do módulo
de elasticidade do concreto, bem como da ocorrência de reações expansivas
por análise petrográfica e microscopia eletrônica de varredura, dentre outros. Constatou-se a contribuição de diversos fenômenos para a formação
do quadro apresentado, sendo os principais a reação álcali-agregado (RAA),
a expansão por sulfatos (DEF), a retração térmica do concreto e o limite de
abertura de fissuras adotado em projeto. A partir do diagnóstico desenvolvido, foi estudado o prognóstico da estrutura e foram elaboradas recomendações de recuperação, mitigação e proteção dos elementos que compõe
o reservatório. O estudo desenvolvido evidenciou o processo complexo e
interdisciplinar necessário para o adequado diagnóstico das causas da degradação de uma estrutura, do qual depende o sucesso das intervenções de
recuperação.
PALAVRAS-CHAVE: inspeção, concreto, fissuração, RAA, DEF.

ABSTRACT
This article presents a case on the research of the pathological situation of
a wastewater reservoir, characterized by leaks, intense cracking – typically
due to expansive concrete reactions – and deterioration of the protection
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system. The research was based on visual inspection, anamnesis, national
and international literature review, project analysis and implementation of
trials to determine the corrosion potential, chloride content, resistance to
axial compression and modulus of elasticity of the concrete, as well as the
occurrence of expansive reactions by petrographic analysis and scanning
electron microscopy, etc.. We noted the contribution of various phenomena for the formation of the situation presented, the main ones being the
alkali-aggregate reaction (AAR), sulfate attack (DEF), thermal shrinkage of
concrete, and the crack-opening limit adopted in the project. Based on the
diagnosis developed, we studied the prognosis of the structure and prepared recommendations for recovery, mitigation and protection from the
elements that make up the reservoir. The study showed the complex and
interdisciplinary process required for the proper diagnosis of the causes of
degradation of a structure, which depends on the success of the recovery
measures.
KEYWORDS: inspection, concrete, cracking, AAR, DEF.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

311

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

LEVANTAMENTO DAS INCIDÊNCIAS DAS
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS FACHADAS DE
UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM SÃO PAULO
RONI LEITE DO NASCIMENTO

ANTONIO ROBERTO SALLES ROSSI

Engenheiro Civil
Instituto IDD
São Paulo; Brasil
roni.engenharia@bol.com.br

Arquiteto e Urbanista
Instituto IDD
São Paulo; Brasil
aroberto@sallesrossi.com.br

Arquiteta e Urbanista
Instituto IDD
São Paulo; Brasil
marilsana@gmail.com

Engenheiro Civil, M.SC.
Instituto IDD
São Paulo; Brasil
deluca@idd.com.br

MARILSA NATSUE NARIMATSU LUIS CÉSAR S. DE LUCA

RESUMO
No presente estudo foi feito o levantamento visual das manifestações patológicas sobre cada elemento componente das fachadas do Edifício Residencial. Segundo consta, o prédio teria sido construído há cerca de 27 anos e,
neste período, as fachadas não passaram por nenhum procedimento de manutenção, seja preventiva ou mesmo corretiva. Desta forma, o desgaste natural de seus sistemas de proteção – película sobre as estruturas de concreto
aparente, rejuntes das pastilhas cerâmicas etc. -, resultaram na ocorrência
de uma série de manifestações patológicas visíveis a olho nu, tais como:
desgastes superficiais e de revestimento, desplacamentos de concreto e de
pastilhas, trincas verticais, horizontais e bidirecionais, umidade e manchas
(incluindo de corrosão), corrosão de armaduras e armaduras expostas. O
objetivo do estudo foi apurar a localização e quantificar a incidência destas
manifestações. Por se tratar de um estudo das fachadas, o levantamento se
restringiu aos onze pavimentos superiores do prédio e apenas a partir do 1º
andar, tendo em vista que o surgimento de manifestações no Térreo poderiam ter ocorrido por influência de outros fatores fora do escopo do presente estudo. Como conclusão são apresentados os resultados comparativos
das análises e destacadas as manifestações patológicas. Estas se encontram
ordenadas segundo a relevância do grau de risco, quantificado pela influência na vida útil da edificação e pela sua potencial desvalorização.
PALAVRAS-CHAVE: Fachadas, Manutenção e Manifestações Patológicas
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ABSTRACT
In the present study was done the visual survey of the pathological manifestations over each component of the facades of Residential Building. Reportedly the building was built around 27 years ago e during this period the
facades have not been gone through any maintenance procedure, be it preventive or even corrective. This way the natural decay of its protection systems - film on the exposed concrete structures, ceramic inserts’ grout etc.-,
resulted in the appearance of a series of pathological manifestations visible
to the naked eye such as: surface and coating wear, concrete and pad peeling, vertical, horizontal and two-way cracks, humidity and stains (including
caused by corrosion), armor corrosion and armor exposure. The goal of the
study was to investigate and quantify these manifestations’ incidences.
As a study of the facades, the survey was restricted to the eleven upper
floors and only from the first floor, since the manifestation’s appearance in
the ground floor could have occurred by influence of other factors outside
the scope of this study.
As a conclusion the comparative results of the analysis are presented and
the pathological manifestations are highlighted. The latter are ordered by
their risk relevance, which was quantified by its influence on the building
lifespan and its potential devaluation.
KEYWORDS: Facades, Maintenance e Pathological Manifestations
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RESUMO
Nos últimos anos a preocupação com as manifestações patológicas nas estruturas vem sendo tema discutido entre os pesquisadores. Principalmente
em regiões litorâneas a incidência de patologias como a corrosão é muito
comum, sendo esta a manifestação patológica mais fortemente evidenciada
neste estudo de caso. A presente pesquisa tem como foco fazer um levantamento das manifestações patológicas em um edifício residencial em região
litorânea. A edificação em estudo sofreu uma recuperação e reforço estrutural durante os anos de 2004 e 2005, após 10 anos, foram realizados ensaios
para fins de comparação entre os pilares da torre que foram reforçados e os
pilares de periferia que não sofreram nenhuma interferência prévia. Com a
realização dos ensaios in loco, pode-se observar que os pilares que haviam
sido reforçados apresentaram bons resultados, diferente daqueles que não
haviam passado por nenhum processo de recuperação. O que nos mostra a
importância da prevenção na manutenção da vida útil da estrutura.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações patológicas, Inspeção, Diagnóstico
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ABSTRACT
In recent years, concern about the pathological manifestations in the structures has been discussed topic among researchers. Especially in coastal
areas the incidence of diseases such as corrosion is very common, which
is the pathological expression more strongly highlighted in this case study.
This research is focused to survey the pathological manifestations in a residential building in the coastal region. The building under consideration has
undergone a restoration and structural reinforcement for the years 2004
and 2005, after 10 years, tests were carried out for purposes of comparison
between the tower pillars were reinforced and the outskirts of pillars which
have not undergone any prior interference. With the completion of in situ
tests, it can be seen that the pillars had been reinforced showed good results, different from those which had not undergone any recovery process.
What it shows us the importance of prevention in maintaining the life of the
structure.
KEYWORDS: Pathological manifestations, Inspection, Diagnosis.
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RESUMO
É comum em todo o Brasil a existência de marquises de concreto armado
com diferentes manifestações patológicas. Consequentemente, são inúmeros os acidentes por falhas nestes elementos estruturais, muitas vezes levando a vítimas fatais. Torna-se necessário, portanto, que se projete e se
construa com uma maior qualidade, bem como que se conheça as causas
que levaram às das manifestações patológicas encontradas, sem esquecer a
questão da manutenção da estrutura. A proposta deste trabalho é analisar
estruturas em marquises localizadas em uma cidade de médio porte do Rio
Grande do Sul, por meio de um estudo sistêmico e prático acerca do tema.
Este estudo envolve a análise de dados históricos sobre acidentes envolvendo quedas de marquises no Brasil, uma breve discussão sobre as legislações
municipais existentes sobre o tema, a criação de um questionário para a
realização de uma enquete e entrevistas com proprietários e inquilinos, a
criação de um formulário para ser utilizado em inspeção de marquises, a
análise de laudos existentes obtidos junto à Prefeitura Municipal e a realização das entrevistas e inspeções. Os resultados deste estudo mostraram
que as manifestações patológicas mais corriqueiras nas marquises inspecionadas são infiltrações, desplacamentos e armadura aparente com sinais
de corrosão, sendo decorrentes da ausência de um sistema de impermeabilização eficiente, da falta ou mal dimensionamento das instalações de
drenagem de águas pluviais, da sobrecarga devido ao posicionamento de
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anúncios comerciais ou até mesmo da falta de manutenção preventiva e/ou
corretiva. Embora exista na cidade Lei Municipal que estabelece critérios
para a conservação da estabilidade de marquises, a maior parte dos entrevistados desconhece a legislação que os obriga a isso, mesmo tendo ciência
da existência de responsabilidade pessoal quanto aos danos que a má conservação pode ocasionar. Por outro lado, observou-se que há um cenário
favorável para a implementação de políticas de manutenção preventiva nos
edifícios da cidade.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, manutenção, inspeções.

ABSTRACTIt is common in Brazil, the occurrence of pathological manifestations in reinforced concrete marquees. Consequently, there are numerous
accidents due to failures in these structural elements, often leading to fatalities. It is therefore necessary to guarantee a higher quality in designing and
building processes, as well as knowing the pathological manifestations origins, never forgetting that maintenance is highly recommended. This work
aims to analyze such structures in a medium-sized city of Rio Grande do Sul,
through a practical and systemic study about the theme. This work addresses historical data of accidents with marquees in Brazil, a brief discussion
about existing laws regarding the theme, the creation of a questionnaire to
be used in interviews with owners and renters, the creation of a form to be
used in marquees inspections, an analysis of reports obtained with the municipality and, finally, the interviews and inspections. Results showed that
the most common pathological manifestations in the inspected marquees
are dampness, peeled concrete and corrosion of reinforcement, which occur
due to the lack of an efficient sealing system, the bad rainwater drainage
system design, the overloading due to commercial signs or even the lack of
preventive and/or corrective maintenance. Although there is a municipal
law that establishes criteria for the conservation of marquees stability, most
of the users that answered the questionnaire are not aware of it, even being
aware of the existence of personal responsibility for the damage that poor
maintenance can cause. On the other hand, it was observed that there is a
favorable environment for the implementation of preventive maintenance
policies in the city buildings.
KEYWORDS: pathological manifestations, maintenance, inspections.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

317

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS
EM UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL NA CIDADE DE
SANTA MARIA-RS
A. O., RIGÃO

Prof. Me. Eng. Civil
Universidade Federal de Santa Maria
Rio Grande do Sul; Brasil
rigaoa@gmail.com

J. M. D., SOARES

Prof. Dr. Eng. Civil
Universidade Federal de Santa Maria
Rio Grande do Sul; Brasil
jmario337@gmail.com

RESUMO
O estudo de caso foi realizado em parte de uma edificação residencial com
idade aproximada de 30 anos na cidade de Santa Maria-RS. Analizou-se as
condições dos elementos estruturais da garagem através de uma inspeção
visual e levantamento fotográfico onde observou-se presença de corrosão
de armaduras, mofo e lixiviação do concreto. Constatou-se que essas patologias estavam relacionadas principalmente à ação da carbonatação no
concreto associada ao baixo cobrimento das armaduras, umidade excessiva
causada pela deficiência no sistema de impermeabilização das áreas abertas do pavimento térreo e vazamentos de tubulações de esgoto. Como medidas corretivas, foram solicitadas a correção dos vazamentos das tubulações
de esgoto, recomposição e correção do sistema de impermeabilização e pisos do pavimento térreo, limpeza enérgica de todos elementos estruturais
para retirada de mofo e regiões de concreto mal aderidas, recuperação dos
elementos estruturais afetados através do tratamento das armaduras com
inibidor de corrosão, bem como compensação das seções de aço perdidas
com a colagem de chapas ou barras de aço nessas áreas, grampeamento nos
trechos das lajes com presença de fissuras, além de recomposição das seções de vigas com argamassa polimérica estrutural.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações patológicas, Concreto armado, Edificações.
ABSTRACT
The case study was carried out in part of a residential building with aged
approximately 30 years in the city of Santa Maria-RS. It was analysed the
conditions of the structural elements of the garage through a visual inspection and photographic survey where there was presence of rebar corrosion,
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mould and leaching of concrete. It was found that these diseases were related mainly to the action of carbonation in concrete associated with low
concrete cover of rebars, excessive moisture caused by a deficiency in the
waterproofing system of open areas of the ground floor and leaks from
sewage pipes. As corrective measures were required to fix the leaks in sewage pipes, restoration and correction of the waterproofing system and the
ground floor, energetic cleansing of all structural elements for removal of
mould and regions concrete badly adhered, recovery of the affected structural elements through the treatment of rebar with corrosion inhibitor, as
well compensation of the lost steel sections with bonding sheets or steel
bars in these areas, stapling in parts of the slabs with the presence of cracks,
besides restoration of sections of beams with structural polymer mortar.
KEYWORDS: pathological manifestations, reinforced concrete, Buildings.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar manifestações patológicas causadas pela umidade em uma edificação na cidade de Palmas - TO, que é um
dos maiores problemas enfrentados durante a vida útil da edificação, e tendo em vista que a patologia é prejudicial à edificação, foram apontadas algumas possibilidades para a diminuição da mesma. Realizou-se pesquisa
bibliográfica e registro de imagens feitas in loco, onde ocorre a patologia.
Após a pesquisa foi possível levantar os locais de ocorrência, as manifestações patológicas decorrentes da umidade nestes locais, classificá–las e dar
as devidas soluções. A patologia causada pela umidade é de difícil controle,
pois requer a localização dos pontos onde estão ocorrendo possíveis vazamentos nas tubulações hidrossanitárias, identificação de fissuras e locais
que podem está contribuindo para infiltração da água na edificação. O melhor controle é prevenir, que ocorre ainda em projeto, com um bom dimensionamento das tubulações, utilização de material de qualidade e mão de
obra especializada.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, Umidade, Edificação.

ABSTRACT
This work aims to analyze pathological manifestations caused by moisture
in a building in the city of Palmas - TO, which is one of the biggest problems faced during the life of the building, and considering that the disease
is harmful to the building, they were pointed some possibilities to decrease
the same. We conducted a literature search and registration of images taken
on the spot, where the disease occurs. After research it was possible to the
places of occurrence, pathological manifestations due to moisture in these
places, rank them and provide appropriate solutions. The pathology caused
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by moisture is difficult to control because it requires the location of the
points where they are taking place possible leaks in pipes water/sanitary,
identification of cracks and sites that can is contributing to water infiltration in the building. The best control is prevention, which occurs in design,
with a good design of pipes, use of quality materials and skilled labor.
KEYWORDS: Pathology, humidity, Building.
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RESUMO
O Palacete Bolonha, construído em 1905, é um dos prédios históricos e turísticos de Belém. O estilo arquitetônico característico deste período era
o Ecletismo, provindo de uma combinação de elementos da arquitetura,
constatando desta forma, a preocupação exacerbada com a estética. Entretanto, construções desta época possuem certa carência de manutenção e,
avaliando especificamente as fachadas do Palacete, as ações do tempo somadas às agressões externas, prejudicam a valorização estética e econômica da edificação. A pesquisa visa o levantamento e análise qualitativa das
manifestações patológicas da fachada do Palacete Bolonha. Apresenta-se na
metodologia, um estudo de caso com registros fotográficos, e realizaram-se
as seguintes etapas: investigação de documentação, inspeções visuais, mapeamento das áreas mais degradadas através das projeções das fachadas,
estudo do microclima, identificação dos tipos de patologia, e análise detalhada dos dados. Através dos resultados obtidos, concluiu-se que as fissuras
foram as principais manifestações patológicas encontradas e que, o clima
da região caracterizado pelas altas temperaturas, grande volume de chuvas,
alta incidência solar e umidade, colaboram para a ocorrência de anomalias
como manchas e vegetação parasitária. Este trabalho apresenta uma documentação que possa auxiliar em uma possível solução de intervenção, tendo
em vista sua importância cultural, turística e histórica para a capital que, em
2016, completa 400 anos.
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PALAVRAS-CHAVE: Belém; prédio histórico; Palacete Bolonha; fachada; patologia.

ABSTRACT
Bologna Palace, built in 1905, is one of the tourist and historical buildings
of Belem. The typical architectural style of this period was the Eclecticism,
coming from a combination of architectural elements, noting this way, the
exaggerated concern with aesthetics. However, buildings of this age have a
certain lack of maintenance and, specifically assessing the facades of the Palace, the actions of time added to external aggression, harm the aesthetic and
economic value of the building. The research aims to survey and qualitative
analysis of the pathological manifestations of the facade of the Palace Bologna. It presents the methodology, a case study with photographic records,
and the following steps were performed: documentation of research, visual
inspections, mapping of the most degraded areas through the projections
of facades, microclimate of the study identifying the types of pathology, and
detailed analysis of data. Through the obtained results, it was concluded
that the cracks were the main pathological manifestations found and that
the region’s climate characterized by high temperatures, large rainfall, high
solar radiation and humidity, collaborate for the occurrence of anomalies
such as spots and parasitic vegetation. This paper presents a documentation that may assist in a possible intervention solution, in view of its important cultural, tourist and historical to the capital that in 2016, completes
400 years.
KEYWORDS: Belém; historic building; Bologna Palace; facade; pathology
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RESUMO
O sistema de construção convencional, entendido como o sistema que utiliza alvenaria cerâmica ou de blocos de concreto, pode apresentar diversos
tipos de manifestações patológicas, como: trincas, manchas, descolamentos,
deformações, rupturas, corrosões, oxidações, entre outros. Uma alternativa
para a redução desses problemas seria a utilização do sistema Light Steel
Frame (LSF), que é uma estrutura autoportante de perfis de aço galvanizado, formados a frio, que, utilizados com placas cimentícias, lã de rocha e outros materiais industrializados, dão sustentação a paredes, piso e cobertura.
Também possui componentes de fundação, vedação, isolamento e instalações. O LSF surgiu como uma forma de suprir a demanda por novas habitações que surgiu por conta de catástrofes naturais ocorridas naquela época,
e que, os métodos tradicionais sozinhos, não teriam como suprir [1]. Além
da redução dessas manifestações, o Light Steel Frame (LSF) pode melhorar
o conforto térmico e acústico, aumentar a vida útil da edificação, reduzir resíduos de construção, diminuir o tempo de construção, entre outras vantagens, uma vez que o LSF utiliza uma tecnologia construtiva que permite um
planejamento mais eficiente e eficaz de todas as etapas construtivas, assim
como o controle da qualidade e quantidade de insumos utilizados na mesma [2]. Essa pesquisa objetiva comparar o método construtivo tradicional
com o método em Light Steel Frame (LSF), identificando as manifestações

324

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

patológicas mais recorrentes no método convencional e apresentando o LSF
como uma alternativa para a redução de patologias.
PALAVRAS-CHAVE: estrutura metálica. patologias construtivas. construção
civil. Light Steel Frame. LSF

ABSTRACT
The conventional construction system, understood as the system that uses
ceramic masonry or concrete blocks, you can display various types of pathological manifestations, such as cracks, stains, detachments, deformations,
breaks, corrosion, oxidation, among others. An alternative to reducing these
problems would be to use the Light Steel Frame system (LSF), which is a
self-supporting structure made of galvanized steel sections, cold formed,
which, when used with cementitious boards, rock wool and other industrial
materials give support the walls, floor and roof. It also has foundation components, sealing, insulation and facilities. The LSF has emerged as a way to
meet the demand for new housing that arose because of natural disasters at
that time, and that traditional methods alone, they would not have to meet.
Besides the reduction in these manifestations, Light Steel Frame (LSF) can
improve the thermal and acoustic comfort, increase the life of the building,
reducing construction waste, reducing the construction time, among other
benefits, since the LSF uses a construction technology that allows for more
efficient and effective planning of all construction stages, as well as quality control and quantity of inputs used in the same. This research aims to
compare the traditional building method with the method Light Steel Frame
(LSF), identifying the most frequent pathological events in the conventional
method and having LSF as an alternative to reducing conditions.
KEYWORDS: metal structure. constructive pathologies. construction. Light
Steel Frame. LSF
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RESUMO
Estudos recentes têm mostrado uma crescente preocupação com a concepção, a execução e o uso das edificações escolares. No Estado de São Paulo,
a Fundação para o Desenvolvimento Escolar (FDE) é o órgão responsável
por gerenciar todo o processo para a implantação de novas escolas. Em
2003 a FDE incorporou expressivas alterações nos projetos de construção
de edifícios escolares, adotando a utilização de estruturas pré-fabricadas
com o intuito de viabilizar o cumprimento do tempo de construção e obter
edificações com mais qualidade. Este trabalho realizou o levantamento e
análise das manifestações patológicas em duas escolas estaduais na cidade
de Campinas, no intuito de observar essas manifestações em tecnologias
construtivas distintas. Uma escola foi concebida com elementos de concreto pré-fabricados e outra com elementos de concreto moldados in loco,
avaliando se a adoção do novo modelo estrutural pré-fabricado satisfaz as
questões de qualidade construtiva propostas. Inicialmente foram realizadas
visitas às instituições com o aporte de registros fotográficos de todos os ambientes dos edifícios seguida da análise visual das anomalias encontradas
e a frequência com que as manifestações se apresentaram. Catalogadas em
um relatório contendo o tipo de manifestação patológica, analisaram-se as
possíveis causas e a origem (falha de projeto, de execução ou de uso). Dos
resultados, foi possível identificar que as patologias apresentadas nessas
edificações são semelhantes como fissuras em paredes contínuas, fissuras
nas interfaces alvenaria/esquadria, fissuras na superfície dos elementos
de concreto e infiltrações. A escola de concepção pré-fabricada apresentou
uma quantidade significativa de patologias em relação à escola de construção convencional, mesmo tendo dez anos a menos de construção. Manutenções preventivas são necessárias para as escolas manter a durabilidade das
construções.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, edificações escolares, manutenção.
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ABSTRACT
Recent studies have shown a growing concern with the design, implementation and use of school buildings. In the State of São Paulo, the Fundação para
o Desenvolvimento da Educação (FDE) is responsible for managing all the
process for building new schools. In 2003, the FDE incorporated significant
changes to projects of school buildings, using prefabricated structures in
order to facilitate the fulfillment of construction time and to produce better
quality buildings. This work has done a survey and the analysis of pathological manifestations in two schools in Campinas in order to evaluate whether
the adoption of the new precast structural model satisfies the quality issues constructive proposals. A school was designed with precast concrete
elements and another with conventional concrete structure to observe the
pathological manifestations in different construction technologies. First, onsite visits to several schools were carried out to make photographic records
of all environments in the buildings, the visual analysis of the anomalies
found, and their frequencies. They have been recorded in a report containing the kind of the pathological manifestation, the possible causes and the
source (design, execution or in use). The results show that it was possible
to identify that the pathologies in both buildings are very similar as cracks
in walls, cracks in the masonry/windows interfaces, cracks on the surface
of the concrete elements and infiltrations. The precast building shows a significative quantity of problems related to conventional building, even being
10 years younger than the conventional construction. Maintenance is necessary to buildings durability.
KEYWORDS: pathological manifestations, school buildings, maintenance.
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RESUMO
A garantia da durabilidade das estruturas de concreto armado localizadas
em ambiente marinho está diretamente relacionada aos cuidados que devem ser seguidos durante as fases de projeto e execução das mesmas. Os
critérios a serem adotados nessas fases em regiões consideradas de alta
agressividade, caso do ambiente marinho, são significativamente diferentes
dos cuidados em construções inseridas em ambientes de agressividade moderada ou fraca. A norma brasileira, NBR6118:2014, recomenda algumas
condutas a serem seguidas visando à durabilidade das estruturas, especialmente no que se refere ao cobrimento da armadura e classe de concreto. No
entanto, observou-se durante a realização do presente trabalho que edificações nessas condições de agressividade têm sido submetidas à recuperação
estrutural com cerca de cinco anos após a execução. Neste artigo procura-se
identificar e analisar as manifestações mais recorrentes nas estruturas de
concreto localizadas em ambientes marinhos, buscando as respostas para
estarem sendo submetidas a intervenções de recuperação estrutural de forma prematura. O trabalho foi desenvolvido por meio de vistorias em diversas construções em ambiente marinho e os resultados demonstram a necessidade de implantação de critérios diferenciados e rigorosos para garantir a
durabilidade das mesmas na fase de projeto e execução.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações patológicas, ambiente marinho, patologias.
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ABSTRACT
The guarantee of durability of reinforced concrete structures located in marine environment is directly related to the care that must be followed during
the design phase and implemented. The criteria to be adopted in these
phases in areas considered highly aggressive, if the marine environment,
are significantly different from those in care placed in buildings of moderate
or weak aggressive environments. The Brazilian standard, NBR6118, recommends some measures to be followed for the durability of the structures.
However, it was observed during the course of this work in these buildings aggressive conditions have been subjected to structural recovery with
about five years executed. This article seeks to identify and analyze the most
frequent manifestations in concrete structures located in marine environments, seeking answers to are being subjected to structural recovery interventions prematurely. The study was conducted through surveys in several
buildings in the marine environment and the results demonstrate the need
for implanting differentiated and rigorous criteria to ensure the durability
of the same in the design phase and execution.
KEYWORDS: Pathological manifestations, marine environment, pathologies.
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RESUMO
Este trabalho consiste em apresentar as manifestações patológicas incidentes em estruturas de concreto armado oriundas principalmente da etapa de
execução das obras. A partir de vistorias nas edificações e, baseando-se em
seus respectivos dados coletados em escritórios de engenharia da Região
Metropolitana de Belém com expertise no assunto, efetuou-se um levantamento das principais patologias ocorridas nos elementos da superestrutura
e suas causas relacionadas às falhas construtivas. Observaram-se patologias relacionadas sobretudo à corrosão das armaduras, além de lixiviação e
destacamento do concreto, entre outras. É legítimo que, em todos os casos
avaliados, as manifestações estão ligadas aos erros ocasionados durante a
execução das peças de concreto armado. Destacam-se como causas preponderantes das patologias visualizadas: treinamento insuficiente da mão-de-obra (operários e mestres de obra), inclusive falta de domínio por parte
dos responsáveis técnicos (engenheiros e técnicos) gerando falhas de planejamento e controle na preparação das armaduras, fôrmas e concretagem;
carência na dosagem experimental provocando ineficiência no controle dos
parâmetros envolvidos produzindo concretos com alto grau de permeabilidade; impermeabilização inadequada das estruturas.
PALAVRAS-CHAVE: patologias das estruturas, estruturas de concreto armado, corrosão.
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ABSTRACT
This work to show the pathological manifestations incidents in reinforced
concrete structures derived mainly from the execution of the work stage.
From inspection of the buildings and, based on their respective information
collected in engineering offices in the metropolitan Belém Region with experience in the subject, we did a survey of the main pathologies occurring in
the elements of the superstructure and their causes related to construction
failures. Visualize pathologies related in particular corrosion of reinforcement beyond of the leaching or detachment of the concrete, among others.
It is right that, in all cases evaluated, the appearance are linked to errors
caused for the execution of pieces of reinforced concrete. It stands out as
most important causes of displaying pathology: insufficient training of manpower (workers and work of master), including lack of knowledge by the
technicians responsible (engineers and technicians) developing planning
failures and control the preparation of the ribbing, formwork and concreting; shortage in the experimental dose causing inefficiency in controlling
the parameters involved producing concrete with high permeability; Inadequate sealing of structures.
KEYWORDS: pathologies of the structures, reinforced concrete structures,
corrosion.
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RESUMO
O ataque por cloretos é uma dos mais danosas causas de patologias em estruturas de concreto, especialmente aquelas localizadas em zonas costeiras, dado que a névoa salina que se apresenta como um elemento veicular
operante e ativo de ataque por transportar cloretos, fundamentalmente, em
peças de concreto aparente. Em decorrência disto a manutenção preventiva torna-se fundamental na detecção e combate às patologias provenientes
de ambientes com presença de sais. Sendo assim foi realizado este estudo
em estruturas de concreto armado situadas na rodovia Pa-458 a qual liga a
cidade de Bragança-Pa ao balneário de Ajuruteua, este localizado no litoral
atlântico nordeste do estado do Pará. O objetivo geral foi analisar as manifestações patológicas das pontes de concreto armado, localizadas sobre os
canais oceânicos, ao longo da rodovia. Há pontes que foram recentemente
construídas (entre 2012 e 2014) o que torna possível observar as patologias decorrentes do ambiente salino em curto prazo. Foi realizada ampla
inspeção visual com acervo fotográfico; e utilizando-se dos ensaios não des-
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trutivos de carbonatação e esclerometria. Os resultados encontrados foram
discutidos e analisados de acordo com referências em normas, permitiram
estabelecer uma comparação das patologias presentes nestas novas pontes
com as encontradas em outras, mais antigas, localizadas na mesma rodovia.
PALAVRAS-CHAVES: pontes, concreto armado, carbonatação.

ABSTRACT
The chloride attack is one of the most damaging causes of pathologies in
concrete structures, especially those located in coastal areas, as the salt
spray that presents itself as an operating carrier member and attack assets
for transporting chloride, mainly in parts of exposed concrete. As a result of
this preventive maintenance becomes essential in detecting and combating
diseases from environments with the presence of salts. Thus the study was
conducted in reinforced concrete structures in the highway Pa-458 which
connects the city of Bragança-Pa to Ajuruteua beach resort, this located in
the Atlantic coast north of Pará state. The general objective was to analyze
the pathological manifestations the bridges of reinforced concrete, located
on the ocean channels along the highway. There have recently been constructed bridges (between 2012 and 2014) which makes it possible to observe the conditions arising from the saline environment in the short term.
wide visual inspection was carried out with photographic collection; and
using non-destructive testing of carbonation and rebound hammer. The
results were discussed and analyzed according to references in standards,
allowed a comparison of these diseases in these new bridges with those
found in other, older, located on the same highway.
KEYWORDS: bridges, reinforced concrete, carbonation.
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RESUMO
A ponte sobre o rio Tocantins em Porto Nacional – TO foi inaugurada na
década de 1970 e sua vida útil foi regredindo além do projetado. A falta
de manutenção foi o fator prepoderante para essa regressão, o que levou o
compromentimento da circulação de veículos pesados sobre ela. Nesse sentido, o presente artigo visa realizar um estudo de caso na ponte sobre o rio
Tocantins em Porto Nacional – TO para avaliar as principais manifestações
patológicas presentes na mesma. Os procedimentos metodológicos para
determinação do grau de deterioração consistiram nas inspeções e ensaios
realizados na estrutura, referenciado no método de Castro (1994) em que
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sugere a divisão da estrutura de concreto armado em famílias de elementos
típicos como: fundações, pilares, vigas e lajes e em seguida avalia o grau de
deterioração de cada família. Os resultados obtidos através dos ensaios e
vistorias indicam que a estrutura encontra-se em um estágio de degradação
médio a alto ocasionados por conta de mecanismos das reações álcali-agregado e carbonatação que insere processos patológicos de fissuramento e
oxidação do aço que corroboram para a perda da capacidade resistente do
concreto.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto armado, patologias, grau de deterioração,
ponte sobre o rio Tocantins.

ABSTRACT
The bridge over the Tocantins River in Porto Nacional - TO was inaugurated
in the 1970s and his life was regressing beyond projected. The lack of maintenance was the prepoderante factor for this decline, which led the Commitment, the movement of heavy vehicles on it. In this sense, this article
aims to conduct a case study on the bridge over the Tocantins River in Porto
Nacional - TO to assess the main pathological manifestations present in it.
The methodological procedures for determining the degree of deterioration
consisted of the inspections and tests performed in the structures, referencing the methods Castro (1994) that suggests the division of the armed
structure families of typical elements such as foundations, columns, beams
and slabs and then evaluates the degree of deterioration of each family. The
results obtained from the tests and surveys indicate that the structure is in
an average degradation stage to high caused by mechanisms account of the
alkali-aggregate reaction and carbonation inserting pathological processes
of cracking and oxidation of the steel corroborate the loss the bearing capacity of the concrete.
KEYWORDS: reinforced concrete, pathologies, degree of deterioration,
bridge over the river Tocantins.
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RESUMO
A cidade de Viçosa-MG se destaca por sua grande verticalização, com a existência de muitos edifícios em concreto armado. O crescimento da construção civil foi acompanhado pelo surgimento de muitos problemas patológicos nas estruturas decorrentes de vários fatores, desde a adoção de novas
tecnologias de construção não consolidadas à contratação de mão de obra
com baixa qualificação. Desta forma, realizou-se este trabalho com o objetivo de analisar as manifestações patológicas em reservatórios de concreto
armado de edifícios residenciais nesse município. A metodologia se baseou
essencialmente em análises visuais e levantamento de dados sobre a construção e manutenção dos reservatórios. Com os resultados obtidos, constatou-se que a corrosão de armaduras e as fissuras foram as patologias mais
frequentes, seguidas pela bolorência, eflorescências, infiltrações, corrosão
da tampa, corrosão do concreto, sujidade e descolamento do revestimento.
É imprescindível que seja realizado um planejamento eficiente da execução
e utilização de reservatórios, envolvendo as fases de projeto, emprego de
materiais e escolha dos melhores processos construtivos; também torna-se
primordial o conhecimento das patologias e suas consequências para os reservatórios, visando a adoção de medidas preventivas que aumentem sua
durabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: reservatórios, edifícios residenciais, manifestações patológicas, concreto armado.
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ABSTRACT
The city of Viçosa-MG stands out for its wide vertical integration, with the
existence of many buildings in reinforced concrete. Growth in construction
was accompanied by the emergence of many pathological problems in the
resulting structures of various factors, from the adoption of new building
technologies to the unconsolidated hiring of low-skilled work. Thus, this
work was carried out in order to examine the pathological manifestations in
reinforced concrete tanks in residential buildings in this city. The methodology was based essentially on visual analysis and data collection on the construction and maintenance of the reservoirs. With the results, it was found
that corrosion of reinforcement and the cracks were the most frequent pathologies, followed by mold, efflorescence, infiltration, cover corrosion, concrete corrosion, dirt and peeling of the coating. It is essential to be realized
efficient planning of implementation and use of reservoirs, involving the design phase, use of materials and choosing the best construction processes;
also becomes paramount knowledge of the disease and its consequences
for reservoirs, aiming at the adoption of preventive measures to increase its
durability.
KEYWORDS: reservoirs, residential buildibgs, pathological manifestations,
reinforced concrete.
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RESUMO
Atualmente os revestimentos cerâmicos são os mais escolhidos para finalizar os acabamentos externos de edifícios, entretanto a escolha incorreta
de materiais tem por fim gerado diversos transtornos, tanto para a construtora quanto para os moradores de condomínios. Esses problemas, aqui
denominados de patologias, podem algumas vezes, apenas diminuir o efeito
estético tão buscado pela sua utilização, todavia, pode por em risco a vida de
transeuntes naquela região, ou ainda por em risco a estrutura das edificações. Neste trabalho, procura-se discriminar as diversas patologias e as suas
origens, bem como as diversas especificações de revestimentos cerâmicos
e sistemas construtivos, para que quando forem executados obtenham-se
os melhores resultados. Também, através de ensaios normalizados executados tanto em laboratório quanto em canteiro de obra, foi evidenciado se a
origem das patologias, especificas do Edifício Fontane Blue, são originadas
devido a escolha incorreta de materiais ou métodos inadequados de execução, ou ainda a não existência de projetos específicos para execução de
revestimento cerâmico externamente.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia nas construções, Revestimento cerâmico
ABSTRACT
Today’s ceramic tiles are the most chosen to finish the external finishes of
buildings, however incorrect choices of materials have finally resulted in
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several disorders, both for construction and for the residents of condominiums. These problems, here called pathologies can sometimes diminish the
aesthetic effect only so sought after for its use, every way may endanger
the lives of passers by in the region, or endangering the structure of buildings. In this paper, we attempt to discriminate between various diseases
and their origins, as well as various specification of ceramic tiles and building systems, for when they are carried out to obtain the best results. Also,
through standardized tests performed both in laboratory and in the construction site, will be evident if the source of pathology, the specific Fontane
Blue Building, originate due to incorrect choice of materials or inadequate
methods of implementation or the lack of execution of specific projects to
external ceramic coating.
KEYWORDS: Building Pathology
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RESUMO
Apesar do uso intenso de argamassa nos revestimentos, vários fatores
têm provocado a queda gradativa da qualidade das construções, podendo-se citar: a evolução da tecnologia dos materiais e das técnicas de projeto
e execução, a ausência de controle de qualidade dos materiais e serviços
executados, a falta de mão de obra qualificada e a falta de especificações
e detalhamentos no projeto. Tais fatores propiciam a ocorrência de manifestações patológicas nos revestimentos de argamassa e, assim, ocasionam
prejuízos no desempenho desses revestimentos, na estética da edificação
e no conforto de seus usuários. Neste contexto, este trabalho objetiva analisar as descrições, configurações e causas dos problemas patológicos dos
revestimentos de argamassa em uma amostra de 10 casas da Vila Gianetti,
construídas pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) na cidade de Viçosa
– MG. No estudo de caso realizado foi possível identificar muitos exemplos
de manifestações patológicas como o bolor, a vesícula, o descolamento com
empolamento, o descolamento em placa, o descolamento com pulverulência,
as fissuras mapeadas e as eflorescências. Como resultado, verificou-se que a
maioria dos problemas identificados têm suas causas atreladas à infiltração
de umidade, seja pela fundação, seja pela laje de cobertura, e à presença de
material silto-argiloso no agregado miúdo constituinte da argamassa. Nota-se ainda que os problemas mais recorrentes são o bolor e o descolamento
com empolamento.
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PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, revestimentos argamassados.

ABSTRACT
Despite the intense use of mortar coatings, several factors have led to the
gradual decline of the building’s quality, such as the evolution of the material’s technology and design techniques and execution, the lack of control
of materials and services, the lack of labor-skilled workers and the lack of
specifications and details on the project. These factors propitiate the occurrence of pathological manifestations in mortar covers causing losses in
coating performance, buildings aesthetics and in the comfort of facilities
users. Inside of the presented context, this paper aims to study the descriptions, settings and causes of pathological problems in the lining mortar incident in a sample of 10 houses in Vila Gianetti, built by Universidade Federal
de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. In the case study, it was possible to observe
many examples of pathological manifestations, as mold, vesicle, detachment
with blistering, detachment in blocks, detachment with dustiness, mapped
cracks, and efflorescence. It was found that most identified problems have
their causes linked to moisture infiltration - either through the foundation,
either through the cover slab -, and the presence of silty - clay material in
the mortar’s aggregate. Notice that the most insidious problems are mold
and detachment with blistering.
KEYWORDS: pathological manifestations, mortar coating.
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RESUMO
No setor da construção civil existe muitos relatos de manifestações patológicas nas edificações. Estas podem ocorrer de diversas formas tais como
trincas, fissuras e infiltrações. É fundamental ter conhecimento das causas
dos problemas e buscar alternativas para sana-los, pois estes, dependendo da gravidade e do tipo, podem comprometer uma determinada construção. Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo de caso referente a
um prédio público, relativamente novo, localizado na cidade de Belém/Pa,
composto por 1 pavimento térreo, 2 níveis elevados, e 1 nível de cobertura. A estrutura é em concreto armado. As vedações foram executadas com
tijolos cerâmicos e com divisórias do tipo drywall. As lajes são pré-moldadas unidirecionais e a cobertura é composta por telhas de aço galvanizado
apoiadas sobre perfis metálicos que distribuem a carga na laje e nas vigas
de cobertura. Com o tempo, muitos elementos estruturais e não estruturais
passaram a apresentar um alto grau de fissuração e início do processo de
corrosão. Como forma de analisa-los, foi feita uma inspeção detalhada do
edifício, com a realização de um mapeamento minucioso de danos que ele
apresentava. Técnicas como escaneamento de armadura, esclerometria e,
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foram utilizadas com intuito de obter a resistência do concreto, checar se as
armaduras foram executadas conforme projeto, e com o uso de ultrassom
e fissurômetro, avaliar a abertura e profundidade de fissuras. Ao fim de todas as análises levantou-se as possíveis causas dos problemas e chegou-se à
conclusão de que a edificação estava bastante comprometida, apresentando
problemas graves, que poderiam comprometer a integridade da edificação.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações patológicas, estudo de caso, prédio público, verificação estrutural.

ABSTRACT
In the civil construction sector there is numerous cases of patologies in
buildings. Those problems can occur in several ways like cracks, fissures
and leaks. It is fundamental have knowledge of the causes of those patologies e search for alternatives to solve it, even because the whole building
can be compromized if the problem is severe. In this context, this paper
presents a case study referent to a public building, relatively new, located
in Belem/Pa, divided in 1 ground paviment, 2 elevated levels and 1 buiding
cover. The whole structure is in reinforced concrete. The seals were made
with ceramic bricks and with drywall partitions types. The precast slabs are
unidirectional and the cover is composed of galvanized steel tiles supported
on metal profiles that distribute the load of the slab and the roof trusses.
Over time, many structural and non-structural elements have come to exhibit a high degree of cracking and the beginning of the etching process.
In order to analyze them, a detailed inspection of the building was made
with conducting a thorough mapping of injuries he had. Techniques such
as armor scans, sclerometry and were used in order to obtain the strength
of concrete, check if the armor were executed according to the project, and
with the use of ultrasound and fissurômetro, evaluate the openness and
depth of cracks. After all analyzes rose the possible causes of the problems
and came to the conclusion that the building was quite compromised, with
serious problems that could compromise the integrity of the building.
KEYWORDS: Pathologies, case study, public building, structural verification
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RESUMO
Diante do recente cenário da construção civil observado em todo o país,
é possível verificar a grande quantidade dos empreendimentos que estão
sendo entregues dia após dia pelas construtoras. Tem-se observado que
muitas empresas de construção civil dedicam pouco tempo em uma fase
muito importante da obra, que é a fase de planejamento e compatibilização
dos projetos. Diversos fatores como a especificação incorreta dos materiais,
a negligência na execução e uma má fiscalização do setor da qualidade da
obra poderão ocasionar manifestações patológicas, assim como, diminuir
o tempo de vida útil de qualquer edificação. Para entregar a obra no prazo estipulado com o cliente, fatores como esses estão se tornando cada vez
mais comuns em grande parte das construtoras e nota-se o deficiente sistema de qualidade existente nas empresas. O presente trabalho tem como
objetivo mostrar as principais manifestações patológicas e erros executivos
encontrados em um edifício com 8 anos de entregue, localizado na cidade
do Recife. Constatou-se na vistoria que fissuras e infiltrações estão entre
os incidentes mais frequentes. Devido o surgimento de tais problemas, o
cliente que investiu um alto valor para comprar um apartamento neste edifício, acaba ficando insatisfeito com escolha da construtora e provavelmente nunca irá recomendar ou comprar um novo apartamento com a mesma
empresa.
PALAVRAS-CHAVE: construção civil, qualidade, manifestações patológicas.
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ABSTRACT
Given the recent construction scenario observed throughout the country,
many new buildings are being finished by construction companies. It has
been noted that many of these companies doesn’t give the necessary attention to planning and compatibility of projects. Several factors such as
incorrect specification of materials, negligence in the implementation and
poor supervision of the work quality of the sector may cause pathological
manifestations, or even the decrease in the lifetime of a building. To deliver
the building in the correct deadline and without delays, these factors are becoming increasingly common in many construction companies. This article
aims to present pathological manifestations and construction errors found
in a building with 8 years of built, in the city of Recife. In this building cracks
and infiltrations were the most frequent encoutered problems. Due to these
problems, the costumer that invested a high amount to buy an apartment at
this building, ends up dissatisfied with the construction company and probably will never recommend or buy a new apartment with the same company.
KEYWORDS: construction, quality, pathological manifestations.
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RESUMO
Nos últimos anos, ocorreu um grande avanço nas técnicas e nos materiais
utilizados na indústria da construção civil. Contudo, as manifestações patológicas das construções ainda persistem e se proliferam em inúmeras edificações, principalmente em obras de moradia popular, como no Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu com o intuito de sanar o déficit habitacional existente no país, financiando habitações para o público de
baixa renda. Em vista da importância de se garantir às pessoas o direito básico de moradia presente na Constituição Federal, este trabalho tem por objetivo identificar e quantificar as principais manifestações encontradas nas
obras do PMCMV no estado do Pará. Para isso, utilizou-se como metodologia
os dados de reclamações pós-obra feitas pelos moradores contemplados no
programa. No universo de 3997 habitações, foram identificadas 2521 reclamações, dentre as quais as mais frequentes foram: problemas com peças
cerâmicas e infiltração, com um total de 750 e 542 manifestações, respectivamente. O trabalho ainda propõe identificar algumas das principais causas
que corroboraram para estas ocorrências, buscando um melhor conhecimento das mesmas, a fim de mitigar a ocorrência de manifestações patológicas em obras do programa.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, Programa Minha Casa Minha Vida, reclamações.
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ABSTRACT
In recent years, there was a breakthrough in the techniques and materials used in the construction industry. However, the pathological manifestations in buildings persist and proliferate in numerous buildings, mainly in
affordable housing projects, such as the Program “Minha Casa Minha Vida”
(PMCMV), which emerged in order to remedy the existing housing shortage
in the country, funding housing for low-income public. Because of the importance of guaranteeing people the basic right to this house in the Federal
Constitution, this paper aims to identify and quantify the main manifestations found in houses of PMCMV, in the state of Pará. For this, it was used
as a methodology data post-work claims made by the residents included
in the program. In the universe of dwellings 3997, 2521 complaints were
identified, among which the most common were: problems in ceramic parts
and the infiltration, with a total of 750 and 542 events, respectively. The paper also proposes to identify some of the main causes for that corroborated
these occurrences, seeking a better knowledge of them in order to mitigate
the occurrence of pathological manifestations in the Program constructs.
KEYWORDS: pathological manifestations, Program Minha Casa Minha Vida,
complaints.
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RESUMO
O Brasil depende das rodovias para garantir o escoamento de sua produção
e, consequentemente, a efetiva distribuição de insumos básicos para a população. Tendo isso em vista, torna-se essencial o controle de manifestações
patológicas das Obras de Arte Especiais (OAE), que essas são as estruturas
de interligação de vias. Atenta-se para a iminência de ruptura dessas estruturas, que podem interromper, por tempo indeterminado, o transporte de
mercadorias no país. Sendo assim, abordaram-se as principais manifestações patológicas existentes em OAE com sistema construtivo em viga caixão,
amplamente utilizado em todo o Brasil. Este estudo busca auxiliar as inspeções rotineiras realizadas, informando pontos que necessitem de atenção,
além de apontar erros executivos comuns que possam danificar a OAE. Com
isso, facilita-se a tomada de decisão em relação à manutenção dessas estruturas, visando uma maior confiabilidade do sistema de inspeção e recuperação. Analisou-se 152 Obras de Artes Especiais no estado do Paraná, inspecionadas pelo EMEA – Escritório Modelo de Engenharia Civil em parceria
com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), das
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quais 20% utilizam a viga caixão em sua morfologia. As manifestações mais
recorrentes foram os diversos níveis de corrosão de armadura.

ABSTRACT
Brazil depends on the highways to ensure the flow of its production and an
effective distribution of basic inputs for society. Keeping this in view, it’s essential has a control of pathological manifestation of The Special Construction Work. Give a consideration of the possibility of a structure breakdown,
which can stop for an indefinite period, the transport of goods around the
country. Therefore, It was taken into consideration the main pathological
manifestation with the box girder construction process, usually used in Brazil. This article try to assist regular inspection of bridges, helping with some
points that needs more attention and to target some issues with the process, which could damage the Special Construction Work. This study makes
the decision of the maintenance easier, giving more reliability to the inspection process. EMEA (Civil Engineer Model Office) analyzed 152 Special Construction Work in partnership with DNIT, which 20% used box girder in the
structure. The frequently manifestation was different levels of rusting.
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RESUMO
Entre as etapas do processo de projeto de estrutura de pontes, consta a definição da morfologia estrutural que será adotada. Entre as diversas opções
que tem em mãos o projetista, o modelo baseado em duas vigas longitudinais está entre as alternativas mais simples e acolhidas. Essa opção destaca-se também por ser adequada aos casos mais genéricos, que conferem solicitações que não recaem em quadros específicos. Em todo caso, estruturas
com duas vigas longitudinais, associadas a um conjunto de vigas transversais – também denominadas transversinas – permitem a configuração do
efeito de grelha almejado para as estruturas de pontes. O Escritório Modelo
de Engenharia Civil (EMEA) da Universidade Federal do Paraná, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
vêm elaborando um projeto que busca, entre outros objetivos, cadastrar e
avaliar o desempenho das Obras de Arte Especiais (OAEs) dos estados do
Paraná e Santa Catarina. Entre os processos de avaliação consta o levantamento das manifestações patológicas atuantes na OAE. A partir dos dados
levantados, foi possível associar os mecanismos deletérios às morfologias
das obras, particularizada neste artigo às estruturas de ponte em duas vigas. Este artigo busca apresentar um estudo de caso a partir do levantamento cadastral destas OAEs, bem como avaliar a correlação entre as manifestações atuantes e a morfologia em estudo. Os dados avaliados permitiram
estabelecer tal correlação, bem como inferir sobre os processos que encaminham a essa correpondência.
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PALAVRAS-CHAVE: Obras de Arte Especiais, Mecanismos Deletérios, Ponte
em duas Vigas.

ABSTRACT
Among the steps of the bridge structure design process, there is the definition of the structural morphology to be adopted. Among the various options
at hand the designer, the model based on two longitudinal beams is among
the simplest and most accepted alternatives. This option also stands out for
being suitable to the most generic cases, which give requests that do not fall
into specific frames. In any case, structures with two longitudinal beams
associated to a set of transverse beams - also called crossbeams -, allow the
configuration of the desired grid effect for bridge structures. The Model Office of Civil Engineering (EMEA) at the Federal University of Paraná, in partnership with the National Department of Transport Infrastructure (DNIT),
have been developing a project that seeks, among other objectives, register
and evaluate the performance of the Special Art Works (OAE) in the states
of Paraná and Santa Catarina. Among the evaluation processes, there is the
register of the pathological manifestations active in OAE. From the data collected, it was possible to associate the deleterious mechanisms to morphologies of the works, particularized in this article, to the two beams bridge
structures. This article intends to present a case study from the cadastral research of these OAE, and to evaluate the correlation between active demonstrations and morphology study. The evaluated data allowed to establish
this correlation and infer about how the processes refer to this correlation.
KEYWORDS: Special Construction of Art, Deleterious mechanisms, Bridge
into two beams
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RESUMO
A inevitável degradação de estruturas em concreto localizadas em zonas costeiras remete à necessidade imperativa de manutenções preventivas, tendo
em vista que a névoa salina que se apresenta como um elemento veicular
operante e ativo de ataque por transportar cloretos, fundamentalmente, em
peças de concreto armado aparente. Este estudo foi realizado em estrutura
de concreto armado situados na orla marítima ou eflúvio marítima da cidade de Bragança-PA, a qual está localizada no litoral atlântico nordeste do Estado do Pará. Tem como objetivo geral analisar as manifestações patológicas
de uma ponte de concreto, localizada sobre um rio com influência das marés
oceânicas, da Região litorânea de Bragança-PA. A mesma tem como particularidade ter sido projetada e utilizada inicialmente como ponte férrea, mas
atualmente está integrada à malha rodoviária da cidade. Foi realizada “in
loco” uma ampla inspeção visual com acervo fotográfico, além da realização
de ensaios de carbonatação, e esclerometria para verificar a resistência do
concreto. Os resultados permitiram classificar seu desempenho, segundo
a metodologia sugerida pelo Manual de Inspeção Rodoviário (DNIT) [8] e
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ABNT NBR 7584/2012 [12], respectivamente, a qualidade do concreto. Sendo assim, é possível apresentar neste artigo o estudo/diagnóstico capaz de
classificar a qualidade da estrutura da Ponte do Sapucaia.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto armado. Ponte. Carbonatação. Ensaios não
destrutívos.

ABSTRACT
The inevitable degradation of concrete in structures located in coastal areas
brings the imperative care for preventive maintenance in order that the salt
smog that is presented as an active pathological agent that attack s by transporting chloride, being an menace for fundamentally reinforced concrete.
This study was conducted in reinforced concrete structure situated on the
waterfront or maritime effluvium of the city of Bragança-PA, that is located
on the Atlantic coast north of Pará state. And has as main objective to analyze the pathological manifestations of a concrete bridge, located on a river
with influence of ocean tides, the coastal region of Bragança-PA. The same
has the particularity to have been designed and used primarily as support
for railroad, but is currently integrated road network of the city. It was held
“in loco” a comprehensive visual inspection with photographic collection,
in addition to carrying out carbonation tests, and sclerometry to verify the
strength of concrete. The results allowed to classify their performance, according to the methodology suggested by Brazilian National Department of
Transports and NBR 7584/2012 respectively, the quality of concrete. Being
so it is possible to present in this article the study / Diagnostic able to rank
the quality of Sapucaia bridge structure.
KEYWORDS: Reinforced concrete, bridge, carbonation, non-destructive
testing.
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RESUMO
A educação de qualidade é direito de todo cidadão e é percebida hoje como
condição fundamental para o avanço de qualquer país. É o caminho necessário para evoluir, ser competitivo, superar a brutal desigualdade, oferecer
perspectivas melhores de autonomia, empreendedorismo e empregabilidade. Mas a educação de qualidade esta diretamente ligada a qualidade da
infraestrutura da instituição de ensino. Onde o ambiente de ensino deve
garantir para o aluno um conforto nescesario para um bom aprendizado.
Desso modo o presente trabalho dedica-se a avaliar a quantidade de manifestações patológicas nas estruturas das edificações utilizadas como escolas
de ensino fundamental e médio do município de Monteiro – PB e identificar
as prováveis causas de cada uma das manifestações. Para tanto foi realizada
uma inspeção visual, registros fotográficos e medições inloco com o auxílio
de trenas. Foi possível observar um grande número de manifestações patológicas nas estruturas o que gera um risco para os estudantes que diariamente transitão pela instituição.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, infraestrutura, escolas.
ABSTRACT
Quality education is the right of every citizen and is perceived today as
fundamental condition for the progress of any country. Is the path necessary to evolve, be competitive, overcome the brutal inequality, offer better

354

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

prospects for autonomy, entrepreneurship and employability. But quality
education is directly linked to the quality of the infrastructure of the educational institution. Where the learning environment must ensure to the
student a comfort necessary for a good learning. The present work mode
desso is dedicated to evaluate the amount of pathological manifestations
in the structures of buildings used as primary and secondary schools of the
municipality of Monteiro-PB and identify the probable causes of each of the
demonstrations. To do so was made a visual inspection, taking photographs
and measurements with the aid of inloco trenas. It was possible to observe a
large number of pathological manifestations in the structures which creates
a risk for the study.
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RESUMO
As manifestações patológicas provenientes da umidade provocam deterioração dos materiais de construção e tornam os ambientes insalubres. Medidas referentes à estanqueidade adotadas nas etapas de projeto e execução
da obra são fundamentais para evitar tais problemas e, por conseguinte,
dispendiosos reparos. O presente trabalho tem como objetivo investigar,
diagnosticar e propor soluções em edificação localizada no Centro de Artes
da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Inaugurado em 2005 o
prédio apresenta estágio de deterioração avançado devido a manifestações
patológicas decorrentes da ação da água. Após vistoria, constatou-se que
cerca de 21 dos 37 ambientes internos da edificação estão comprometidos,
configurando a urgência de intervenções reparadoras a fim de permitir habitabilidade e funcionalidade ao edifício em sua totalidade.
PALAVRAS-CHAVE: durabilidade, manifestações patológicas, umidade.
ABSTRACT
The pathological manifestations from moisture cause deterioration of building materials and make them unhealthy environments. Measures concern-
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ing the tightness adopted in the design stages and work execution are fundamental to avoid such problems and therefore costly repairs. This study
aims to investigate, diagnose and propose solutions for building located at
the Arts Center of the Federal University of Espirito Santo - UFES. Opened
in 2005, the building features advanced stage of deterioration due to pathological manifestations resulting from the action of water. After inspection, it
was found that about 21 of the 37 internal environments of the building are
compromised by setting the emergency remedial interventions to enable
livability and functionality of the building in its entirety.
KEYWORDS: durability, pathological manifestations, moisture.
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RESUMO
Essa pesquisa apresenta um levantamento e identificação de ocorrências de
manifestações patológicas, entre outros problemas, que ocorrem no prédio
da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, imóvel integrante do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís do Maranhão localizado no Centro Histórico de São Luís, mostrando como deve ser realizada
a manutenção corretiva e preventiva do prédio objeto de estudo. O objetivo
foi apontar as principais manifestações patológicas ocorridas no prédio sugerindo possíveis soluções para realização de manutenção corretiva e preventiva, visando a segurança dos seus frequentadores bem como da área no
entorno da edificação. O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, registros fotográficos e elaboração de planilhas e gráficos para coletar
dados e ilustrar a situação real e atual do prédio. Os resultados evidenciaram que na maioria das salas é possível identificar manifestações patológicas provenientes da falta de manutenção no prédio, entre outros problemas. Um levantamento, conforme foi realizado nessa pesquisa, possibilita
a visualização e a identificação dos principais setores nos quais ocorrem
manifestações patológicas, facilitando assim o mapeamento para manutenção preventiva e corretiva no local. A edificação necessita de manutenções
corretivas para que não haja uma perda considerável de uma importante
parte da história da cidade, bem como de um dos principais pontos turísticos e atrativos que é conjunto de edificações que compõem o Patrimônio
Histórico e Artístico da cidade de São Luís.
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PALAVRAS-CHAVE: Centro Histórico de São Luís/MA. patrimônio histórico.
manutenção predial. manifestações patológicas.

ABSTRACT
This research presents a survey and identification of pathological manifestations occurrences, among other problems, that occur in the building of
the Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, integral Property Architectural and Landscape of the City of São Luís located in History Center São
Luis, showing how it should be carried out preventive and corrective maintenance of the object of study building. The objective was to point out the
main pathological manifestations occurring in the building suggesting possible solutions to perform corrective and preventive maintenance, targeting
the safety of its visitors and the area surrounding the building. The study
was conducted through literature, photographic records and preparation of
spreadsheets and charts to collect data and illustrate the real situation and
the current building. The results showed that most of the rooms you can
identify pathological manifestations from lack of maintenance in the building, among other problems. A survey, as was done in this study, enables the
visualization and identification of the main sectors in which pathological
manifestations occur, thereby facilitating the mapping for preventive and
corrective maintenance on the site. The building requires corrective maintenance so that there is a considerable loss of an important part of the history of the city as well as a major tourist and attractive places which is set
of buildings that make up the Historical and Artistic Heritage of the city of
São Luís.
KEYWORDS: Historic Centre of São Luís / MA. heritage. building maintenance. pathological manifestations
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RESUMO
Os edifícios históricos precisam de atenção especial, porque reflecte a memória da sociedade. Os serviços de manutenção e recuperação destes edifícios requer planejamento técnico específico que deve ser feito por profissionais de diferentes áreas especializadas. Para a execução dos serviços
de conservação e restauro, é necessário antes que o projeto de intervenção
uma extensa pesquisa, a ser incluindo tje histórico, o cronológica, o iconográfico e até arqueológica (quando necessário) sobre a herança. O planejamento e realização de ações também dependem da análise materiais de
construção original, diagnóstico completo do estado da arte da construção,
com mapeamento e descrição das anomalias, incluindo subsistemas e instalações, entre outros estudos. Este artigo tem como objetivo apresentar um
estudo de caso que analisa a condição e a necessidade de manutenção de
um edifício na cidade de Juiz de Fora, o Patrimônio Histórico: “Castelinho do
Bracher”. Assim, as dificuldades que se destina a discutir a manutenção de
um edifício histórico, mostrando a necessidade de manutenção do edifício,
sublinhando que esta pode ser a solução para muitos destes edifícios não
são negligenciadas.
PALAVRAS-CHAVE: Manutenção de Edifícios Históricos; Patrimônio Histórico; Castelinho dos Bracher.
ABSTRACT
The historical buildings need special attention because reflect the memory of society. The maintenance services and restoration of these buildings
require specific technical planning which must be done by professionals in
different specialized areas. For the implementation of the conservation and
restoration services, it is necessary before the intervention project an extensive research, to be including tje historical, the chronological, the icono-
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graphic and even archaeological (when necessary) about the heritage. The
planning and realization of actions also depend on original materials construction analysis, complete diagnosis of the state of the art of building, with
mapping and description of anomalies, including subsystems and facilities,
among other studies. This paper aims to present a case study that will analyze the condition and the need for maintenance of a building in Juiz de Fora
city, the Historical Heritage: “Bracher’s Castelinho”. Thus, the difficulties it
is intended to discuss maintaining a historic building, showing the need for
building maintenance, stressing that this may be the solution to many of
these buildings are not neglected.
KEYWORDS: Historical Building Maintenance; Heritage; Bracher’s Castelinho
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RESUMO
Obras de Arte Especiais (OAEs) são elementos essenciais em um sistema
viário, visto que permitem transpor impedimentos às vias de tráfego. Analogamente a outras tipologias da construção civil, essas estruturas requerem etapas de manutenção e conservação ao longo da vida útil, uma vez
considerada a magnitude dos impactos socioeconômicos consequentes da
suspensão dessas obras. O Escritório Modelo de Engenharia Civil (EMEA)
da Universidade Federal do Paraná, juntamente ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) têm desenvolvido nova metodologia de inspeção de OAEs. Essa metodologia busca contribuir com aprimoramento ao processo de inspeção existente definido pelo departamento,
proporcionando informação adequada para o planejamento de obras de
reparo e manutenção, em especial à norma DNIT 010/2014 PRO. Entre as
pontuações mais relevantes da metodologia de inspeção destacam-se o registro cadastral das obras de arte e a avaliação de manifestações patológicas coligada ao modelo de ranqueamento, também definido pelo escritório.
Este artigo tem por objetivo apresentar os critérios essenciais dessa metodologia, bem como o fluxo dos processos de coleta e registro dos dados.
Em acréscimo, os critérios de avaliação das manifestações patológicas, cerne desta metodologia, serão pormenorizados. Cumpre mencionar que esta
última avaliação leva em conta as ponderações da equipe de inspeção, além
de ensaios laboratoriais com o material coletado.
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ABSTRACT
Bridges are essential elements in a road system, since they allow overcoming
eventual impediments in traffic lanes. Similarly to other kinds of construction, these structures require maintenance and conservation throughout its
lifecycle, once considered the magnitude of socio-economic impacts caused
by its suspension. The Escritório Modelo de Engenharia (EMEA) of Universidade Federal do Paraná, along with National Department of Transport
Infrastructure (DNIT) have developed a new OAE inspection methodology.
This methodology aims to contribute on improving the existing inspection
procedures laid down by the department (DNIT 010/2014 PRO), providing
adequate information for planning, repair and maintenance works. Among
the most relevant matters in this inspection methodology counts registration and damage evaluation, this related to a ranking model, also defined by
the office. This article aims to present the essential criteria of this methodology as well as the process flow and data recording. In addition, the criteria for damage evaluation, heart of this methodology, will also be detailed.
It should be mentioned that this assessment takes into account inspectors
visual considerations and laboratory tests with the collected material.
KEYWORDS: Bridges, Inspection Methodology, Damage.
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RESUMO
As estruturas de concreto armado representam a alternativa estrutural
mais empregada em edificações dentro do território nacional, passíveis de
manifestações patológicas que, dependendo da gravidade, podem ocasionar
riscos à segurança das construções se não submetidas a adequadas técnicas de reparo. Com o objetivo de apresentar uma possível alternativa de
recuperação e prevenção a danos materiais e humanos, o presente artigo
leva ao conhecimento dos profissionais da construção civil a metodologia
empregada para a recuperação de pilares submetidos à carbonatação no
estacionamento de um prédio residencial multifamiliar de Manaus/AM. A
técnica de reparo adotou método convencional, ao qual conjugaram-se inovações necessárias às especificidades locais, sobretudo, quanto à qualidade
e resposta dos materiais de construção ao clima da região. O maior desafio,
entretanto, residiu na projeção de escora metálica que impedisse a reacomodação das vigas durante o reparo dos pilares, especialmente porque foi
executado com a edificação ainda em uso. Concluída a recuperação, pôde-se
confirmar o êxito dos objetivos propostos com a intervenção, haja vista que
a estrutura tem sido monitorada continuamente, sem apresentar indícios
de novas manifestações patológicas
PALAVRAS-CHAVE: Carbonatação, pilar, manifestações patológicas.
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ABSTRACT
The reinforced concrete structures represent the most used structural alternative in buildings within the Brazilian territory, subject to pathological
manifestation, which, depending on the severity, can cause risks to the safety of buildings, in case of those do not receive appropriate repair techniques.
Aiming to present a possible alternative recovery and prevention of human
and material damage, this article leads to knowledge of professionals in the
methodology employed construction to recover pillars subjected to carbonation in the parking area of a multifamily residential building in Manaus,
State of Amazonas. The repair technique adopted was the conventional
method, which conjugated necessary innovations to local conditions, especially regarding the quality and response of building materials to regional climate. The biggest challenge, however, resided in the projection of the
metal prop that could prevent the re-accommodation of the beams during
the repair of the pillars, especially because it was done with the building
still in use After recovery was completed, it was possible to confirm the success of the proposed objectives with the intervention, considering that the
structure has been continuously monitored, without showing evidence of
new pathological manifestations.
KEYWORDS: Carbonation, pillar, pathological manifestations.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

365

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

MODELO DE PREVISÃO DA PENETRAÇÃO DE
CLORETOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO: INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS
CLIMÁTICOS
W. K. DOMINICINI

Eng. Civil
Univ. Fed. do ES
ES; Brasil
wagner.kd@gmail.com

J. L. CALMON

Professor Titular
Univ. Fed. do ES
ES; Brasil
calmonbarcelona@gmail.com

A. B. SUZANO

Engenheira Civil
Univ. Fed. do ES
ES; Brasil
beatrizsuzano@hotmail.com

RESUMOAs estruturas de concreto se degradam por vários mecanismos,
tendo sua vida útil reduzida caso não sejam adotadas medidas de manutenção corretivas e preventivas. O estudo da vida útil de estruturas é de extrema importância, uma vez que gera conhecimento sobre os fenômenos
envolvidos, concilia o tempo de vida e o desenvolvimento sustentável, causa
grande impacto nas etapas de projeto e manutenção e colabora com o desenvolvimento de tecnologias em prol da durabilidade. Um dos mais frequentes fenômenos de degradação das estruturas de concreto armado e que
geram custos mais elevados de reparo é a corrosão das armaduras, particularmente a induzida pela ação de cloretos. Assim, este trabalho apresenta
um modelo de penetração de cloretos por difusão em estruturas de concreto armado baseado na solução da equação diferencial da 2ª Lei de Fick,
utilizando o método dos elementos finitos (MEF) no domínio bidimensional. Este modelo prevê o tempo necessário, em determinada situação, para
que um determinado limite de cloretos para a despassivação da armadura
seja atingido. Utilizam-se diversas abordagens para a concentração superfícial de cloretos e para a estimativa do coeficiente de difusão, parâmetro que
deve ser corrigido devido a efeitos da temperatura, do tempo de exposição
e da umidade relativa, de modo a estimar a vida útil da peça estudada. Além
do mais, as cidades de Florianópolis (SC, Brasil), João Pessoa (PB, Brasil) e
Vancouver (BC, Canadá) foram escolhidas para análise da influencia de parâmetros climáticos na penetração de cloretos por difusão.
PALAVRAS-CHAVE: método dos elementos finitos, cloretos, difusão, corrosão, modelo.

ABSTRACT
Concrete structures degrade by multiple mechanisms, reducing its service
life if corrective and preventive maintenance measures are not adopted.
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The study of structures service life assumes utmost importance, reconciling lifetime and sustainable development, generating knowledge about the
involved phenomena, causing great impact on the design and maintenance
steps and contributing to the development of building, maintenance and repair technologies. One of the most frequent phenomena of degradation of
reinforced concrete structures and that generate higher costs of repair is
the reinforcement corrosion, particularly that induced by chlorides action.
This work presents a model of penetration of chloride by diffusion in reinforced concrete structures based on the solution of the differential equation
of the Fick’s 2nd Law, using the finite element method (FEM) in two-dimensional domain. This model predicts the time, in a given situation, so that a
certain limit of chlorides for depassivation of reinforcement is reached. Several approaches for the chloride surface concentration and for the diffusion
coefficient are used, a parameter which must be corrected due to the effects
of temperature, exposure time, and relative humidity, in order to estimate
the service life. Moreover, the cities of Florianópolis (SC, Brazil), João Pessoa (PB, Brazil) and Vancouver (BC, Canada) were selected for the analysis
of the influence of climatic parameters on the penetration of chlorides by
diffusion.
KEYWORDS: finite element method, chlorides, diffusion, corrosion, modeling.
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RESUMO
As estruturas de contensão no Brasil começaram a ser empregadas massivamente em torno de 35 a 40 anos atrás. A preocupação com a durabilidade contra corrosão dos elementos de tirante começaram a ocorrer de fato
com a nova norma de execução de tirantes ancorados no terreno datada de
1996. Dessa forma, já foram registrados diversos acidentes de grandes proporções em cortinas atirantadas, sem aviso prévio, principalmente devido
a corrosão. O “projeto tirante” desenvolvido em uma parceria entre engenheiros italianos e brasileiros, engloba desde o estudo padrão de tração dos
tirantes, até o inédito ensaio de Corrosão por Reflectometria de Impulsos
Elétricos, aliados ao moderno método de estudo de probabilidade de ruína
em contenções, dando à obra um panorama geral de durabilidade e estabilidade da obra.
PALAVRAS-CHAVE: corrosão tirantes, reflectometria de impulsos elétricos,
probabilidade de ruína, durabilidade de cortinas atirantadas, manutenção
tirantes, monitoramento tirantes.

ABSTRACT
Anchored Structures in Brasil began to be used massively around 35 to 40
years ago. Durability concerning of metalic ground anchorages started after
the year of 1996, with the revision of NBR-5629. Consequently, it´s been
occuring colapse accidents mainly because of corrosion on the steel ground
anchorages. The “Anchored Structures Project”, developed between italian
and brasilian engineers, putted together the standardized traccion survey
with the corrosion study (using RIMT®) and the modern ruin analisys resulting on an excellent overview of durability and safety levels of the anchored structures.
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KEYWORDS: ground anchor corrosion, Reflectometry Impulse Measurement Testing, ruin probability, anchored retaining wall durability, ground
anchor maintenance, ground anchor monitoring.
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RESUMO
Muitas estruturas de concreto necessitam ferramentas para proceder a um
monitoramento contínuo de suas condições, buscando-se o aumento de sua
vida útil. O monitoramento constante das estruturas é um procedimento
necessário, uma vez que a detecção preventiva dos problemas permite a
utilização de métodos mais simples e econômicos para avaliação e reparo.
Neste escopo, os ensaios ultrassônicos se tornam uma estratégia de investigação bastante atraente e viável. Diferentes métodos de ensaios ultrassônicos foram desenvolvidos para analisar as estruturas de concreto. Através
dos mesmos pode-se contribuir com sucesso no controle da deterioração
e qualidade das mesmas. O presente artigo evidencia como a aplicação de
ensaios de pulso ultrassônico e tomografia ultrassônica são uteis para uma
correta análise de estruturas de concreto. Os estudos de casos apresentados
foram desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa LEME-UFRGS.
PALAVRAS-CHAVE: Estruturas de Concreto, Ensaio Ultrassônico
ABSTRACT
Many concrete structures need tools to carry out continuous monitoring
of state condition. Constant monitoring of structures is a necessary procedure, since the preventive detection of problems allows the use of simpler and cost-effective methods for evaluation and repair. Ultrasonic tests
is a research strategy attractive and viable. Different methods of ultrasonic
tests have been develop to analyze the concrete structures. The use these
methods can contribute to increase the success in controlling deterioration
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and quality of concrete structures. This paper shows how the application of
ultrasonic pulse testing and ultrasonic tomography are useful tools to proceeds a correct analysis of concrete structures. The case studies presented
in this paper were developed by the Research Group LEME-UFRGS.
KEYWORDS: Concrete Structures, Ultrasonic Tests.
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RESUMO
As manifestações patológicas surgem geralmente devido a falhas construtivas que alteram o equilíbrio pré-existente ou idealizado, baixa qualidade de
materiais empregados ou ainda a má qualidade da mão-de-obra. Os cuidados a se tomar durante a execução de qualquer obra são, portanto, essenciais para minimizar a ocorrência de possíveis manifestações patológicas
na construção. Basicamente, devem ser executados todos os serviços dentro das normas estabelecidas e técnicas recomendadas. A vida útil de uma
construção está diretamente relacionada aos cuidados a serem tomados na
fase de projeto, execução e manutenção. A obra está submetida à ação de
diversos agentes agressivos como calor, umidade, ventos e sobrecargas, que
irão, com o passar do tempo, produzir sua fadiga e o aparecimento de problemas em seus elementos construtivos. O presente trabalho aborda o le-
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vantamento e estudo do aparecimento de manifestações patológicas numa
residência de alvenaria unifamiliar, ocasionados por falhas de projeto e/ou
de execução, ausência de manutenção e outros fatores que comprometeram
a vida útil da estrutura. Neste estudo, o aparecimento de danos ocorreu devido a existência de recalques de fundação aliado à inexistência de vergas e
contravergas nas portas e janelas da residência. Constatou-se que o controle
de execução é um item de grande importância, sendo que a má prática contribui ao surgimento de algumas manifestações.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia das edificações, Falhas construtivas, Pericia.

ABSTRACT
The damage manifests usually occur due to construction flaws that change
the pre-existing or idealized equilibrium, poor quality of applied materials
or the poor quality of hand labor. Therefore, the precautions to be taken
during the execution of any work are essential to minimize the occurrence
of potential pathological manifests in construction. Basically, all services
must be done considering established and recommended technical standards. A building’s life cycle is directly related to the attention taken in the
design, implementation and maintenance phases. The construction is subjected to action of various aggressive agents such as heat, humidity, wind
and overloads, which will, over time, produce fatigue and the appearance
of problems in the building’s elements. This paper discusses the survey and
study of the appearing of damage manifests in a single-family residence, due
to design and/or construction flaws, lack of maintenance and other factors
that compromised the structure’s life cycle. In this study, the appearance of
pathologies occurred due to foundation settlements coupled with the lack
of beams above doors and windows. It was found that the execution control
is an item of great importance, and the bad practice contributes to the appearing of pathological manifests.
KEYWORDS: Pathology of construction, Constructive flaws, Investigation.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

373

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

NANORREVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES DE
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
C. MARTINEZ JR.
V. P. MARTINEZ
Eng.º Civil - Diretor		 Gerente Técnico
Athena Engenharia		 Athena Engenharia
São Carlos–SP-Brasil		 São Carlos–SP-Brasil
celso@athena.eng.br
vitor@athena.eng.br

RESUMO
A nanotecnologia aplicada à Construção Civil vem experimentando um desenvolvimento expressivo nos últimos cinco anos. Novas aplicações surgem a cada instante. Mediante o uso de nanocerâmicas e nanocompósitos,
podem-se obter ótimas propriedades de repelência de água e sujeira, bem
como a decomposição de poluentes em substâncias inertes, conseguida graças à ação dos materiais fotocatalíticos. É importante ressaltar que as propriedades dos nanomateriais diferem das dos materiais convencionais, posto que, nesta área, outras leis físicas e químicas são aplicadas. As vantagens
da aplicação da Nanotecnologia à Construção Civil são incontestáveis devido ao fato de que uma baixa concentração do princípio ativo gera grandes
efeitos e/ou propriedades excepcionais. Estas propriedades transcendem
as do material usual e alcançam soluções inovadoras[11], [12]. A utilização
desta classe de materiais no Brasil é ainda incipiente, embora haja fabricantes que disponham de alguns tipos de nanorrevestimentos em seu portfólio.
O objetivo deste trabalho consiste, portanto, em incentivar a utilização dos
nanorrevestimentos inteligentes no restauro e conservação do Patrimônio
Histórico, já que conduzem à manutenção das características originais da
edificação por muito mais tempo, o que representa economia no longo prazo.
PALAVRAS-CHAVE: nanorrevestimentos inteligentes, nanomateriais, patrimônio histórico, ultrahidrorrepelência, fotocatálise.
ABSTRACT
Nanotechnology applied to Civil Construction has experienced a significant
development in the past five years. New applications appear every moment.
By using nanoclays and nanocomposites, one can obtain excellent water re-
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pellency properties, as well as the decomposition of pollutants into inert
substances, achieved thanks to action of photocatalytic materials. It is important to emphasize that the properties of nanomaterials differ from those of the conventional materials, as long as in this area, other physical and
chemical laws are applied. The application advantages of Nanotechnology
in Construction are unquestionable due to the fact that a low concentration
of active ingredient creates great effects and / or exceptional properties.
These properties transcend that of the usual substrate material and reach
innovative solutions. The use of this class of materials in Brazil is still in its
infancy, although there are manufacturers that have some kind of nano coatings in its portfolio. The objective of this work is therefore to encourage the
use of smart nano coatings in the restoration and conservation of historical
heritage, since they lead to the maintenance of the original features of the
building for much longer, which means savings in the long term.
KEYWORDS: smart nano coatings, nanomaterials, heritage, ultrahydrorepellency, photocatalysis
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RESUMO
A Engenharia Civil não se limita a apenas projetar e construir, sendo também
de sua responsabilidade a manutenção da edificação. A falta da mesma pode
acarretar uma série de fatores que agridem o edifício e afloram através de
sintomas denominados manifestações patológicas. A patologia na construção civil é uma ciência que estuda as causas e origens destas manifestações,
procurando explicar os mecanismos de tratamento das mesmas. O presente estudo de caso tem como objetivo catalogar e propor tratamentos para
as manifestações patológicas presentes numa edificação pública na cidade
de Aracaju-SE que, atualmente, é sede da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED). As principais manifestações encontradas devem-se a fatores ligados à presença da umidade, má execução do serviço e, principalmente, à
falta de manutenção. Dentre as manifestações patológicas mais incidentes
no edifício destacam-se as eflorescências, manchas, corrosões e fissuras. A
intensidade destas manifestações demonstra que ao longo de sua vida útil
a SEMED não obteve intervenções profissionais, porém ainda há tempo de
realizar-se um projeto de manutenção adequado e resgatar o desempenho
estrutural do edifício.
PALAVRAS-CHAVE: manifestações patológicas, causas, tratamento.

ABSTRACT
Civil Engineering is not just about designing and building. It is also about
keeping constructions up. The lack of maintenance can lead to a number
of factors that affect buildings and appear as symptoms called pathological
manifestations. The pathology in civil construction is a science that studies
the causes and origins of these manifestations and tries to explain their
treatments. This case study aims to catalog and propose treatments for pathological manifestations in a public building in Aracaju-SE that at present

376

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

is the office of the City Department of Education (SEMED). The main manifestations observed are due to moisture, poor service executions, and lack of
maintenance. Among the pathological manifestations found in the building,
eflorescenses, stains, corrosion and cracks are outstanding. SEMED building
has not got maintenance professional services and it is time to draw up a
suitable maintenance project and save the structural performance of the
building.
KEYWORDS: pathological manifestations, causes, treatment
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RESUMO
A identificação de anomalias em idades precoces de edifícios, em particular em revestimentos de fachadas, vem estimulando pesquisas que visam
entender o comportamento das variáveis que interferem no surgimento
das diversas anomalias e o desenvolvimento de metodologias capazes de
estabelecer padrões para caracterizar e diagnosticar de forma eficiente as
anomalias comuns mais precocemente. Tais metodologias contribuem sistematicamente na tomada de ações de manutenção. Nesse contexto merecem destaque as medidas de manutenção preventiva e preditiva, designadas Proativas, e, por conseguinte, uma nova área de conhecimento se torna
relevante: Fenômenos de Pré-Danos. Estes fenômenos serão indicadores
e instrumentos para identificação dos fatores atribuídos aos mecanismos
causadores das anomalias. O presente artigo busca identificar basicamente:
Soluções Indutoras de Anomalias, Defeitos e Fenômenos de Pré-Danos que
levam ao sinergismo das anomalias de descolamentos de cerâmicas de
fachadas de edifícios. O resultado da análise contribuiu para identificação
de tais fenômenos, que podem auxiliar na definição de medidas e periodicidade para as ações de intervenção e o controle das anomalias encontradas.
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PALAVRAS-CHAVE: Fenômenos de Pré-Danos; Anomalias; Manutenção
Proativa.

ABSTRACT
The identification of anomalies at early ages of buildings, particularly in
façade, has stimulated research aimed at understanding the behavior of the
variables that interfere the appearance of various pathologies and the development of methodologies able to establish standards to characterize and diagnose the anomalies earlier more efficiently. Such methodologies contribute systematically in making maintenance actions. In this context should be
highlighted measures of preventive and predictive maintenance, called Proactive, and therefore a new area of knowledge becomes relevant: Pre-Damage Phenomena. These phenomena are indicators and tools for definition of
the main factors attributed to the mechanisms that cause anomalies. This
article aims to identify basically: Solution Inducer of Anomalies, Defects and
Pre-Damage Phenomena that lead to synergism of detachments of ceramic
buildings façades. The result of the analysis helped identify the pre-anomalies, which can assist in defining measures and timing for intervention actions and the control of anomalies found.
KEYWORDS: Pre-Damage Phenomena; Anomalies; Proactive Maintenance.
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RESUMO
A Patologia das Construções, apesar de ser uma especialidade da Engenharia Civil de fundamental importância para a manutenção e a preservação da
durabilidade e da segurança das estruturas civis, carece de padronização
e parametrização normativas nacionais. Atualmente, existem normas brasileiras que tangenciam o tema ou tratam de uma parte limitada de seus aspectos, como a NBR 5674, a NBR 9452 e a NBR 16230; internacionalmente,
pode-se destacar a norma europeia EN 1504, partes 1 a 10, que dedica-se a
especificar parâmetros de desempenho e princípios para o uso de produtos
e sistemas de recuperação e proteção de concreto, e as normas ACI, que
abordam da definição dos principais tipos de anomalia às orientações para
realização de inspeções, diagnósticos, reparo e proteção de estruturas. Com
base nisso, o presente artigo traça um panorama de diversas normas nacionais e internacionais relacionadas à Patologia das Construções, fornecendo
uma visão assertiva de seu conteúdo para os profissionais da área e contribuindo para o delineamento dos pontos que uma norma nacional sobre
o tema deve abranger para o atendimento às necessidades do meio técnico.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia das Construções, norma, padronização, inspeção, diagnóstico, recuperação.
ABSTRACT
Despite being a specialty of Civil Engineering of paramount importance for
the maintenance and preservation of the durability and safety of civil structures, Building Pathology lacks standardization and national regulatory parameters. Currently, a few Brazilian standards address the topic or cover a
limited portion of its aspects, such as NBR 5674, NBR 9452, and NBR 16230;
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at the international level, one highlight is the European standard EN 1504,
parts 1-10, which is dedicated to specifying performance parameters and
principles for the use of products and systems for concrete recovery and
protection, and the ACI standards, which address the definition of the main
types of anomalies, with guidelines for inspections, diagnosis, repair, and
protection of structures. Based on that, this article provides an overview
of a number of national and international standards related to Building Pathology, providing an assertive view of its content for professionals in the
field and contributing to the preparation of points to be covered by a national standard on the topic, to meet the needs of the technical area.
KEYWORDS: Building Pathology, standard, standardization, inspection, diagnosis, repair.
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RESUMO
A chuva dirigida é formada pela associação da precipitação com o vento, e
sua incidência pode ser determinante para o surgimento de manifestações
patológicas nas fachadas de edifícios. A umidade proveniente da chuva pode
influenciar no processo de umidificação e secagem, de modo que a durabilidade e desempenho higrotérmico são condicionados pela quantidade de
água incidente. A quantificação da chuva dirigida é uma ferramenta indispensável para o entendimento dos fenômenos relacionados à ela, e à vida
útil das edificações. Os métodos de quantificação mais utilizados são os
semi-empíricos, que possuem base teórica, porém com coeficientes parcialmente determinados por medições. Estes métodos podem levar em conta
as condições de exposição da edificação em relação à envoltória, orientação
solar, altura da edificação e outros parâmetros. Neste contexto, com o objetivo de contribuir com os estudos sobre quantificação de chuva dirigida,
o presente artigo apresenta e discute o método de quantificação de chuva
dirigida utilizado pelo software de simulação higrotérmica WUFI® Pro 5.3,
aplicado às fachadas de Brasília-DF. Na simulação foi utilizado um arquivo
TMY (Typical Metereological Year) com dados de precipitação e vento. A
incidência de chuva foi quantificada nas orientações: Norte, Nordeste, Leste,
Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste. Utilizando o método de quantificação do WUFI®, constatou-se que os maiores valores foram apresentados
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para as orientações Norte, Noroeste e Nordeste; e este fato pode acelerar o
processo de degradação das fachadas dispostas nestas orientações.
PALAVRAS-CHAVE: Degradação, Fachada, Chuva dirigida, Simulação Higrotérmica.

ABSTRACT
Wind-driven rain is formed by the association of rain and wind, and its incidence may be crucial to the emergence of pathological manifestations on
the facades of buildings. The moisture from the wind-driven rain can influence the humidification and drying process, so that the durability and hygrothermal performance are conditioned by the amount of incident water.
The quantification of wind-driven rain is an indispensable tool for understanding its related phenomena and the service life of the buildings. The
most widely used methods of quantification are the semi-empirical, which
have theoretical basis, but with coefficients partially determined by measurements. These methods may take into account the building exposure
conditions related to the envelope, solar orientation, height of the building,
and other parameters. In this context, in order to contribute to the studies
on quantification of wind-driven rain, this article presents and discusses the
quantification method used by hygrothermal simulation software WUFI®
Pro 5.3., applied to the facades of Brasilia-DF. In the simulation it was used
a TMY file (Typical Meteorological Year) with the wind and precipitation
measurement data. The incidence of wind-driven rain was quantified in the
orientations: North, Northeast, East, Southeast, South, Southwest, West and
Northwest. Using WUFI® quantification method, it was found that the highest values were presented to the North, Northwest, and Northeast, and this
fact may accelerate the degradation of the facades of these orientations.
KEYWORDS: Degradation, Facade, Wind-Driven Rain, Hygrothermal Simulation.
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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade realizar uma inspeção de manifestação
patológica, referente a umidade, no Campus Alto Paraopeba, situado no
município de Ouro Branco-MG. A edificação, é um dos campi da Universidade Federal de São João Del Rei, que atualmente oferece cinco cursos de
engenharia. Ao longo dos anos, o prédio passou por uma reforma e adaptação, possibilitando uma infraestrutura adequada para atender a demanda
acadêmica e administrativa. Com o intuito de diagnosticar as possíveis causas da patologia ocorrida depois de tais reformas, foi feita uma inspeção por
todo o campus, onde pode-se registrar e analisar os dados obtidos. Por fim,
determinou-se as possíveis origens da manifestação patológica e como resultado foi realizado um mapa de danos, identificando os locais onde ocorrem tais problemas, referentes a umidade.
PALAVRAS-CHAVE: estudo de caso, patologia, inspeção, diagnóstico, umidade, impermeabilização.
ABSTRACTThis study aims to carry out an inspection of a pathological
manifestation, related to moisture, in the Alto Paraopeba Campus, located
in the city of Ouro Branco in the Brazilian state of Minas Gerais. The building belongs to a campus of the Federal University of São João del-Rei, which
currently offers five engineering courses. Over the years, the campus has
undergone renovation and adaptation in order to provide an adequate infrastructure for academic and administrative demand. With the intention of
diagnosing the possible causes of the pathology that has occurred after the
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aforementioned renovation process, an inspection was carried out throughout the campus, which has made it possible to list and analyze the obtained
data. Ultimately, the possible origins of pathological manifestations were
determined and, as a result, a map identifying the locations where the problems related to moisture occur, was created.
KEYWORDS: case study, inspection, waterproofing, pathology, diagnosis,
moisture.
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RESUMO
Atualmente tem-se destacado no mercado brasileiro o subsistema racionalizado de vedação denominado Light Steel Frame (LSF). Amplamente utilizado em outros países, sendo em alguns destes países com normativas técnicas
consolidadas, o subsistema LSF apresenta vantagens em relação ao baixo
valor de peso próprio além da racionalização do processo contrutivo. Por
outro lado, as principais desvantagens estão relacionadas às manifestações
patológicas que podem ser diretamente relacionadas a má execução, sendo essa causada pela falta de normativas nacionais sobre o tema e também
pela falta de manutenção preventiva em serviço dessas peças componentes
da edificação. Destacam-se as não conformidades recorrentes como bolhas
nas junções das placas cimentícias, manchas nas placas causadas pela ação
da chuva, problemas na fixação dos elementos entre outras. Tais patologias
podem ser oriundas pela má execução dos painéis ou ainda causadas por
agentes externos, como por exemplo umidade excessiva e variação térmica. Este artigo apresenta um estudo de caso de uma obra, na qual foram
executadas as paredes de vedação internas com o sistema LSF, em que antes mesmo da entrega da edificação concluída, foram apontadas diversas
não conformidades executivas desse tipo de subsistema construtivo. Foram
tomados como base os procedimentos de desempenho da ABNT NBR 15575
(2013) e os critérios de avaliação das não conformidades do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE.
PALAVRAS-CHAVE: placas cimentícias, falhas construtivas, LSF.
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ABSTRACT
Currently it has stood out in the Brazilian market the streamlined subsystem seal called Light Steel Frame (LSF). Widely used in other countries, and
in some of these countries with consolidated technical regulations, the subsystem LSF has advantages over the low own newly weight value beyond
rational constructive process. On the other hand, the main disadvantages
are related to pathological manifestations which can be directly related to
poor execution, this being caused by the lack of national regulations on the
subject and also by the lack of preventive maintenance on these components of the service building parts. There are the non-recurring compliance
as bubbles in the joints of cement slabs, spots on the plates caused by the
action of rain, problems in fixing elements among others. Such conditions
may be provided from the poor execution of the panels or caused by external agents, such as excessive moisture and thermal variation. This article
presents a case study of a work, in which they performed the internal sealing walls with the LSF system, in which even before the delivery of the completed building, several were appointed non-executive compliance of such
constructive subsystem. Were taken as the basis of the performance of procedures NBR 15575 (2013) and the evaluation criteria of non-compliance of
the Brazilian Institute Reviews and Expert Engineering - IBAPE.
KEYWORDS: cement board, construction fail, LSF.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

387

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE DE SOBRAL-CE:
INTERVENÇÕES REALIZADAS NO TEATRO SÃO JOÃO
E. PAULUS MORAES GUERRA

H. ZEDNIK

Prof. Msc
Engenharia Civil
UVA
ederpaulus@yahoo.com.br

Profa. Dra
Pedagoga
UFRGS
herik.zednik@ufrgs.br

Aluno de Graduação
Engenharia Civil
UVA
joseleonezio@gmail.com

Aluno de Graduação
Engenharia Civil
UVA
raimundo.engcivil@hotmail.com

J. L. L. DE VASCONCELOS FILHO

R. AGUIAR NETO

RESUMO
A cidade de Sobral mantém preservado sítio histórico composto de 2.500
edificações tombadas, a maioria contida numa área de aproximadamente
1,484 km². Dentre as diversas edificações situadas na área tombada está
o Teatro São João, construído entre 1875 e 1880 e tombado pelo Estado
do Ceará através do decreto nº 16237-1983 e posteriormente pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN), a edificação é
referência na cidade por sua beleza e riqueza arquitetônica, com uma fachada que indica o grau de erudição artística da época. O objetivo geral deste
trabalho foi realizar levantamento bibliográfico e documental a respeito
das intervenções realizadas no Teatro São João e a avaliar o atual estado
de conservação deste. Enquanto os objetivos específicos foram abordar os
principais aspectos referentes ao patrimônio histórico da cidade de Sobral
e do seu processo de tombamento. A metodologia utilizada baseou-se em
pesquisas bibliográficas e documentais, que abordavam as principais intervenções, incluindo registros fotográficos realizados à época da intervenção
no ano de 2003, além da utilização de câmera fotográfica e fissurômetro. O
processo de tombamento em Sobral levou em consideração o valor artístico
e arquitetônico das edificações e os traços e complexos históricos relativos
à dinâmica funcional e morfológica atual dos espaços sociais. A edificação
foi submetida a 04 (quatro) intervenções, durante os anos de 1875 a 1885,
1940, 1973 e 2003, com diferentes objetivos e procedimentos, de modo que
atualmente o pavimento subterrâneo apresenta estado de conservação que
compromete a segurança estrutural e à estética da edificação.
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PALAVRAS-CHAVE: Conservação. Intervenções. Patrimônio Histórico. Sobral. Teatro São João.

ABSTRACT
The city of Sobral maintains preserved historic site composed of 2,500 buildings protected by law, the majority contained in an area of approximately
1,484 km². Among the various buildings located in the area preserved by
law there the São João theatre, built between 1875-1880 and protected by
law by the Ceará State through Decree No. 16237-1983 later by Instituto do
Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN), the building is a reference in the city for its beauty and architectural wealth. with a facade that
indicates the degree artistic erudite of the time. The general objective of this
study was realize search bibliographic and documentary about interventions on the São João Theatre and assess the current state of conservation of
this. While the specific objectives were to approach the main aspects related to the historical heritage of the city of Sobral and its protection process
of the buildings by law. The methodology used was based on bibliographical and documentary research, which addressed the main interventions,
including photographic records made at the time of intervention in 2003,
besides the use of photographic camera and fissurometer. The process of
protection by law in Sobral took into account the artistic and architectural
value of the buildings complex historical traces relative to the current functional and morphological dynamics of social spaces. The building was subjected to 04 (four) interventions during the years 1875-1885, 1940, 1973
and 2003 with different objectives and procedures, so that currently the
underground floor has conservation status that compromises the structural
safety and the aesthetics of the building.
KEYWORDS: Conservation. Historical heritage. Interventions. Sobral. Theater São João.
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RESUMO
A fachada por se tratar da parte mais visível torna-se o cartão de visita de
toda e qualquer edificação, além disso, é a que se encontra mais exposta a
agentes de degradação, necessitando assim de manutenção, com o intuito
de reparar as condições de segurança, higiene e a estética da edificação. O
sistema de revestimento de fachada tem como objetivo ornamentar e proteger a edificação das intempéries, evitar a degradação dos materiais de
construção, promovendo assim conforto e segurança aos seus usuários. Os
elementos que compõem o sistema de fachada sofrem agressões diárias que
levam a deterioração e consequentemente diminui a vida útil da edificação.
Com o intuito de evitar ou diminuir o aparecimento de manisfestações patológicas nos sistemas de fachada torna-se importante implantar práticas
de manutenção desses sistemas com a finalidade de diminuir o estado de
degradação provocado por essas patologias. Esse artigo tem como objetivo a
implantação de um plano de manutenção para a fachada da Igreja Matriz da
cidade de Angicos-RN, com o intuito de diminuir os custos com reparos, adotando a prática de manutenção preventiva, observando as práticas usuais
e as recomendações especificadas na literatura técnica. Neste plano de manutenção, serão discutidos os principais métodos de limpeza para tratar os
agentes agressivos e sujidades encontrados no sistema de revestimento da
fachada da Igreja. As manifestações patológicas foram analisadas através
de inspeção visual e registros fotográficos. A implementação de um plano
de manutenção é importante pois envolve baixos custos e trás importantes
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benefícios, como o aumento da vida útil da fachada da edificação e a diminuição das manifestações patológicas que poderiam surgir com o tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Plano de manutenção, Patologia, Sistema de revestimento, Fachada

ABSTRACT
The facade, being the most visible part of a building, becomes its visiting
card. Besides, it is where most degradation agents are found, becoming necessary its maintenance as a way of fix security, hygiene and aesthetic aspects
of a building. The facade coating system has the objective of decorate and
protect the building of weather and avoid degradation of construction material, promoting comfort and safety for its users. The composing elements
of the facade system suffer daily aggressions that leads to deterioration and
as such, it lowers the building lifespan. With the intention of avoid or reduce the appearance of pathologies on the façade systems, it is important to
implant maintenance practices in these systems to reduce the degradation
caused by these pathologies. This paper intends to implant a maintenance
plan for the Mother Church of Angicos/RN’s facade as a way of reducing
repair costs, adopting the preventive maintenance practice, observing usual
practices and specific recommendations in technical literature. This maintenance plan will discuss the main cleaning methods to deal with aggressive agents and dirt found in the Church facade’s coating system. Pathologic
manifestations were analyzed through visual inspection and photo registry.
The implementation of a maintenance plan is important because it involves
low costs and brings important benefits, such as the increase of the facade’s
lifespan and the lowering of pathologic manifestations that could appear
through time.
KEYWORDS: Maintenance plan, pathology, coating system, facade.
.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

391

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

PREVENÇÃO PATOLÓGICA: ANÁLISE E
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RESUMO
Normalmente os testes que envolvem o concreto como material de estudo
são de ordem destrutiva, porém verifica-se que esses ensaios apresentam
incapacidade ou deficiência na caracterização da estrutura interna da peça
de concreto, sendo impossível quantificar de forma adequada possíveis falhas na execução (fabricação) de peças de concreto. Os ensaios não destrutivos (END’s) por sua vez conseguem ampliar a visão do estudo interno do
concreto, permitindo a caracterização, identificação e quantificação de possíveis manifestações patológicas na estrutura, como: fissuração, trincas, bolhas de ar, possíveis corpos estranhos, assim como o volume de agregados,
posição de armaduras, distância da superfície (recobrimento). Nesta pesquisa é evidenciado os END’s por meio de raios X, fazendo uso de técnicas
em 2D e 3D, ou respectivamente o raios X convencional e tomografia computadorizada permitindo que as características supracitadas sejam consideradas, no qual foi enfatizado a quantificação do número de vazios, densidade
específica das peças, bem como a disposição dos agregados e aglomerante
que compõe o material em estudo. Aplicou-se de forma direta a utilização
de softwares para o auxílio desse estudo, onde tornou-se possível a análise
quantitativa de resultados, provando que os END’s já são uma realidade que
vem ocupando seu espaço na engenharia, podendo assim garantir a qualidade dos componentes em conformidade com os requisitos das normas. O
método de END por raios X desempenham um papel importante, segura e
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de forma insuperável na documentação da qualidade do produto inspecionado, pois, este projeta imagem interna da peça.
PALAVRAS-CHAVE: END’s. Raios X. Tomografia Computadorizada. Corpo
de Prova de Concreto

ABSTRACT
Usually the tests involving the concrete as a study material are destructive
order, but it appears that such tests have disability or impairment characterization of the internal structure of the piece of concrete, it is impossible to
quantify adequately potential failures in the implementation (fabrication)
concrete parts. The nondestructive testing (NDT’s) in turn can extend the
vision of the internal concrete study, allowing the characterization, identification and quantification of possible disorders in the structure, such as:
cracking, cracks, air bubbles, possible foreign bodies, as well as volume of
aggregates, reinforcement position, away from the surface (covering). This
search is highlighted the END’s by means of X-rays by making use of techniques in 2D and 3D, or respectively the conventional X-rays and computed
tomography allowing the aforementioned characteristics are considered,
which was emphasized quantifying the void number density specific parts
as well as the provision of aggregate and binder that makes up the material under study. Applied directly using software for the help of this study,
which made possible the quantitative analysis results, proving that END’s
are already a reality that is occupying its space engineering and can thus
guarantee the quality of components in accordance with the requirements
of the standards. The NDE method for X-rays play an important role, safe
and unsurpassed in the documentation of the quality of the inspected product, therefore this design internal part image, which no other test is able
to display.
KEYWORDS: D’s. X-ray Computed Tomography. Body Concrete Proof
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RESUMO
Deficiência na impermeabilização ou ausência desta trazem diversos problemas às edificações e seus habitantes, para saná-las, são necessários processos com ciclos longos e onerosos. Este fato leva muitas construtoras a
contratar empresas especializadas na expectativa de que as incidência de
manifestações patológicas seja pequena. Contudo isto não vem ocorrendo
nas construtoras de grande porte. Através da análise e acompanhamento
de dados coletados pelo departamento de assistência técnica de uma construtora, fez-se uma assimilação destes com material técnico e responsáveis
pelas etapas de obra e precedentes, com intuito de encontrar a principal
causa destes problemas. Analisando e classificando as informações, concluiu-se que a maioria dos problemas de infiltração são oriundos das fases
executivas da obra, não apenas da aplicação do material impermeável, mas
também das etapas que a sucedem.
PALAVRAS-CHAVE: impermeabilização, manifestação patológica, defeitos
de impermeabilização.

ABSTRACT
Deficiency in waterproofing or lack thereof bring many problems to buildings and their inhabitants, to cure it, are necessary processes with long and
costly cycles. This fact leads many developers to hire specialized companies
in the expectation that the incidence of pathological manifestations is small.
However, this has not happened in large construction companies. Through
the analysis and monitoring of data collected by the service department of
a construction company, it became an assimilation of these with technical
material and responsible for the steps to work and above, in order to find
the root cause of these problems. Analyzing and classifying the information,
it was concluded that the majority of infiltrating problems arise from the
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executive stages of the work, not only the application of impermeable material, but also of the succeeding steps.
KEYWORDS: waterproofing; pathological manifestation; sealing defects.
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PROTEÇÃO DAS ARMADURAS DO CONCRETO
ARMADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE
CORRENTE ELÉTRICA POR ENERGIA FOTOVOLTAICA
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RESUMO
Os sistemas fotovoltaicos têm experimentado um enorme crescimento ao
redor do mundo nos últimos anos. A tecnologia, que antes era utilizada exclusivamente em sistemas isolados, expandiu-se e atualmente mais de 95%
dos sistemas fotovoltaicos estão conectados à rede de distribuição elétrica.
Este grande crescimento foi fruto de programas de incentivos à fonte, promovidos por países como Alemanha, Austrália, China, Espanha, EUA, entre
outros. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o efeito fotovoltaico de energia como medida alternativa para a prevenção de corrosão em
estruturas de concreto armado por meio da proteção catódica por corrente
impressa. A princípio foram destacados os processos de corrosão em estruturas de concreto, mencionando os riscos e desvantagens de uma estrutura
de concreto armado desprotegida ou em condições de risco. Após, detalharam-se todos os aspectos positivos e negativos da implantação do sistema
alternativo de energia bem como as devidas instruções para o dimensionamento do sistema, tomando por base as leis e normas técnicas a serem
seguidas para a devida execução. Conclui-se que o trabalho, além de servir
como uma análise do processo de dimensionamento e de execução do sistema, enfatiza os benefícios da utilização do meio natural para a proteção de
edifícios na situação atual da construção civil.
PALAVRAS-CHAVE: sistema fotovoltaico; corrosão; concreto armado; sustentabilidade.
ABSTRACT
The photovoltaic systems have experienced a huge growth around the world
in recent years. The technology, which was previously used only in isolated
systems, has expanded and currently over 95% of the photovoltaic systems
are connected to the electrical distribution network. This large increase
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was the result of incentive programs to the source, promoted by countries
like Germany, Australia, China, Spain, USA, among others. The present work
aims to show the photovoltaic effect as an alternative way to prevent the
corrosion of reinforced concrete structures by cathodic protection with current impression. Firstly, was highlighted the corrosion process in concrete
structures, mentioning risks and disavantages of a disprotected reinforced
concrete structure or in danger conditions. After, was detailed all the positives and negative aspects for the alternative energy system implantationa
well as the necessary insctructions for the system dimensioning taking as
consulting laws and tecnical standards to be followed for the proper execution. Concludes that the job, besides serving as an analysis of the dimensioning process and system execution, emphasizes the benefits of using environment for buildings’ protection to the current status of construction.
KEYWORDS: photovoltaic system; corrosion; reinforced concrete; sustainability.
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RESUMO
Nos edifícios revestidos com pintura localizados em Brasília-DF tem sido
observada grande quantidade de manchamentos nas fachadas. Esta manifestação patológica tem como principais causas a umidade proveniente da
chuva dirigida, incidência da radiação solar e do vento, visto que, condições
favoráveis de temperatura e umidade podem proporcionar a deposição de
partículas nas fachadas. Os manchamentos prejudicam o edifício esteticamente, porém sua quantificação pode auxiliar projetistas sobre ações a serem tomadas nas orientações mais propícias, tais como utilização de materiais mais adequados ou disposição de detalhes arquitetônicos, por exemplo.
Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar a quantificação da
incidência de manchamentos em fachadas revestidas em argamassa com
pintura e textura de acordo com a orientação solar. Neste contexto, para
doze edifícios de Brasília-DF, foi utilizado um método que baseou-se na
inserção de imagens fotográficas e quantificação dos manchamentos por
meio de sobreposição das mesmas no software AutoDesk AutoCad®, em
que foram consideradas as orientações Norte, Sul, Leste e Oeste. Constatou-se que as orientações mais afetadas foram Leste e Sul, que podem ter
sido influenciadas pela menor incidência de radiação solar nestas regiões, e
consequente favorecimento de manchamentos por umidade. Além do mais,
foram apontadas soluções preventivas e corretivas para os manchamentos.
PALAVRAS-CHAVE: Fachadas, Manifestações patológicas, Manchamentos.
ABSTRACT
In paint coatings of buildings located in Brasília-DF have been observed
great amount of staining on the facades. This pathological manifestation
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has the main causes: moisture from the wind-driven rain, incidence of solar
radiation and wind, whereas, favorable conditions of temperature and humidity can provide the deposition of particles on the facades. The staining
harms the building aesthetically, but its quantification can help designers
on actions to be taken in the most favorable orientations, such as use of
more appropriate materials or provision of architectural details, for example. Thus, the objective of this study was to quantify the incidence of staining
on facades’ rendering with paint or texture according to solar orientation.
In this context, by a case study in twelve buildings located in Brasília-DF, the
method was based on the insertion of images and quantification of staining
in Autodesk AutoCAD® software, considering North, South, East and West
orientations. It was found that the most affected orientations were East and
South, which may have been influenced by the lower incidence of solar radiation in these regions, facilitating the staining by moisture. Moreover, preventive and corrective solutions for staining were identified.
KEYWORDS: Facades, pathological manifestations, staining.
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RESUMO
A reação álcali-agregado é uma manifestação patológica decorrente de processos químicos resultante da interação de minerais reativos, que estão
presentes em alguns agregados, e os hidróxidos alcalinos provenientes do
cimento Portland, água de amassamento e agentes externos, dissolvidos na
solução presente nos poros do concreto. É uma reação que se dá de forma
lenta, mas que pode causar prejuízos irremediáveis, com fissuras por exemplo, que comprometem a resistência mecânica e a durabilidade da estrutura afetada. O principal objetivo desse trabalho é de ampliar os conhecimentos existentes sobre a evolução dessa manifestação patológica a fim de
contribuir para erradicação desse problema nas obras de construção civil.
A metodologia utilizada no artigo conta com uma revisão bibliográfica que
aborda um histórico da ocorrência da reação álcali-agregado no Brasil e no
mundo, a sua definição, os tipos de reação, os fatores que a influenciam, os
métodos de controle e alguns casos na Região Metropolitana do Recife que
apresentaram essa manifestação patológica durante o processo construtivo
e durante sua vida útil. O artigo aqui apresentado com a finalidade de contribuir para disseminar um conhecimento mais aprofundado dessa manifestação patológica, bem como, apontar ações mitigadoras de sua ocorrência, se constitui uma ferramenta relevante para o meio técnico, o resultado
esperado com essa produção é ampliar o conhecimento do tema proposto,
visto o crescente número de ocorrência dessa manifestação patológica na
estruturas de concreto.
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PALAVRAS-CHAVE: reação álcali-agregado, manifestação patológica, controle.

ABSTRACT
The alkali-aggregate reaction are pathological due to the resulting chemical
processes of interaction of reactive minerals that are present in some aggregates, and alkali hydroxides from Portland cement, water kneading and
external agents dissolved in the solution present in the pores of concrete.
It is a reaction that occurs slowly, but may cause irreparable damage, for
example with cracks that impair the mechanical strength and durability of
the affected structure. The main objective of this work is to expand the existing knowledge about the evolution of this pathological manifestation in
order to contribute to eradicate this problem in the construction works. The
methodology used in the article includes a literature review that addresses a history of occurrence of alkali-aggregate reaction in Brazil and around
the world, its definition, the types of reaction, the factors that influence it,
control methods and some cases in Metropolitan region of Recife who had
this pathological manifestation during the construction process and during
its lifetime. The article presented here in order to contribute to spreading
a deeper understanding of this pathological manifestation as well, pointing
out mitigating actions of its occurrence, it is a relevant tool for the technical
means, the expected result with this production is to increase the knowledge of theme proposed, as the increasing number of occurrence of this
pathological manifestation in concrete structures.
KEYWORDS: Alkali- aggregate reaction, pathological manifestation control..
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RESUMO
Mesmo com o avanço consolidado da tecnologia do concreto e a evolução
dos conhecimentos ligados à boa prática da engenharia, muitas estruturas
desenvolvem, em maior ou menor proporção, manifestações patológicas
que reduzem a durabilidade e prejudicam a estabilidade de uma edificação.
Há, entre tais anomalias, aquelas que merecem maior atenção, devido à expressividade de seus efeitos. Um dos mecanismos de degradação que se enquadra nestas circunstâncias é a reação álcali-agregado (RAA), considerada,
até os dias atuais, uma doença incurável, mesmo que investigada desde os
idos de 1940. O presente artigo reúne os conceitos fundamentais da RAA,
transitando entre as principais informações já consagradas e amplamente
discutidas na literatura técnica. Com o objetivo de demonstrar, na prática,
os efeitos deletérios da reação, além de apresentar o diagnóstico e as medidas mitigadoras aplicáveis, o trabalho relata um estudo de caso referente ao
ocorrido em blocos de fundação da Ponte Paulo Guerra, situada na cidade
do Recife/PE, episódio que marcou a engenharia brasileira e mundial que
trata sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: reação álcali-agregado, RAA, concreto, Ponte Paulo
Guerra, Recife-PE.

ABSTRACT
Despite the consolidated advance of concrete technology and the increase
of knowledge related to the good engineering practice, many structures develop pathological manifestations, in different proportions, which reduce
the durability and threat the stability of the building. Some anomalies require more attention, due to the intensity of its effects. One of the degradation mechanisms under these circumstances is the alkali-aggregate reaction
(AAR), which is considered, to date, an incurable disease, although studies
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have been conducted since the 1940s. This paper brings together the fundamental concepts of AAR, reviewing the main well-accepted and widely
discussed information in the technical literature. In order to demonstrate,
in practice, the deleterious effects of the reaction, in addition to present a
diagnosis and the applicable mitigating measures, this article reports a case
study on the occurred in foundation blocks of the Paulo Guerra Bridge, located in the city of Recife-PE. The episode marked the Brazilian and global
engineering about the topic.
KEYWORDS: alkali-aggregate reaction, AAR, concrete, Paulo Guerra Bridge,
Recife-PE.
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RESUMO
O presente trabalho pretende recomendar o processo terapêutico utilizado para recuperação e reforço das telhas de concreto protendido do prédio
principal do parque industrial de uma indústria de componentes situada no
Vale do Paraíba ao sul do Estado do Rio de Janeiro, como um sistema salutar
de recuperação, cujo resultado será a eliminação de suas manifestações patológicas com o menor impacto sobre a rotina dos usuários. Por meio de um
estudo de caso serão abordados todos os processos desde a identificação
das manifestações patológicas, analises por meio de ensaios não destrutivos como carbonatação e potencial de corrosão, até a escolha e aplicação do
sistema de reforço com fibra de carbono que além de eficaz, reduz o nível de
mobilização da área. A dificuldade de acesso, atrelado aos elevados custos,
tornam este projeto um caso de extrema relevância à ser estudado.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações Patológicas, Telhas de Concreto, Fissuras, Recuperação, Reforço Estrutural.

ABSTRACT
This work intends to recommend the therapeutic process used for recovery
of prestressed concrete tiles of the main building of the industrial park of
the components industry located in the Paraíba Valley south of the State of
Rio de Janeiro, as a salutary recovery system, the result will be the elimination of their pathological manifestations with the least impact on the routine of users. Through a case study will address all items from the identification of pathological manifestations, analysis through nondestructive testing
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as carbonation and corrosion potential, until choice and application of the
reinforcement system with carbon fiber in addition to effective, reduces the
level of mobilization of the area. The difficulty of access, linked to high costs,
make this a project a case of extreme importance to be studied.
KEYWORDS: Pathological manifestations, Concrete tiles, Cracks, Recovery,
Structural Reinforcement.
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RESUMO
A fachada se constitui em um sistema da edificação que está diretamente
exposta às ações de intemperismos, tais como chuva dirigida, variações de
temperatura, radiação solar, ventos, entre outros. Tendo em vista estes problemas, justifica-se a necessidade de estudar manifestações patológicas relacionadas à falta de estanqueidade nas fachadas, visando à sua durabilidade
e aumento da vida útil. Neste sentido o objetivo deste trabalho é recomendar melhorias em fachadas visando garantir a estanqueidade em edifícios
multipavimentos. A metodologia utilizada para este estudo de caso foi dividida em duas etapas, sendo a primeira a realização de inspeções visuais e
fotográficas, para mapear e identificar as principais incidências patologicas
que ocorrem em fachadas de edificações na cidade de Brasília; a segunda
etapa consistiu em propor melhorias construtivas de projeto visando aumentar a durabilidade das edificações. Foi possível concluir que as manifestações relacionadas ao manchamento das fachadas foram as mais incidentes, tais como manchas na face inferior das janelas e manchas na região
das platibandas, mostrando a necessidade de incluir detalhes construtivos
que evitem tais problemas, os quais interferem diretamente na sua estética
e na vida útil.
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RESUMO
O trabalho possui por objetivo a apresentação dos procedimentos utilizados para a inspeção e diagnóstico de manifestações patológicas em estruturas de cobertura e instalações da oficina da antiga Estação Ferroviária
de Natal/RN, obra integrante do Patrimônio Histórico Nacional, atividades
realizadas para subsidiar serviços de recuperação da edificação histórica.
Foram levantados os danos observados na edificação, caracterizada mediante ficha-técnica padrão utilizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN, tendo sido sugeridas obras de recuperação,
reforço e consolidação da estrutura metálica de sustentação da cobertura
do galpão da rotunda, procedimentos de restauro e proteção das superfícies
externas do elemento. Destaca-se no trabalho que intervenções de reabilitação estrutural em edificações históricas, nenhuma ação deve ser realizada
sem primeiramente averiguar os possíveis benefícios e danos ao patrimônio arquitetônico, evitando-se modificar a estrutura de maneira irreversível
(ICOMOS, 2001) [4]. A intervenção na parte estrutural da edificação histórica foi realizada de maneira a preservar, ao máximo, as características originais, coerente com a proposição de Puccioni (1997) [5] e Brandi (1992;
2004) [6] [7], que orienta a dedicar o máximo de estudos de forma a intervir
o mínimo com eficiência e segurança.
PALAVRAS-CHAVE: Inspeção; Diagnóstico Estrutural; Recuperação de
Obras Patrimoniais; Restauro.
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ABSTRACT
The paper presents the procedures used for inspection and diagnosis of
pathological manifestations in roof structures and workshop facilities of the
Old Train Station of Natal/RN, construction integrate of National Historic
Site. Was observed standard technical specifications used by the Institute
of Historical and Artistic Heritage - IPHAN, having been suggested recovery
works, reinforcement and consolidation of the metal structure rotunda of
the shed roof support, procedures restoration and protection of the external surfaces of the element. It highlights the structural rehabilitation works
of historical buildings, no action should be taken without first ascertaining
the possible benefits and damage to architectural heritage, avoiding modify
irreversibly structure (ICOMOS, 2001) [4]. The intervention in the structural part of the historic building was carried out in order to preserve as much
as possible the original features, consistent with the proposition Puccioni
(1997) [5] and Brandi (1992, 2004) [6] [7], which guides dedicating maximum studies in order to intervene with the minimum efficiency and safety.
KEYWORDS: inspection; Structural diagnosis; Asset Recovery Works; Restoration.
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RESUMO
Foram vistoriados dois edifícios no município de Campo Mourão- PR. e registraram-se com fotografias as patologias construtivas. Observou-se nas
inspeções realizadas: umidade ascendente, trincas e fissuras nas alvenarias e revestimentos, descolamento do revestimento das fachadas e pisos,
eflorescências, empolamento de tintas e bolor. Avaliaram-se as condições de
fixação do revestimento cerâmico externo, por meio de exame de percussão
e ensaios foram realizados como preconizados na NBR 13755/1996- Procedimento de resistência á tração (ensaio de arrancamento). Todo o revestimento cerâmico dos edifícios avaliados em Campo Mourão foi retirado e as
fachadas foram recuperadas e alteradas com aplicação de textura projetada.
O memorial descritivo dos serviços de reforma das fachadas constou de:- i)
demolição de todo o revestimento de pastilha e emboço, ii) tratamento das
fissuras e rachaduras existentes, iii) recuperação do emboço, regularização
com argamassa tipo AC II desempenada, iv) criação do sulco no emboço, v)
execução de membrana impermeabilizadora , v) preenchimento da junta
de trabalho com material selante. Nos dois casos analisados, ficou evidente a falta de formação dos profissionais envolvidos, faltando-lhes conhecimento aprofundado das patologias recorrentes e do entendimento de que o
revestimento cerâmico constitui um sistema. Pode-se concluir que as manifestações patológicas poderiam ser evitadas se todas as fases do processo
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(projeto, especificação, procedimentos de aplicação, manutenção) fossem
corretamente observadas, à luz da normalização existente.
PALAVRAS-CHAVE: patologias, recuperação de fachadas, revestimento
cerâmico.

ABSTRACT
Two buildings in the city of Campo Mourão-PR were inspected and registered with photographs the construction pathologies. It was noted in the
inspections: moisture, cracks and fissures up in masonry and cladding, detachment of the lining of facades and floors, efflorescence, blistering paint
and mold. We evaluated the conditions for fixing the external ceramic tiles,
through examination of percussion and trials were carried out as recommended in NBR 13755/1996 - resistance to traction procedure (cracking).
All the ceramic coating of buildings evaluated in Campo Mourão was removed and the facades were recovered and changed with projected texture.
The descriptive memorial services for reform of the facades consisted of:-i)
demolition of the entire tablet coating and plaster, ii) treatment of fissures
and cracks existing, iii) recovery of plaster, mortar regularization with planished II AC type, iv) groove creation in plaster, v) Execution of waterproofing
membrane, v) fill the joint with sealing material. In both cases analyzed, it
became evident the lack of training of the professionals involved, missing
them in-depth knowledge of the recurrent pathologies and the understanding that the ceramic coating is a system. It can be concluded that the pathological manifestations could be avoided if all stages of the process (design,
specification, application procedures and maintenance) were correctly observed, in the light of existing standards.
KEYWORDS: pathologies, recovery of facades, ceramic coating.
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RESUMO
Polímeros reforçados com fibras de carbono (PRFC) são largamente utilizados no mundo inteiro para o reforço de estruturas de concreto armado, por possuírem baixo peso próprio, elevada resistência à tração e pela
praticidade e velocidade de execução. No Brasil, a demanda por este tipo
de serviços de reforço tende a aumentar à medida que as construções existentes começam a ultrapassar sua vida útil e que o crescimento dos centros
urbanos leva a mudanças nos usos das edificações. No entanto, seu uso no
país ainda é restrito, uma vez que não existe hoje uma normalização nacional específica que oriente o projeto e a execução deste tipo de reforço. Este
artigo tem como objetivo apresentar conceitos relevantes para o projeto de
reforços à flexão de vigas com PRFC, tendo como base o ACI 440-2R (2015).
Um banco de dados com resultados de ensaios em 82 vigas foi utilizado para
avaliar as recomendações da norma americana, de forma a identificar a viabilidade de seu uso em projetos brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: Reforço, Concreto Armado, PRFC.
ABSTRACT
Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) are widely used on the world to
strengthening reinforced concrete structures, because they have low dead
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weight, high tensile strength and the convenience and speed of execution.
In Brazil, the demand for strengthening services tends to increase as the
existing buildings begin to exceed their useful life and the growth of urban
centers leads to changes in the buildings uses. However, its use in the country is still limited, since there is not today a specific national standards to
guide the design and implementation of this type of reinforcement. This article aims to present relevant concepts for reinforcements project bending
beams with CFRP, based on the ACI 440-2R (2015). A database with test results in 82 beams was used to evaluate the recommendations of the American standard, to identify the viability of this use in Brazilian designs.
KEYWORDS: Strengthening, Reinforced Concrete, CFRP.
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RESUMO
O envelhecimento das estruturas em concreto armado sem a devida manutenção, seu mal-uso, ou mesmo falhas no projeto e execução, geram diversas manifestações patológicas que podem reduzir a capacidade portante.
Desde os anos 1970, a utilização de fibras diversas (como fibras de aço, polietileno ou vidro) na massa de concreto para redução de certos comportamentos indesejados, tais como a fissuração, ou como compósitos, para aplicação em concreto endurecido, é pesquisada e sua utilização cada vez mais
disseminada. Já as fibras de carbono, nas diversas apresentações existentes
no mercado (quer como tecido ou laminados), são amplamente utilizadas
como reforço estrutural, pois apresentam como vantagem, em comparação
aos métodos tradicionais utilizados em reforço estrutural (chapas metálicas ou aumento da seção da peça com inclusão de barras de aço complementares), maior flexibilidade e conformação às peças estruturais, menor
peso, altas resistências iniciais e, especialmente, aumento mínimo de seção
da peça a reforçar. Sua principal desvantagem é o preço elevado do material
e baixa resistência do polímero ao fogo. Nesse trabalho, buscou-se estudar
a resistência à tração na flexão de corpos de prova de concreto na forma
prismática com incorporação de elevados percentuais de fibra de aço em
sua massa (92,7 kg/m³) e posterior aplicação de tecido de fibra de carbono
com diversas larguras em relação à base desses prismas, bem como uma
análise do ganho de resistência em relação ao custo do tecido de fibra de
carbono.
Foram realizados ensaios de tração na flexão com três pontos nesses corpos de prova prismáticos. Os mesmos foram reforçados com tecido de fibra
de carbono no trecho tracionado. Realizaram-se também ensaios de com-
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pressão axial em corpos de prova cilíndricos. Obtiveram-se resultados que
comprovam o aumento de resistência à tração na flexão dos corpos de prova prismáticos quando relacionados à largura de fibra aplicada, notando-se
que a largura de polímero reforçado com fibras de carbono cujo desempenho econômico foi considerado mais adequado, quando comparado ao ganho
de resistência, foi aquele que cobriu 60% da base desses corpos de prova
prismáticos. Além desses, observou-se também uma perda na resistência à
compressão dos corpos de prova cilíndricos.
PALAVRAS-CHAVE: fibras, carbono, aço, reforço.
ABSTRACT
Reinforced concrete structures aging without the correct maintenance, its
misuse, flaw at design or execution, creates several pathologies that can reduce the structures support capacity. Since 1970’s, the use of diverse fibers
(such as steel, polyethylene or glass fibers) in the concrete mix to reduce unwanted behaviors, such as cracking, or as composites to be use on hardened
concrete are researched and their use more disseminate. In the other hand,
Carbon Fibers on their diverse forms (plates or fabric), are widely spread as
structural reinforcement, because they present as advantage, compared to
the traditional reinforcement methods, higher flexibility and easier application on structural elements, lighter, high initial resistance and minimum
increase of section size. The main disadvantage is the high cost of carbon
fibers. This paper intent to stud the behavior of prismatic concrete pieces
reinforced with high content of steel fibers and, after, carbon fiber fabric.
Tests to measure its flexural strength were made with three points and axial
compression on cylindrical test specimens. The results obtained show the
increase of flexural strength resistance with different sizes of carbon fiber
fabric. The compressive resistance from the cylindrical specimens presented a decrease. A comparison of resistance gains and cost of the solution was,
also analyzed.
KEYWORDS: fibers, carbon, steel, reinforcement.
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RESUMO
O reforço em estruturas de concreto armado é um assunto que está sendo
tratado com muita relevância, porém, ainda há poucos estudos que abordem a temática de forma sistematizada. Entre os métodos existentes de reforço, o uso de polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP) está em
crescente aceitação devido as suas propriedades mecânicas, leveza e fácil
aplicabilidade. No presente trabalho foi simulada uma edificação de quatro
pavimentos, projetada para fins residenciais com cargas compatíveis que
foi utilizada de forma indevida como uma biblioteca, sem consulta prévia ao
projetista. Além disso, também foi simulado um erro de controle tecnológico que acarretou em pilares com resistência característica à compressão
inferior aos solicitados em projeto. Realizou-se o dimensionamento da estrutura para fins residenciais e, posteriormente, utilizou a mesma estrutura,
porém com sobrecargas referentes à nova utilização da edificação. Foram
analisados os esforços e deslocamentos do edifício devido à nova sobrecarga não prevista na concepção do projeto. Após as devidas análises da estrutura com o suporte do software Eberick® na versão 9, verificou-se a necessidade de reforço desta para que a mesma resista aos esforços da nova
utilização. Posteriormente, os cálculos dos reforços que, para efeitos deste
estudo, foram realizados apenas em um pilar (P8) e uma viga (V7) apontaram para o reforço com duas lâminas de CFRP na viga estudada e com cinco lâminas do mesmo material no pilar analisado. Conclui-se que para que a
estrutura trabalhe com segurança e eficiência é necessário que consulte-se
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um profissional para a devida análise, escolha do melhor método de reforço
e execução segundo as recomendações.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto; reforço estrutural; fibra de carbono; polímero; CFRP.

ABSTRACT
Strengthening of reinforced concrete structures is a subject that is being
treated with high importance; however, there are few studies that address
the issue in a systematic way. Among existing methods of reinforcement the
use of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) is increasing acceptance due
to their mechanical properties, lightweight and easy applicability. This paper
presents a simulation of a four-story building designed initially for residential purposes with compatible loads that was incorrectly used as a library,
without prior consultation with the project designer. In addition, it was also
simulated a technological control error that resulted in columns with lower
compressive strength than requested in the design. It was performed the
dimensioning of the structure for residential purpose. In as second moment
was imposed to the same structure the libreary higher surcharge. The efforts and building shifts were analyzed due to the overloads that were not
expected in the structural design. After appropriate structure analysis with
the support of the brazilian software Eberick® version 9, there was the
need for this reinforcement for the structure to resist the efforts of new use.
Subsequently, calculations of reinforcements for the purposes of this study
were conducted only on one column (P8) and one beam (V7) pointed to
the reinforcement with two CFRP sheets in the studied beam and with five
blades of the same material in the analyzed column. In conclusion, in order
for the structure to work safely and efficiently it is necessary to consult a
professional for proper analysis, selection of the best reinforcement method
and execution according to the recommendations.
KEYWORDS: Concrete; reinforced structures; carbon fiber; polymer; CFRP..
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RESUMO
Problemas patológicos em estruturas de concreto armado são muito comuns devido a uma série de fatores relacionados à execução e manuntenção
dessas peças. Portanto o reforço de vigas com problemas patológicos através de chapas de aço coladas com adesivo epóxi com ou sem parafusos
vem se popularizando no Brasil. Esse tipo de reforço apresenta o processo
de execução simples e baixo custo o que justificam sua crescente utilização
na construção civil. Logo, essa pesquisa tem como objetivo analisar a eficiência dos reforços, tendo em vista sua resistência mecânica, bem como a
aderência entre o reforço e o substrato. Para isso foram ensaiadas experimentalmente, cinco vigas, que receberam denominações de X1, X2, X3, X4 e
X5. A viga X1 não recebeu reforço, servindo somente como referência para
as demais e as outras quatro receberam reforço. Das quatro vigas com reforço, duas são coladas com adesivo epóxi com parafusos para ajudar na
ancoragem das chapas nas vigas, que são a X3 e X5, e duas com chapas somente coladas com adesivo epóxi, que são a X2 e X4. Além disso, as chapas
possuem os comprimentos diferentes, mantendo iguais a largura e a espessura. Os resultados dos ensaios mostraram que o reforço é eficiente tanto
a resistência, porque todas as vigas reforçadas romperam com carga maior
do que a viga de referência, como a aderência. No quesito aderência o uso do
parafuso foi eficiente somente para chapa de maior comprimento, pois atuou no campo aonde há cisalhamento, já para chapa de menor comprimento
o parafuso gerou um campo de tensões e não foi eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: reforço, vigas, chapas.
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ABSTRACT
Pathological problems in reinforced concrete structures are very common
due to a number of factors related to the execution and maintenance these
parts. Thus strengthening beams with pathological problems through steel
plates glued with epoxy adhesive with or without screws has become more
popular in Brazil. This type of reinforcement has the simple implementation process and low cost which justifies its increasing use in construction.
Thus, this research aims to analyze the efficiency of the reinforcements, in
view of its mechanical strength, as well as the adhesion between the reinforcement and the substrate. To this were experimentally tested five beams,
receiving designations X1, X2, X3, X4 and X5. The X1 beam did not receive
reinforcement, serving only as a reference for the other and the other four
received reinforcement. The four beams with reinforcement, two are glued
with epoxy adhesive with screws to help anchor the plates on the beams,
which are the X3 and X5, and two plates with only glued with epoxy adhesive, which are the X2 and X4. Moreover, the plates have different lengths
while maintaining the same width and thickness. The test results showed
that the reinforcement is efficient both resistance, because all beams reinforced with broken load greater than the reference beam, and adhesion. On
the issue of adherence using the screw was efficient only for greater length
plate because he worked in the field where there is shear, since for shorter
plate screw generated a stress field and was not effective.
KEYWORDS: reinforcement, beams, plates.
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RESUMO
Em muitos edifícios com subsolos e demais estruturas enterradas, o detalhamento do projeto de impermeabilização de lajes e cortinas se torna
difícil em função do tamanho dos terrenos, pressão do lençol freático, contaminação do solo e desconhecimento de projetistas em relação a métodos
para enfrentar essas situações. Como consequência, o subsolo não recebe a
atenção devida do empreendimento e, na maioria dos casos, é um dos principais motivos de atraso na entrega da obra e reclamação dos proprietários.
Em situações extremas, pode ocorrer a deterioração precoce das estruturas
e problemas estruturais causados pela pressão negativa do lençol freático
se o projeto não tiver sido calculado adequadamente. O uso do subsolo e a
durabilidade ficam comprometidas sem um tratamento adequado. Esse trabalho tem como objetivo apresentar técnicas de recuperação e proteção em
estruturas subterrâneas com infiltração, com sistemas de tratamento com
argamassas de cristalização integral do concreto, aplicadas topicamente e
por injeção. Essas argamassas reagem com a pasta de cimento do concreto
e com a água formando cristais insolúveis nos poros e fissuras do concreto.
Há uma grande redução da penetração de água, mesmo sob alta pressão,
interrompendo a lixiviação do concreto e outras manifestações patológicas
associadas. Serão apresentados casos de obras como a recuperação de laje
de subpressão de um edifício residencial em Niterói, a recuperação da parede diafragma do 6o e 7o subsolos de um hospital em São Paulo e recuperação de um subsolo de um edifício residencial em Vitória.
PALAVRAS-CHAVE: durabilidade, subsolo, concreto, cristalização.
ABSTRACT
In many basements of buildings and others underground structures, the
waterproofing design detail of basement slabs and walls are tough decision
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due to the land size, water table pressure, soil contamination and unfamiliarity of designers to face these situations. As a result, there is no special
attention to the basement and in most of cases, there is a huge delay in the
site and claims from the new residents. In extreme situations, the structures
can deteriorate earlier than expected and structural problems can appear
due to the water table pressure in case the design does not preview this
pressure. The durability and use of the basement are committed without
a suitable approach. This work shows refurbishments and protection procedures for underground structures, based on integral crystalline systems,
applied over the concrete or by injection. These products react with the cement paste from the concrete and water forming insoluble crystals in the
pores and cracks. There is a high water penetration decreasing, even under
high negative pressure, stopping concrete leaching and other related damages. Also, it will be shown cases of sites about basement refurbishment of a
residencial building in Niterói, RJ, diaphragm wall of a Hospital in São Paulo,
SP. and the basement of a hotel in Vitória, ES.
KEYWORDS: durability, basement, concrete, crystalline.
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RESUMO
As estruturas de concreto armado, localizadas em ambientes de atmosfera
marinha, se degradam mais precocemente que aquelas mais afastadas do
oceano. Esta degradação ocorre mais rapidamente nessas estruturas, devido à influência de íons cloro presentes na névoa salina, os quais, em conjunto com as condições climáticas adversas, propiciam ação deletéria nas
mesmas, podendo desencadear o processo de corrosão do aço de suas armaduras. Este trabalho visou à avaliação do teor de íons cloro no ar atmosférico da praia de Iracema e da praia do Futuro, em Fortaleza-CE, em relação
à distância do mar, bem como a comparação com outras cidades litorâneas
brasileiras. Para a quantificação do teor de íons cloro, foi utilizado o método da vela úmida, normatizado pela NBR 6211/2011. Foram estabelecidos
pontos para coleta de dados colocados nas distancias de 50m, 250m, 500m,
1000m, 2000m e 4000m distantes do mar. Verificou-se que o teor de íons
cloro decai exponecialmente em função da distância do mar; que a agressividade do meio ambiente em Fortaleza é bastante elevada em relação a
outras cidades avaliadas e que foi possível constatar que a praia do Futuro
apresenta uma agressividade bastante superior em relação à praia de Iracema.
PALAVRAS-CHAVE: Íons Cloro, Corrosão, Agressividade
ABSTRACT
The reinforced concrete structures located in marine atmosphere environments degrade earlier than those further away from the ocean. This degra-
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dation occurs more rapidly in these structures due to the influence of chloride ions present in the salt spray, which, together with the adverse weather
conditions, provide deleterious effects in them, which can trigger the steel
corrosion process of their armor. This study aimed to assess the chlorine ion
content in the atmospheric air from the Iracema Beach and Futuro beach
in Fortaleza, in relation to the distance from the sea, as well as comparison
with other coastal cities. To quantify the chlorine ion content, we used the
method of wet sail, regulated by the NBR 6211/2011. points were established for data collection put in 50m distances, 250m, 500m, 1000m, 2000m
and distant sea 4000m. It was found that the content of chlorine ions decays
exponentially as a function of distance from the sea; the aggressiveness of
the environment in Fortaleza is quite high compared to other cities evaluated and it was found that the beach of the Future has a much higher aggressiveness in relation to Iracema Beach.
KEYWORDS: Ion chlorine, corrosion, Aggressiveness
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RESUMO
A vigência da ABNT NBR 15575:2013 vem promovendo mudanças no setor
da construção civil que envolvem toda cadeia produtiva, principalmente no
que tange o processo de projeto, seja através de etapas como a escolha de
componentes e sistemas construtivos ou na própria busca por certificação
de produtos e sistemas construtivos, por parte dos fabricantes, de forma
que seus insumos e componentes aplicáveis às edificações habitacionais atendam à referida Norma. Contudo, a fase de construção também tem
um papel fundamental para assegurar que os requisitos estabelecidos em
projeto sejam atendidos. Frente a esse contexto, a partir da implantação de
um Controle de Qualidade, pode-se monitorar e gerir o processo executivo,
buscando e assegurando que esses sistemas construtivos sejam executados
de forma adequada, atestando a qualidade do empreendimento, como um
todo. Nesse sentido, o presente trabalho aponta o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Controle da Qualidade, através do uso
de tecnologias atuais, de modo a atender o cumprimento dos requisitos
estabelecidos e assegurar a VUP (Vida Útil de Projeto) da edificação. Conclusivamente, o Controle de Qualidade aplicado durante a fase de execução
melhora os níveis de produção de obras com maior grau de qualidade, consequentemente aumentando sua Vida Útil (VU) e gerando a expectativa de
maior durabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: edificação, qualidade, vida útil, durabilidade, desempenho, execução, projeto.
ABSTRACT
The validity of the NBR 15575: 2013 has been promoting changes in the
construction industry involving the entire production chain, especial-
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ly regarding the design process, either through steps such as the choice
of components and construction systems or in the pursuit of certification
construction systems and products, by manufacturers, so that their inputs
and components applicable to residential buildings meet the said standard.
However, the construction phase also plays a key role in ensuring that the
requirements in the project are met. Faced with this context, since the implementation of a Quality Control, you can monitor and manage the enforcement proceedings, seeking and ensuring that these constructive systems to
run properly, attesting to the quality of the enterprise as a whole. In this
sense, this study points to the use of Information and Communication Technology (ICT) in Quality Control, through the use of current technologies in
order to meet compliance with the established requirements and ensure
the VUP (Project Lifespan) of edification. Conclusively, the quality control
applied during the implementation phase improves the works of production levels with the highest degree of quality, thereby increasing its Lifespan
and generating the expected durability.
KEYWORDS: building, quality, lifespan, durability, performance, execution,
design.
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RESUMO
Dentre a enormidade de materiais utilizados na indústria da construção os
produtos da cerâmica vermelha se destacam. A região Vale do Assú, mais
importante polo ceramista do estado do Rio Grande do Norte, apesar dos
notórios avanços em termos de tecnologia manufatureira a questão do controle tecnológico ainda é amplamente ignorado pela indústria desta região
o que compromete o desempenho dos produtos de cerâmica (tijolos, telhas e lajotas, por exemplo), afetando portanto sua qualidade e durabilidade,
facilitando assim o surgimento de patologias. Nesse contexto o presente
estudo objetivou alertar as indústrias ceramistas do Vale do Assú sobre a
importância do controle tecnológico, contextualizando as patologias usualmente apresentadas com às não conformidades oriundas do precário controle tecnológico. Seis cerâmicas foram avaliadas e para cada produto avaliado, seis amostras foram coletadas. As amostras foram avaliadas no tocante
a precisão dimensional, absorção de água e módulo de elasticidade dinâmico. Os resultados ratificam a hipótese do estudo, que há de fato pouco, ou

426

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

quase nenhum, controle tecnológico, até mesmo nos critérios de precisão
dimensional.
PALAVRAS-CHAVE: cerâmica vermelha, controle tecnológico, patologias.

ABSTRACT
Among the multitude of materials used in the construction industry of the
red ceramic products stand out. Vale region of Assu, most important potter Polo state of Rio Grande do Norte, despite notable advances in terms
of manufacturing technology the issue of control technology is still largely
ignored by the industry in this region which compromises the performance
of ceramic products (bricks, tiles and slabs, for example), thus affecting its
quality and durability, thus facilitating the development of pathologies. In
this context, the present study aimed to alert the potters industries Assu
Valley on the importance of technological control, contextualizing the pathologies usually displayed by the non-compliance arising from the precarious control technology. Six ceramic were evaluated and rated each product, six samples were collected. The samples were evaluated in respect of
dimensional accuracy, water absorption and dynamic modulus of elasticity.
These results confirm the hypothesis of the study, that there is indeed little,
or no, control technology, even in the dimensional accuracy criteria.
KEYWORDS: red pottery, technological control , pathologies.
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RESUMO
Em meio à expansão na construção civil, faz-se necessário um acompanhamento profissional adequado, no intuito de que todas as técnicas construtivas sejam aplicadas corretamente, para evitar anomalias ou falhas
construtivas. Entretanto, muitas edificações são executadas sem nenhum
acompanhamento técnico, e o resultado disso, é o surgimento, sobretudo
após o uso e ocupação, dos mais variados problemas. Partindo desta perspectiva, este trabalho através de analises visual e fotográficas, faz um levantamento das falhas construtivas (manifestações patológicas) e investiga
suas possíveis causas em uma edificação residencial situada na cidade de
Monteiro, estado da Paraíba. O objeto de estudo está situado no centro histórico da cidade, e, a mais de dez anos vem apresentando problemas como
eflorescência das paredes, deslocamento de piso cerâmico, falhas nas instalações elétricas e hidraúlicas, além de recalques de fundações. A análise
desses e outros problemas fornecerão dados que explicarão suas causas,
formas de contenção e correção, e, se estes problemas também podem vir a
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prejudicar as edificações vizinhas, uma vez que está residência é conjugada
a outras duas.
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Histórico, Qualificação, Materiais de Construção.

ABSTRACT
Amid the expansion in construction, appropriate professional follow-up is
necessary in order that all construction techniques are applied properly to
avoid anomalies or constructive failures. However, many buildings are performed without any technical assistance, and the result is the emergence,
especially after use and occupation of various problems. From this perspective, this work by visual and photographic analysis, makes a survey of constructive failure (pathological manifestations) and investigate their possible
causes in a residential building in the city of Monteiro, state of Paraiba. The
object of study is located in the historic center of the city, and more than
ten years has been having problems as efflorescence walls, ceramic floor
displacement faults in the electrical and hydraulic installations, as well as
settlements of foundations. The analysis of these and other problems will
provide data that will explain its causes, forms of restraint and correction,
and if these problems can also come to harm neighboring buildings, as it is
residence is coupled with the other two.
KEYWORDS: Historical, Qualification, Building Materials.
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RESUMO
O tempo que o concreto deve manter suas propriedades, conhecido como
vida útil, é um importante parâmetro de projeto para o desempenho das
estruturas. Um concreto poroso tem um maior grau de permeabilidade à
água e à agentes agressivos, o que pode ocasionar a deterioração das armaduras por mecanismos como a corrosão. Além de não garantir a estanqueidade, por exemplo, em lajes sob pressão hidrostática negativa (lajes de subpressão). Esse tipo de laje tem sido utilizada com o objetivo de viabilizar ou
facilitar ações construtivas associadas a estruturas situadas abaixo do nível
do lençol freático. Várias são as vantagens desse tipo de construção: redução
de impactos ambientais uma vez que evita a instalação de sistemas permanentes de bombas submersas, o que diminui o uso de energia elétrica; não
ocorrência de recalques ocasionados pelo rebaixamento do lençol freático,
que se estende para as áreas adjacentes ao canteiro de obras; e menor impacto sobre a água subterrânea, o que acarreta consequências graves na disponibilidade desse recurso nas áreas urbanas. Esse artigo apresenta um
estudo de caso sobre a concretagem de uma laje de subpressão, com 30cm
de espessura e volume de 750m3, em concreto armado, de um edifício residencial misto, situado no Setor Noroeste, Brasília-Distrito Federal (Brasil). Para garantir a estanqueidade dessa laje de subpressão, utilizou-se um
aditivo redutor de permeabilidade a pressão hidrostática, conhecido pela
sua capacidade de promover o selamento de fissuras de até 0,4mm através
do fenômeno de autocicatrização. Os resultados comprovaram que tanto
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a composição do concreto (contendo aditivo redutor de permeabilidade)
quanto à adoção de estratégias construtivas adequadas, foram fundamentais para se garantir uma estrutura íntegra e estanque.
PALAVRAS-CHAVE: laje de subpressão, aditivo redutor à pressão hidrostática, estanqueidade, durabilidade.

ABSTRACT
The time required for the concrete to maintain its mechanical and physical
properties, known as “lifetime”, is an important project parameter. A porous
concrete (higher permeability) is more susceptible to the infiltration of water and aggressive substances, which leads to the deterioration of the steel
reinforcement and the loss of tightness. For instance, slabs under negative
hydrostatic pressure, also known as anti-flotation slabs, are employed in
cases where the construction is situated below the water table. There are
several advantages in this type of construction: less impact into the construction site due to the lowering of the water table level, preservation of
subterranean water and reduction of environmental damages, since it does
not required electricity to run water pumps. This work presents a case study
concerning the construction of a 30cm thick and 750m3 anti-flotation slabs
of reinforced concrete used into the construction of a residential building
in Brasília, Brasil. In order to assure the tightness of such structure, a catalyst additive is used. This catalyst is known for its capacity of sealing cracks
under 0,4mm by self-healing. The results showed that both the composition of the concrete (containing permeability-reducing admixture) and the
adoption of appropriate constructive strategies were essential to ensure a
integer and watertight structure.
KEYWORDS: anti-flotation slabs, permeability-reducing admixture: hydrostatic conditions, tightness, durability.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

431

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

USO DE FIBRA CELULÓSICA CONTENDO POLÍMERO
SUPERABSORVENTE COMO AGENTE DE CURA
INTERNA EM MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND,
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA E COMBATE
A RETRAÇÃO
A. KOPPE
Mestranda do PPGEC
Univ. do Vale do Rio dos Sinos
Rio Grande do Sul, Brasil
angelicakoppe@gmail.com
T. L. A. C. ROCHA
Profa. Dra. do PPGEE
Univ. do Vale do Rio dos Sinos
Rio Grande do Sul, Brasil
tlavila@unisinos.br

M. MANCIO
Prof. Dr. do PPGEC
Univ. do Vale do Rio dos Sinos
Rio Grande do Sul, Brasil
mancio@gmail.com

RESUMO
Com o avanço de tecnologias de materiais e a necessidade do aumento da
velocidade de execução de obras civil, vem surgindo uma série de manifestações patológicas em estruturas de concreto. A expansibilidade, rachaduras, contrações térmicas têm acarretado em uma redução de durabilidade
das estruturas, muitas vezes ocasionadas por falhas no sistema de pós concretagem, principalmente a falta de cura. Esta, por sua vez, passou a ser estudada de modo a ser inserida na mistura por meio de reservatórios internos de água, cura interna. Diversos são os materiais promissores a esta
técnica, dentre eles se destaca o polímero superabsorvente (PSA), com capacidade de reter grandes taxas de água e liberá-la conforme a necessidade
de hidratação do cimento. Contudo, não se tem conhecimento de estudos
de PSA de origem residual, inserido em fibras celulósicas (PSAR), para tal
fim. Com a finalidade de discutir o uso de cura, o estudo busca apresentar a
cura interna, por meio da inserção PSAR, avaliando suas propriedades, resistência mecânica e o controle da retração. A partir dos resultados alcançados, pode-se concluir que a cura é de extrema importância para se adquirir
propriedades desejadas em uma matriz de cimento e o PSAR apresenta po-
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tencial como agente de cura interna. Embora com a desvantagem de gerar
poros, combate a retração, reduzindo em 38% a retração em idades de até
três dias, e age como plastificante, reduzindo a relação a/c de 0,54 para 0,48
com seu uso.
PALAVRAS-CHAVE: Cura do concreto, cura interna, polímero superabsorvente.

ABSTRACT
With the advancement of material technologies and the need for increased
civil works execution speed, it has emerged a number of pathological manifestations in concrete structures. The expansion, cracks, thermal contractions have entailed a reduction in the durability of the structures, often
caused by failures in the post concreting system, particularly the lack of
healing. This, in turn, has come to be studied to be inserted into the mix by
internal water reservoir, internal cure. There are several promising materials to this technique, among which stands out the superabsorbent polymer
(SAP), with capacity to hold large water rates and release it as needed to
cement hydration. However, it is not aware of SAP studies of residual origin,
inserted into cellulosic fibers (PSAR) for this purpose. In order to discuss
the use of healing, the study aims to present the domestic demand through
the PSAR insertion, assessing its properties, mechanical strength and control of the retraction. From the results obtained, it can be concluded that the
healing is of utmost importance to acquire desired properties in a cement
matrix and PSAR has potential as an internal curing agent. But with the disadvantage of generating pores, combat the decline, reducing by 38% the
decline in age up to three days, and acts as a plasticizer, reducing the w/c
ratio of 0,54 to 0,48 with its use.
KEYWORDS: Concrete healing, internal curing, superabsorbent polymer.
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RESUMO
A água está presente na maioria dos casos de deterioração do concreto. A
baixa permeabilidade deste material contribui para o aumento da durabilidade. O intuito desta pesquisa é estudar a influência do uso de produto impermeabilizante por cristalização, tanto como tratamento superficial quanto como adição, na absorção de água em concretos. O desempenho destes
será comparado com concretos com e sem adição de sílica ativa. Os ensaios
desenvolvidos para avaliar o desempenho deste material foram: absorção
total - NBR 9778 (ABNT, 2009), penetração de água sob pressão (30kPa),
e complementarmente aos ensaios de permeabilidade foi realizado o ensaio de resistência à compressão – NBR 5739 (ABNT, 2007). Os resultados
mostram que a adição de sílica ativa é mais eficiente que o impermeabilizante por cristalização estudado, pois contribuiu com a resistência à compressão e reduziu a absorção e a penetração de água.
PALAVRAS-CHAVE: permeabilidade, durabilidade, impermeabilizante.
ABSTRACT
Water is present in most cases of concrete deterioration. The low permeability of the same contributes to increase of durability of this material. The
purpose of this research is to study the influence of the use crystalline waterproofing product, as surface treatment and as addition, in the absorption of concrete. The performance of these will be compared to concrete
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with and without silica. The tests carried out to evaluate the performance of
this material were: total absorption - NBR 9778 (ABNT, 2009), water penetration under pressure (30kPa), and compared to permeability tests were
also performed compressive strength test - NBR 5739 (ABNT, 2007). The
results show that the addition of silica is more efficient that the crystalline
waterproofing studied, as it contributed to the compressive strength and
also helped in reducing absorption and penetration.
KEYWORDS: permeability, durability, waterproofing.
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RESUMO
O método de bielas e tirantes se mostra muito eficiente, já que propõe uma
sistematização do dimensionamento de elementos estruturais tanto nas
regiões B, onde ocorre uma distribuição linear de deformações segundo a
hipótese de Bernoulli, como nas regiões D, sujeitas a descontinuidades estáticas e geométricas de acordo com o princípio de Saint Venant. O modelo
permite a análise da viga como um todo, sem a necessidade de separar os
esforços solicitantes e as forças internas para equilibrá-las, fazendo com que
o projetista estrutural tenha um completo entendimento da estrutura, de
maneira mais simples do que pelo método tradicional. Para que o método
seja aplicado, faz-se necessária a formulação da topologia para identificação
do fluxo de tensões nas estruturas de concreto em análise. O objetivo desse
trabalho foi a adaptação desse método para vigas reforçadas com chapas de
aço através de comparações dos resultados obtidos pelo modelo de bielas e
tirantes com resultados experimentais de vigas com e sem reforço.
PALAVRAS-CHAVE: bielas e tirantes, concreto armado, vigas.
ABSTRACT
The strut and ties method are very effective, because proposes a systematic
dimensioning of the structural elements both in the B regions, where occurs
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a linear distribution of deformations under the hypothesis Bernoulli, as D
regions, submitted to static and geometric discontinuities according to the
principle of Saint Venant’s. The model allows analyze the beam as a whole,
without the need for separate the active efforts and internal forces for balancing them, providing to the structural draftsman a complete understanding of the structure, more simple way than the traditional method. To apply this method, it is necessary to formulate the topology for identification
of the flow stresses in the analyzed concrete structures. The objective of
this study was to adapt this method for beams reinforced with steel plates
through comparisons of results obtained by the strut and ties model with
experimental results of beams with and without reinforcements.
KEYWORDS: strut and tie, reinforced concrete, beams.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

437

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA
DAS CONSTRUÇÕES - CBPAT2016
ABRIL DE 2016
ISSN 2448-1467

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE ESCLEROMETRIA NA
AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
M.P.R.C. BRANCO

Discente do curso de Engenharia Civil
Universidade Federal de São Carlos
São Paulo; Brasil
mpcastellobranco@hotmail.com

F.G.S. FERREIRA

Docente do Departamento de Engenharia Civil
Universidade Federal de São Carlos
São Paulo; Brasil
fgiannotti@ufscar.br

RESUMO
Para controlar a qualidade do concreto, a propriedade corriqueiramente usada era sua resistência à compressão. Atualmente, além das propriedades
mecânicas, a durabilidade do concreto vem sendo bastante discutida em
função da ocorrência de deteriorações precoces em estruturas de concreto. O reparo de estruturas deterioradas pode ter custo superior ao de nova
estrutura, dado o elevado valor de uma intervenção para aumentar sua durabilidade no período de manutenção corretiva. Em função disso, propôs-se
a avaliação de uma estrutura inserida no campus da UFSCar por meio de
ensaios não destrutivos. Foi realizado um levantamento histórico e mapeamento das anomalias existentes na estrutura do edifício e, a partir destes,
foram escolhidos elementos estruturais para serem realizados ensaios esclerométricos e colorimétricos, a fim de estimar a dureza superficial dos
mesmos e verificar a carbonatação superficialmente, respectivamente. Utilizando curvas de correlação adequadas, os parâmetros obtidos no ensaio
esclerométrico possibilitam estimar uma resistência mecânica para os elementos e a técnica do ensaio colorimétrico verifica a ocorrência da carbonatação, investigando a influência de tal processo no aumento da resistência mecânica superficial do concreto. Entretanto, os valores de resistência
à compressão obtidos através da correlação com o índice esclerométrico
foram muito altos, indicando que curvas de correlação utilizadas (do próprio
equipamento) não são adequadas. Constatou-se, dos ensaios colorimétricos, que não necessariamente elementos carbonatados possuem índices
esclerométricos superiores a elementos não carbonatados, dada a heterogeneidade do concreto e, consequentemente, do processo de carbonatação.
PALAVRAS-CHAVE: concreto, esclerometria, durabilidade.
ABSTRACT
To control the quality of the concrete, the property routinely used was its resistance to compression. Currently, in addition to mechanical properties and
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durability of concrete has been widely discussed in function of the occurrence of early deterioration of concrete structures. The repair of damaged
structures may have cost in excess of the new structure, given the high value of an intervention to increase their durability in corrective maintenance
period. As a result, it proposed the evaluation of a structure inserted on
the campus of UFSCar through non-destructive testing. This was a historical
survey and mapping of anomalies in the building structure, and since these
have been chosen structural elements to be performed sclerometric and
colorimetric assays in order to estimate the surface hardness thereof and
checking the carbonation surface, respectively. Using appropriate correlation curve, the parameters obtained in estimating a rebound hammer test
enable mechanical resistance to the elements and technique of colorimetric
test checks the occurrence of carbonation by investigating the influence of
such a process in increasing the surface strength of the concrete. However,
the compressive strength values obtained through correlation with the rebound hammer index were too high, indicating that correlation curves used
(from own equipment) are not suitable. It was found, for colorimetric assays, which do not necessarily have elements carbonated, sclerometric levels above non-carbonated elements due the heterogeneity of the concrete
and, consequently, the carbonation process.
KEYWORDS: concrete, rebound hammer, durability.
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RESUMO
A resistividade elétrica está intimamente ligada à velocidade de propagação
da corrosão nas armaduras e ao processo de degradação de armaduras,
uma manifestação patológica frequentemente encontrada nas estruturas de
concreto. Este ensaio é não-destrutivo e geralmente utiliza-se o método de
Wenner, conhecido como dos quatro eletrodos, para as medições. No Brasil
inexiste uma norma específica para ensaios de resistividade elétrica superficial (RES) e não há uma uniformização nacional de procedimentos. Este
trabalho teve o objetivo de estudar a variação da resistividade elétrica superficial do concreto em corpos-de-prova armados e não armados, a fim de
analisar e quantificar os resultados dos ensaios, com o intuito de contribuir
com a elaboração de uma norma nacional. Para isso, foram confeccionadas
três séries de concreto convencionais: sem armadura (referencial), com
disposição da armadura em paralelo e cruzada. A resitividade elétrica foi
analisada nas idades de 7, 28, 56, 91, 119 e 147 dias Os resultados obtidos
mostraram que a armadura interfere de forma significativa nos valores de
resistividade elétrica. Quanto à disposição da armadura, observou-se que a
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disposição em paralelo apresentou valores de resistividade elétrica superiores aos dos concretos não-armados, enquanto a armadura cruzada apresentou valores menores do que os referenciais. Por outro lado, observou-se
que a curva da resistividade elétrica em função da idade apresenta a mesma
tendência, podendo-se aplicar um fator de correção quando necessário. Desta forma, percebe-se a importância de conhecer a influência da armadura
na leitura da resistividade para que possa ser feita uma correta análise sobre a probabilidade de corrosão das estruturas.
PALAVRAS-CHAVE: Resistividade elétrica, corrosão das armaduras, concreto.

ABSTRACT
The electric resistivity is closely connected to the speed propagation of corrosion on armor and to the armor process of degradation, a pathological
manifestation often found on concrete structures. This test is not-destructive and usually is used the Wenner’s method, known as the four electrodes,
for measurements. In Brazil does not exist a specific norm to superficial
electric resistivity tests (SER) and there is not a national standardization of
proceedings. This work has the objective of study the variation of the superficial electric resistivity of concrete in proof bodies armed and non-armed,
to analyze and quantify the tests results, in order to contribute with an elaboration of a national norm. For this, were made three series of conventional
concrete: no armor (referential), with disposal of armor in crusade and parallel. The electric resistivity was analyzed at ages of 7, 28, 56, 91, 119 and
147 days. The results showed that the armor interfere in a significant form
at the values of electric resistivity. As the disposal of armor, it was observed
that the disposal in parallel showed values of electrical resistivity higher
than the non-armed concretes, while the crusade armor showed lower values than the referential. However, it was observed that the electric resistivity’s curve in function of the age shows the same tendency, so it can apply a
correction factor when necessary. Thus, it is realized the significance of understand the armor influences on the resistivity reading for it can be made a
correct analysis about the probability of the structures corrosion.
KEYWORDS: electric resistivity, armor corrosion, concrete.
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RESUMO
Devido às intensas chuvas com reincidências de temporais e ocorrência de
granizo no último semestre do ano de 2015, o Estado do Rio Grande do Sul
teve mais de 60 cidades atingidas as quais sofreram grandes estragos. Com
isso, buscou-se quantificar o desempenho dos elementos de cobertura tipo
telha cerâmica quanto à sua resistência ao impacto de corpo duro, seguindo o procedimento de ensaio da ABNT NBR 15.575:2013 para sistemas de
cobertura, simulando, , a ação do granizo. As telhas cerâmicas utilizadas
são do tipo americana, instaladas em uma inclinação de 35% sobre uma
estrutura de madeira, convencionalmente adotada nas edificações (caibros
e ripas), devidamente espaçadas conforme especificação do fabricante destas telhas. Uma vez montado, o sistema de cobertura foi submetido à ação
de carga proveniente de energias de impacto (1,0 J, 1,5 J e 2,5 J)aplicada
em diferentes pontos das telhas. Em uma área de 5 m², dentre esta região,
9 telhas foram submetidas ao ensaio, verificando e registrando eventuais
danos após cada energia de impacto do corpo duro. Quando os impactos são
realizados na região convexa da telha, denominada de capa, as colisões não
são suficentes para causar danos que comprometam a estanqueidade do
conjunto. Entretanto, ao submeter o canal da telha aos impactos com energia de 1,5 J, estes já são suficientes para causar fissuras, caracterizadas por
fendas que não atravessam totalmente a espessura da telha. Para os impac-
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tos com 2,5 J de energia, a ação causa o surgimento de fissuras que atravessam, totalmente, a espessura da telha. A partir dos resultados e obervações
realizadas ao longo dos testes, constata-se que, impactando-se na região da
capa da telha, o nível de desempenho deste elemento é superior. Contudo,
a região do canal das telhas possui o nível de desempenho intermediário.
PALAVRAS-CHAVE: Telhado, Ação do Granizo, Corpo Duro, Telha Cerâmica,
Sistema de Cobertura.

ABSTRACT
Due to intense rain activity, storms and, mainly, hail occurrence in the year
of 2015, more than 60 towns in the state of Rio Grande do Sul were affected
and got damaged. So, the aim is quantifying the performance of clay tiles
on roofing systems at hail impact resistance tests, following the ABNT NBR
15.575:2013 testing procedures. The clay tiles used are American-type,
fixed with a 35% roof’s pitch over a battens and rafters’ structure, whose
offsetting is indicated by the tile’s manufacturer. The roofing system was
submitted to 1.0, 1.5, and 2.5 J impact energies on different points on the
tile, on a 5 m2 area. In this region, 9 tiles were tested, verifying and registering possible damages right after each energy was impacted. When the
impacts are made on the curved part of the tile, collisions are not enough to
cause tightness damages. On the other hand, when impacting the tile’s plain
part, the 1.5 J energy is enough to cause fissures, which are slots that do not
cross the entire tile’s thickness though. However, the 2.5 J impact energy
generates fissures that cross the clay tile’s thickness. Concluding, when the
curved part is tested, the tile’s performance is superior. When collisions occur at the plain part though, performance is intermediate.
KEYWORDS: Roof, Hail, Rigid Body, Clay Tile, Roofing System.
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RESUMO
Os portos construídos no Estado do Amazonas, em especial os situados em
margens de terra suscetíveis a deslizamentos, com deslocamento de solo
para dentro do leito (movimento conhecido regionalmente como “Fenômeno das Terras Caídas”) têm, frequentemente apresentado manifestações
patológicas em suas estruturas. Dentre os implantados na última década,
elegeram-se como focos de análise os portos de Humaitá/AM, Urucará/AM
e Manacapuru/AM, todos edificados no âmbito do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, sob a responsabilidade técnica do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e situados nos rios Madeira,
Uatumã e Solimões, respectivamente. As principais manifestações patológicas observadas estão intrinsecamente relacionadas à falta de observância
do referido fenômeno quando da elaboração dos projetos. Em destaque o
caso em que parte do radier da infraestrutura portuária ficou suspensa após
movimento de massa, acarretando risco de colapso estrutural. Tais episódios adversos corroboram a importância da análise de todas as variáveis
geotécnicas, hidrogeológicas e estruturais que devem ser observadas, não
apenas na concepção dos projetos básicos e executivos, como também durante a fase construtiva.
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, portos, geotecnia, escorregamento de taludes.
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ABSTRACT
Ports built in the state of Amazonas, in particular those situated on banks
susceptible to landslides, with displacement of soil into the riverbed (movement regionally known as “Phenomenon of the Fallen Lands”) have often
expressed pathologies in their structures. Among the implemented ones
over the past decade, were elected, as analysis focuses, ports of Humaitá,
Urucará and Manacapuru, located in the State of Amazonas, all built under
the Growth Acceleration Program - PAC, under the technical responsibility
of the National Department Transport Infrastructure (DNIT), and situated
in the rivers Madeira, Uatumã and Solimões, respectively. The main pathological manifestations observed are closely related to the lack of compliance
with this phenomenon during the preparation of projects.. Highlighted the
case where part of the raft of port infrastructure was suspended after mass
movement, causing risk of structural collapse. Such adverse events confirm the importance of the analysis of all geotechnical, hydrogeological and
structural variables which must be observed not only in the design of basic
and executive projects, as well as during the construction phase.
KEYWORDS: Pathology, ports, geotechnical, slip in embankments.

CBPAT2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

445

CASA LEIRIA
Rua do Parque, 470
São Leopoldo-RS Brasil
Telefone: (51)3589-5151
casaleiria@casaleiria.com.br

