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RESUMO 

Fissuras, trincas e rachaduras são anomalias encontradas nas edificações. Podem ser uma 

indicação de perigo que compromete a construção. Os prédios e as casas são construídos para 

proporcionar, ao ser humano, proteção, conforto e bem estar. Para isso quando a edificação esta 

comprometida por alguma anomalia é importante que seja feita um acompanhamento detalhado 

por um especialista para indicar a gravidade do problema. As fissuras e trincas surgem em função 

de diversas causas e tipos, que podem ser classificadas de acordo com suas características. Este 

trabalho tem como objetivo analisar as causas, as prevenções e terapias que provocam as trincas e 

fissuras nas edificações. Para analise deste tema, o levantamento de dados permite classificar os 

tipos de danos, diagnosticar as possíveis causas e estabelecer diretrizes para prevenção destas 

anomalias nas edificações. Ressaltando a importância da conservação das edificações, para isso 

as fissuras e trincas devem ser corrigidas e existem métodos e procedimentos apropriados.  

Palavras-chave: Trincas Fissuras Rachaduras Reparos Defeitos nas edificações. 
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ABSTRACT 

 

Fissures, cracks and crevices are abnormalities found in buildings. May be an indication of 

danger that undertakes the construction. The buildings and houses are built to provide, to humans, 

protection, comfort and well being. To do so when the building is committed by an anomaly is 

important to make a detailed follow-up by an expert to indicate the seriousness of the problem. 

The fissures and cracks appear due to various causes and types, which can be classified according 

to their characteristics. This paper aims to analyze the causes, preventions and therapies that 

cause cracks and crevices in buildings. To analyze this issue, the survey data to classify the types 

of damage, diagnose the possible causes and establish guidelines for prevention of these 

anomalies in buildings. Emphasizing the importance of conservation of buildings, for that the 

fissures and cracks should be corrected and there are appropriate methods and procedures.  

Keywords: Fissures Cracks Repair Defects in buildings.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As trincas e as fissuras são defeitos na construção civil, que existem em decorrência as 

condições ambientais ou em virtude de problemas estruturais. Defeitos estes que são encarados e 

chamados de anomalias nas edificações. Suas origens podem ser diversas, nos projetos, nas 

técnicas de construção, nos materiais empregados, no controle da construção ou no seu uso 

durante a vida útil. 

Existem diversos fatores que provocam o aparecimento de trincas tais como a 

movimentação dos materiais componentes da construção, que em geral tendem a se acomodar, 

em decorrência de vibrações e trepidações. Os materiais sofrem retração e dilatação que 

deformam a estrutura, devem estar bem amarrados e ter boa aderência. Atuação de sobrecarga, 

além das definidas em projeto, ou causada por mudança no uso da edificação. Recalques no 

sistema de fundação. Falta de manutenção.  

Existe uma diferença conceitual entre fissuras e trincas. As fissuras são aberturas finas e 

alongadas na superfície de determinado objeto, não implicam, necessariamente, em diminuição 

da segurança de componentes estruturais. As trincas são aberturas que se apresentam em um 

determinado objeto ou parte dele como um fragmentado ou separação em partes, podendo 

ocasionar interferências indesejáveis como a entrada de vento e água da chuva, proliferação de 

microorganismos como fungos, bolores, algas, mofos. Proporcionam manifestações de diversos 

tipos de interferências que devem ser analisadas caso a caso e serem tratadas antes do seu 

fechamento. 

Uma edificação deve ser projetada de modo a oferecer a seu usuário segurança, 

funcionalidade e durabilidade, assegurando qualidade na obra.   
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Na busca de agilidade na construção, encurtando prazos e economizando materiais, 

houve uma tendência ao aumento dos vão e de painéis de laje dos edifícios, o calculo de ruptura 

também ajudou a otimizar dimensões, reduzidas em relação às praticas dos métodos tradicionais. 

As edificações se tornaram mais leves e esbeltas, portanto sujeitas a estados de deformação e 

aparecimento de anomalias como as fissuras e trincas. As antigas construções tinham seus 

cálculos baseados em tensões de serviços e apresentavam elevada robustez, isso acarretava que 

suas deformações eram pequenas e pouco perceptíveis.  

Fissuras, trincas, causas, prevenções e terapia em edificações. Os tipos de fissuras e 

trincas nas edificações, as causas do seu aparecimento, os métodos de prevenção e os 

procedimentos adotados para terapia são analise do trabalho. As interações ambientais são fatores 

que mudam as propriedades dos materiais e devem ser levadas em consideração. A pesquisa não 

abrange fissuras provenientes de mau uso da edificação, acidentes como incêndios e degradações 

sofridas pelos materiais em função de seu envelhecimento natural.  

 

1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Estabelecer diretrizes para a prevenção e procedimentos para terapia de fissuras e 

trincas nas edificações em decorrência as condições estruturais e ambientais. 

 

1.1.2 Objetivo específico 

Analisar os tipos de fissuras e trincas nas edificações, a procedência das causas e 

conseqüências do seu aparecimento.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

As edificações podem apresentar uma série de problemas em suas camadas superficiais 

e estruturais, que acabam por comprometer tanto a arquitetura dessas construções quanto a 

segurança, higiene e funcionalidade, dando um aspecto de descuido nas cidades, em alguns casos 

se agravam causando acidentes e pode até levar à queda do prédio. “Acidente é todo 

acontecimento casual, fortuitos e imprevistos, que ocorre em uma determinada obra” (Monteiro 

1996). 

É raro encontrar edificações, residenciais, industriais ou qualquer tipo de construção, 

que não apresentam nenhum tipo de fissura. Dentre os problemas que afetam as edificações, as 

fissuras e trincas são o aviso de um eventual estado perigoso da estrutura, que pode comprometer 

o desempenho da edificação. Também, o aspecto das fissuras e trincas exerce um desconforto em 

seus usuários. 

As fissuras são as anomalias de maior incidência, depois da má execução, conforme 

Monteiro e Helene (1990). Para pessoas leigas são as manifestações mais preocupantes, pois, 

associam com problemas estruturais. Em muitos casos são alvos de litígios judiciais. Para 

identificação da conseqüência estrutural de uma fissura se faz necessário uma investigação, 

avaliação e diagnóstico. No entanto, muitas vezes, devido à necessidade de determinação de 

responsabilidades, existe a necessidade se realização de uma perícia. 

Prevenir e corrigir é um conjunto de atividades necessárias para que as edificações 

tenham desempenho satisfatório ao longo do tempo, com a finalidade de prolongar sua vida útil, 

restabelecendo a estrutura as condições para que esta desempenhe, eficientemente as funções para 

as quais foram concebidas (THOMAZ, 1990). Segundo Aguiar, Cabrita e Appleton (2002), a 
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importância cultural e socioeconômica dos patrimônios arquitetônicos e da reabilitação urbana se 

faz necessário à conservação, reabilitação de edifícios no ponto de vista de organização dos 

espaços urbanos, de qualidade ambiental, de higiene e de segurança. 

Analisar os tipos de fissuras e trincas nas edificações, a procedência das causas e 

conseqüências do seu aparecimento, de modo a estabelecer diretrizes para a prevenção e 

procedimentos para terapia de fissuras e trincas nas edificações em decorrência as condições 

estruturais e ambientais.  

 

1.3 METODOLOGIA 

  

A partir da revisão da literatura, a analise dos tipos e das causas de fissuras e trincas, 

uma classificação de acordo com suas características permite determinar as medidas e 

procedimentos recomendados para repará-las. 

O estudo de caso exemplifica na prática os tipos de fissuras e trincas que surgem de 

acordo com determinada causa. Estabelece a necessidade de reparar as edificações afetadas a 

partir da avaliação e analise das causas e dos tipos da anomalia encontrados, para empregar os 

procedimentos cabíveis e recomendados para este caso. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. 

O Capitulo 01 apresenta a Introdução que é composta pelos seguintes itens: Introdução, 

Objetivos, Justificativa e Metodologia do trabalho.O Capitulo 02 apresenta uma revisão da 

literatura sobre fissuras e trincas nas edificações.  

O Capitulo 03 apresenta os tipos e as causas do aparecimento das fissuras e trincas. 

O Capitulo 04 apresenta diretrizes para a prevenção das anomalias e aponta os 

procedimentos de repará-las.  

O Capitulo 05 apresenta o registro de caso. 

O Capitulo 06 relata as considerações finais da pesquisa realizada. 

 

 1.5 CRONOGRAMA DO TRABALHO 

 

 

SET. 

OUT. 
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FEV. 

MAR. MAIO 

JUN. 

JUL. 
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SET 

INTRODUÇÃO X X      
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REV. DA LITERATURA X X X X    

TIPOS E CAUSAS    X X   

PREV. CORREÇÕES    X X X  

ESTUDO CASO      X X 

CONCLUSÕES       X 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Há fissuras e fissuras, distingue o engenheiro Paulo Helene, professor da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Para o leigo, uma rachadura incomoda muito, dando a 

impressão de que tudo irá desabar. Mas para os engenheiros, observando a configuração das 

trincas, analisam se a estrutura está comprometida. 

 Segundo Lúcia Helena de Oliveira da revista Super Interessante de agosto 1994, as 

amostras ou corpo de prova de concreto são submetidos a diversos testes, em formatos de 

cilindros são apertados entre robustos braços mecânicos, até espatifam-se com a pressão de 

dezenas de toneladas, são deixados em equipamentos que parecem geladeiras, ficando ali dentro 

expostas a fumaça, ácidos e temperaturas extremas, algumas das peças sacrificadas foram 

retiradas diretamente de pontes, barragens ou edifícios, com o auxílio de um aparelho capaz de 

cortar a rigidez do concreto, graças a uma afiadíssima lâmina de diamante, mas há também 

pedaços de concreto moldados exatamente com essa finalidade de serem testados para ver qual a 

sua resistência. Se está baixa, é sinal de que o concreto pode ficar doente ou mesmo já adoeceu. 

O que, muitas vezes, se traduz em ameaça de ruína, ao pé da letra. 

Já não se fazem concretos como antigamente: As obras mais modernas tendem a ser 

menos resistentes, afirma o engenheiro Carlos Eduardo Tango. Será que mudou tanto assim a 

receita do concreto com o passar do tempo? A resposta é não: ela continua a mesma. Mas hoje as 

partículas de cimento são menores, diz Tango. Portanto têm mais superfície em contato com o 

reagente, que é a água. Ocorre algo análogo ao que se dá com uma pastilha de sal de frutas 

quebrada, ela derrete mais depressa. Em geral, as doenças não ocorrem separadamente, explica o 

engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer. Uma trinca, causada pela doença de expansão, pode 

deixar que a água alcance a armadura. Então, a ferrugem aparece, como um segundo mal. Para o 
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diagnóstico, Bauer e seus colegas de área contam com um arsenal de quase cinqüenta exames. 

Corantes tingem de verde a área do material que perdeu resistência, por causa da maresia, por 

exemplo. Usamos até o ultra-som, como os médicos, para avaliar a localização e o tamanho dos 

danos, conta o engenheiro. Felizmente, também não faltam terapias, que vão de revestimentos 

especiais a técnicas como os jatos de areia para retirar a ferrugem. Isso resolve boa parte dos 

casos. Mas o fundamental é melhorar a qualidade das obras, para que não adoeçam tanto e tão 

cedo. 

 Ação da carbonatação em vigas de concreto armado em serviço, construídas em escala 

natural e reduzida segundo Valdirene Maria Silva (2007) da Escola de Engenharia de São Carlos 

da Universidade de São Paulo, apresenta uma análise em corpos de prova, do comportamento da 

frente de carbonatação em vigas de concreto armado sob tensão, em escala natural e reduzida, 

com a máxima condição de subarmação. As vigas foram construídas com e sem adição da sílica 

da casca de arroz e sílica de ferro silício ou silício metálico. Para cada viga em escala natural 

(agregado graúdo com D máx. = 19 mm) foi moldada uma em escala reduzida com o mesmo 

traço de concreto para estabelecer os mesmos parâmetros de comparação. As vigas foram curadas 

durante 7 dias e posteriormente submetidas à flexão, com o carregamento aplicado nos terços 

(L/3 da viga). Realizou-se o pré-condicionamento para a estabilização da umidade interna das 

vigas que foram expostas durante 28 dias em um ambiente com concentração de 50% de dióxido 

de carbono, umidade relativa de 65 '+ OU -' 5% e temperatura ambiente. Foram determinados: 

resistências à compressão simples axial, resistência à tração por compressão diametral, módulos 

de elasticidade e profundidade da frente de carbonatação nos corpos-de-prova cilíndricos. A 

profundidade da frente de carbonatação em corpos-de-prova foi determinada para diferentes 

concentrações de dióxido de carbono. Também foi verificada a carbonatação ao longo das vigas 

em escala natural e reduzida e nas posições das fissuras. Para a previsão da profundidade da 
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frente de carbonatação nas vigas, foram ajustadas equações para a representação da carbonatação 

na região das fissuras. Os resultados obtidos mostraram a eficiência da espessura do cobrimento, 

a eficácia dos modelos físicos reduzidos para realizar estudos de carbonatação e a tendência da 

carbonatação em elementos estruturais na condição de serviço. A frente de carbonatação difere na 

posição das fissuras, evidenciando um comportamento diferente quando comparado com corpos-

de-prova. A análise microestrutural ilustrou o comportamento da frente de carbonatação em vigas 

de concreto armado, complementando o estudo experimental. Com base nos resultados obtidos 

pode-se afirmar que a simples adoção de concretos de alto desempenho para construção de 

elementos estruturais não é suficiente nas peças que contenham fissuras e que sejam submetidas a 

atmosferas ambientais agressivas.  

A aplicação do concreto reforçado com fibras de aço em elementos de superfície 

restringidos segundo Nelson Lúcio Nunes (2006) da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, a previsão de comportamento quanto à fissuração e seu controle pelo uso das fibras de aço, 

em elementos de superfície de concreto restringidos, ou seja, submetidos às tensões de tração 

induzidas pela retração restringida. Nunes desenvolve um método analítico para calcular o 

consumo de um determinado tipo de fibra de aço em função do potencial de retração da matriz de 

concreto e da máxima abertura de fissura, determinada em função de parâmetros de durabilidade 

e aceitabilidade sensorial, foram realizados ensaios para caracterização do potencial de fissuração 

de matrizes de concreto utilizadas em obras de elementos de superfície, onde testou-se um 

método de estimativa das tensões induzidas por retração restringida no concreto, no momento da 

primeira fissura e foi realizado um programa experimental, com a construção de pistas de 

concreto reforçado com fibras de aço (CRFA), com consumos de fibras de 10 kg/m3, 30 kg/m3 e 

60 kg/m3, construídas sobre bases com duas condições de restrição: superfície desempenada e 

superfície jateada com exposição dos agregados. A fissuração destas pistas, nas primeiras idades, 
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foi monitorada através da medida da abertura e do comprimento das fissuras, a consideração de 

valores característicos na previsão da resistência à tração do concreto era um ajuste necessário e 

coerente com a observação prática. Com o ajuste, os resultados experimentais de abertura de 

fissura ficaram dentro da faixa de previsibilidade do método, considerando um intervalo de 

confiança de 90%. Com o desenvolvimento deste método, buscou-se contribuir para a aplicação 

do CRFA no controle da fissuração por retração restringida de elementos de superfície, 

ampliando a fronteira do conhecimento no aspecto da escolha e dosagem da fibra para um 

determinado desempenho esperado quanto à fissuração. 

Todo concreto sofre do mal “trincas e fissuras” afirma o Eng° Cássio B. T. Barboza da 

revista Recuperar,dez. 2005. Há muito que falar sobre trincas e fissuras, mas o mais importante é 

que todo concreto desenvolve trincas e fissuras. Esta patologia aparece sob todas as 

configurações, formas e aberturas. Seja com grandes aberturas, na forma de fraturas, a micro 

fissuras invisíveis ao olho humano, mas perfeitamente detectáveis ao microscópio. São 

produzidas pela liberação de tensões, que geram deformações positivas e negativas, e que 

ultrapassam a tensão de tração do concreto, principalmente em sua fase de “amadurecimento”. As 

mudanças de volume que ocorrem em seu corpo, geram fenômenos de retração, particularmente 

pelo comportamento das camadas do concreto abaixo de sua superfície. Freqüentemente vemos 

trincas verticais em paredes de concreto que retraem sem qualquer impedimento, tendo abertura 

máxima na parte superior e, naturalmente restrições em sua base. O fato é que nem todo concreto 

retrai da mesma forma e com a mesma magnitude. A antiga tela de aço recomendada para ser 

colocada próximo à superfície do piso, de modo a cobrir as trincas de retração, e que hoje estão 

perdendo campo para as fibras poliméricas, pulverizadas no concreto, se submetem a tensões de 

tração na medida em que o concreto sofre tensões de compressão, reduzindo ou eliminando as 

trincas e fissuras na superfície. Já há aditivos que, adicionados ao concreto, reduzem a retração 
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devido à secagem, possibilitando a redução desta sinistra característica do concreto. O fato é que 

julgamos apenas o que vemos e uma enormidade de fissuras, no concreto, são invisíveis ao olho, 

razão da importância da análise microscópica, especialmente com o microscópio eletrônico de 

varredura. As micro trincas, quando se juntam, são responsáveis por uma série de problemas em 

peças estruturais. Esta intercomunicação, quando existe, dá problemas. Trincas, fissuras e micro 

fissuras invisíveis, sempre irão significar sinônimo de complicação para as estruturas, pois 

representam ligação direta de eletrólitos com as armaduras e os cabos de protensão, que são feitos 

de aço reativo ou altamente corrosivo. Infelizmente, a grande verdade é que quanto mais 

resistente é o concreto, mais trincas e fissuras irão aparecer, exatamente porque haverá mais pasta 

de cimento, ou propriamente matriz cimentícia, responsável pelo fenômeno da retração. Em 

outras palavras, quanto maior a quantidade de cimento, com um determinado fator água/cimento, 

menor será a retração devido à secagem, rotulando cada vez mais, de forma brilhante, nosso 

velho e conhecido concreto como pseudo-sólido completo.  
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3 TIPOS E CAUSAS DE FISSURAS E TRINCAS 

 

Ao analisar uma estrutura de concreto com alguma patologia é necessário abranger o 

surgimento e o desenvolvimento das causas da deterioração das estruturas, buscando esclarecer as 

causas para prescrever aplicação da correção necessária. Conhecer a origem da deterioração é 

necessário para que se possa proceder aos reparos exigidos e também para se garantir que, após 

reparada, a estrutura não volte a se deteriorar. 

Segundo Ripper 2001, classificam-se como causas intrínsecas aos processos de 

deterioração das estruturas de concreto as que são inerentes as próprias estruturas, todas as que 

tem sua origem nos materiais e peças estruturais durante as fases de execução ou utilização das 

obras, por falhas humanas, por questões próprias ao material concreto e por ações externas, 

acidentes inclusive.  

As causas intrínsecas estão relacionadas às falhas humanas durante a construção que 

vem a gerar deficiência na concretagem feita pelo transporte, lançamento, juntas de concretagem, 

adensamento ou cura inadequados. Geram também inadequação de escoramentos e formas, 

inexistência de controle de qualidade, deficiências nas armaduras tais como má interpretação dos 

projetos, insuficiência de armaduras, mau posicionamento das armaduras, cobrimento de concreto 

insuficiente, dobramento inadequado das barras, deficiência nas ancoragens e emendas e má 

utilização de anticorrosivos. A utlização incorreta dos materiais de construção também é uma 

falha humana como a especificação inferior do Fck, utilização diferente do aço especificado, solo 

com características diferentes, utilização de agregados reativos, utilização inadequada de aditivos 

e dosagem inadequada do concreto. 

As causas naturais como causas próprias à estrutura porosa do concreto, causas 

químicas tais como reações internas ao concreto, expansibilidade de certos constituintes do 
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cimento, presença de cloretos, ácidos e sais, anidrido carbônico, água e elevação da temperatura 

interna do concreto. Causas físicas tais como variação de temperatura, insolação, vento e água e 

causas biológicas também são causas intrínsecas. 

As causas extrínsecas de deterioração da estrutura são as que independem do corpo 

estrutural em si, assim como da composição interna do concreto, ou de falhas inerentes ao 

processo de execução podendo, de outra forma, ser vista como os fatores que atacam a estrutura 

“de fora para dentro” durante as fases de concepção ou ao longo da vida útil desta. 

As causas extrínsecas também estão relacionadas as falhas humanas durante o projeto 

tais como modernização inadequada das estruturas, má avaliação das cargas, detalhamento errado 

ou insuficiente, inadequação ao ambiente, incorreção na interação solo-estrutura, incorreção na 

consideração de juntas de dilatação; Falhas humanas durante a utilização tais como alterações 

estruturais, sobrecargas exageradas e alteração das condições do terreno de fundação; Ações 

mecânicas, Ações físicas tais como variação da temperatura, insolação e atuação da água; Ações 

químicas e ações biológicas. 

Os processos físicos de deterioração das estruturas tem os efeitos resultantes da atuação 

dos agentes intrínsecos e extrínsecos de deterioração das estruturas de concreto que se fazem 

sentir nos pontos fracos das estruturas. As causas são evidentes e poderiam ter sido evitadas pela 

escolha dos materiais e dos métodos de execução, pela elaboração de um projeto detalhado ou 

pela concretização de um programa adequado de manutenção.  

Alguns efeitos como os devido a causas mecânicas, como sobrecarga e impactos para os 

quais a estrutura não haveria sido dimensionada, ou a acidentes, como sismos e incêndios, não 

são tão evitáveis. Estes agentes podem causar consideráveis danos as estruturas inclusive levando 

a ruína, são impossíveis de ser considerados nas etapas de concepção e execução das estruturas, a 

não ser pela adoção de algumas medidas paliativas. 
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Os processos físicos de deterioração estão relacionados a fissuração que pode decorrer 

de deficiência do projeto, contração plástica, assentamento do concreto como perda de aderência, 

movimentação de escoamento e formas, retração, deficiência de execução, reações expansivas, 

corrosão das armaduras, recalques diferenciais, variação de temperatura e ações aplicadas. A 

desagregação do concreto pode ocorrer por fissuração, movimentação das formas, corrosão do 

concreto, calcinação e ataque biológico. Relacionados também a carbonatação do concreto, a 

perda de aderência e ao desgaste do concreto. 

A caracterização da fissuração como deficiência estrutural depende da origem, da 

intensidade e da magnitude do quadro de fissuração existente, posto que o concreto, por ser 

material com baixa resistência a tração, sofre fissura quando as tensões trativas, que podem ser 

instaladas pelos mais diversos motivos, superarem a sua resistência à tração. 

Os tipos de fissuras e trincas podem ser determinados por suas características, que 

podem ser observadas na figura 01. Trincas horizontais próximas ao teto, fissuras em direções 

aleatórias, trincas no piso ou no teto, trincas inclinadas na parede, abaulamento do piso, trincas 

horizontais próxima ao piso, trinca vertical na parede. 

 

              

Figura 01 – Características e localização de trincas (http://www.ebanataw.com.br/roberto/trincas/index.php) 

http://www.ebanataw.com.br/roberto/trincas/index.php
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 1. Trinca horizontal próximo ao teto origina-se devido ao adensamento da argamassa de 

assentamento dos tijolos ou da falta de amarração da parede com a viga superior. 

  2 . Fissuras nas paredes em direções aleatórias originam-se devido a falta de aderência 

da pintura, retração da argamassa de revestimento, retração da alvenaria ou na falta de aderência 

da argamassa a parede. 

3 e 4 . Trincas no piso ou no teto originam-se por vibrações, excesso de peso sobre a 

laje ou falta de resistência da laje. 

5. Trincas inclinadas nas paredes são originadas por recalques. Um dos lados da 

fundação não agüentou ou não esta agüentando o peso e afundou ou esta fundando.  

6. O abaulamento do piso pode ser causado por recalque da estrutura, por expansão do 

subsolo ou colapso do revestimento. Quando são causados por recalque são acompanhados por 

trincas inclinadas na parede. Os solos muito compressíveis, com presença de água, se expandem e 

empurram o piso para cima. 

7. As trincas horizontais próximas ao piso originam-se por recalque de baldrame ou 

mesmo pela subida da umidade pelas paredes, por causa do colapso ou falta de 

impermeabilização do baldrame. 

8. Trinca vertical na parede é causada pela falta de amarração da parede com algum 

elemento estrutural como pilar ou outra parede que surge daquele ponto do outro lado da parede. 

As falhas ocorridas em projetos estruturais, que causam a formação de fissuras e trincas, 

podem  ser as mais diversas. Assumindo as correspondentes fissuras configuração própria, função 

do tipo de esforço a que estão submetidas as varias peças estruturais, como se procura 

exemplificar na figura 02. 
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Figura 02 – Configurações de fissuras em função do tipo de solicitação predominante (SOUZA, Vicente C. M. de; 

RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

 

 3.1 MOVIMENTAÇÃO DOS MATERIAIS, RETRAÇÃO E DILATAÇÃO 

 

Diariamente os elementos e os componentes de uma construção estão sujeitos a 

variações térmicas. Estas variações repercutem numa variação dimensional dos materiais, 

dilatação ou contração, por esse motivo as tensões podem provocar o aparecimento de fissuras e 

trincas. 

Segundo Thomaz 1990, as movimentações térmicas de um material estão relacionadas 

com as propriedades físicas e com a intensidade da variação da temperatura, a amplitude das 

tensões desenvolvidas em função da intensidade da movimentação, do grau de restrição imposto 

pelos vínculos desta movimentação e das propriedades elásticas do material.  

As fissuras e trincas de origem térmica surgem por movimentações diferenciadas entre 

componentes de um mesmo elemento e entre regiões distintas do mesmo material. Ocorrem em 
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função de junção de materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica, em função da 

exposição de elementos a diferentes solicitações térmicas naturais e em função do gradiente de 

temperatura ao longo de um mesmo componente, face exposta e face protegida. 

A movimentação térmica não ocorre apenas pela amplitude da movimentação, mas 

também pela rapidez com que esta ocorre. Se a movimentação for lenta e gradual um material 

pode apresentar menor resposta ou pode absorver as movimentações, o mesmo não ocorre se a 

movimentação for brusca. 

Devido às movimentações que os componentes e materiais de uma edificação estão 

submetidos, as fissuras e trincas também surgem por que os materiais sofrem fadiga pela ação de 

ciclos alterados de carregamento e descarregamento por solicitações alteradas de tração e 

compressão. 

As coberturas planas estão mais expostas a mudanças térmicas do que os paramentos 

verticais das edificações, portanto, os movimentos são diferentes entre os elementos verticais e 

horizontais. O coeficiente de dilatação térmica linear do concreto é aproximadamente duas vezes 

maior que o das alvenarias de uso corrente, então, a influencia das juntas de argamassa. 

As lajes de cobertura estão vinculadas as paredes de sustentação, surgem tensões tanto 

no corpo das paredes quanto nas lajes, as tensões de origem térmica são nulas nos pontos centrais 

das lajes, crescendo proporcionalmente em direção as bordas onde atingem seu ponto máximo, 

conforme figura 03. 
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Figura 03 – Propagação das tensões numa laje de cobertura com bordas vinculadas devido a efeitos térmicos 

(SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São 

Paulo, Pini, 2001) 

 

A dilatação plana das lajes e o abaulamento provocado pelo gradiente de temperatura ao 

longo de suas alturas (figura 04) introduzem tensões de tração e de cisalhamento nas paredes das 

edificações, as trincas se desenvolvem nas paredes, apresentando tipicamente as configurações 

das figuras 05 e 06. 

 

 

Figura 04 – Movimentações que ocorrem numa laje de cobertura, sob ação elevada de temperatura (SOUZA, 

Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, 

Pini, 2001) 
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Figura 05 – Trinca típica presente no topo da parede paralela ao comprimento da laje; a direção das fissuras, 

perpendiculares as resultantes de tração (σt), indica o sentido da movimentação térmica (no caso, da esquerda para a 

direita) (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 

3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

  

Figura 06 – Trinca típica presente no topo da parede paralela a altura da laje; a trinca normalmente 

apresenta-se com traçado bem definido, realçando o efeito dos esforços de tração na face interna da parede (SOUZA, 

Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, 

Pini, 2001) 

 

Em função das dimensões da laje, da natureza dos materiais que constituem as paredes, 

do grau de aderência entre paredes e laje e da eventual presença de aberturas, podem desenvolver 

trincas inclinadas próximas ao topo das paredes, conforme ilustração na figura 07. 
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Figura 07 – Trinca de cisalhamento provocadas por expansão térmica da laje de cobertura (SOUZA, 

Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, 

Pini, 2001) 

 

A movimentação térmica das vigas pode provocar fissuração em pilares; pode ocorrer 

quando a estrutura não possui juntas de dilatação ou quando são mal projetadas, a dilatação 

térmica de vigas pode provocar nas extremidades dos pilares fissuras ligeiramente inclinadas, 

conforme ilustração da figura 08. 

 

Figura 08 – Pilar fissurado devido a movimentação térmica das vigas de concreto armado (SOUZA, Vicente 

C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 
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A movimentação térmica da estrutura pode causar destacamentos entre as alvenarias e o 

reticulado estrutural, e mesmo a incidência de trincas de cisalhamento nas extremidades da 

alvenaria, conforme representado na figura 09. 

 

Figura 09 – Trincas de cisalhamento nas alvenarias, provocadas por movimentação térmica da estrutura 

(SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São 

Paulo, Pini, 2001) 

 

Muros muito extensos apresentam fissuras e trincas devidas movimentações térmicas, 

sendo verticais, com aberturas de 2 a 3mm, manifestam-se a cada 4 a 5m, ocorre nos encontros da 

alvenaria com os pilares ou mesmo no corpo da alvenaria, conforme representado na figura 10. 

 

Figura 10 – Trincas verticais causadas por movimentação térmica: A) destacamento entre alvenaria e pilar, 

B) trinca no corpo da alvenaria (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de 

estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 
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Fissuras e trincas provocadas por movimentações térmicas iniciam-se na base do muro, 

em razão das restrições que a fundação oferece a sua livre movimentação. Em função da 

resistência a tração da argamassa de assentamento e dos componentes de alvenaria as fissuras e 

trincas acompanham as juntas verticais de assentamento ou mesmo estendem-se através dos 

componentes da alvenaria (figura 11 e 12). 

 

  

Figura 11 – Trinca vertical, a resistência a tração dos componentes de alvenaria é superior a resistência a 

tração da argamassa ou a tensão de aderência da argamassa e o bloco (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. 

Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

  

Figura 12 – Trinca vertical, a resistência a tração dos componentes de alvenaria é igual ou inferior a 

resistência a tração da argamassa (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço 

de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 
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3.3 ATUAÇÃO DE SOBRECARGA, MUDANÇA NO USO DA EDIFICAÇÃO 

 

A atuação de sobrecarga pode produzir fissuração na estrutura, nos pilares, nas vigas e 

nas paredes. Sobrecarga é uma solicitação externa, prevista ou não em projeto, capaz de provocar 

a fissuração de um componente em função a estrutura. 

Ao longo do tempo os proprietários desejam efetuar aliterações no uso das estruturas. 

Isso implica no remanejamento e em aumento de cargas permanentes. Em muitos casos se faz 

apenas uma verificação de capacidade portante, pouco para real verificação das deformações. As 

conseqüências são flexas, e rotações excessivas freqüentemente associadas à fissuração pelo 

aumento das tensões na armadura de tração. Para projetos de adaptação devem ser feitas 

avaliações sobre as alterações que irão provocar na estrutura. Analisar a superposição dos novos 

estados de tensão a outros já instalados e o incremento de deformações imediatas e ao longo do 

tempo. 

Segundo E. Thomaz (1990), a ocorrência de fissuras em determinado componente 

estrutural produz uma redistribuição de tensões ao longo do componente fissurado, mesmo nos 

componentes vizinhos, de forma que a solicitação externa acaba sendo absorvida pela estrutura 

ou parte dela. 

Nas estruturas de concreto armado, os componentes fletidos são dimensionados 

prevendo fissuração do concreto na região tracionada da peça, com a finalidade de buscar limitar 

esta fissuração em função da deformabilidade e da durabilidade da estrutura. 

Dois tipos característicos de trincas surgem em trechos contínuos de alvenaria 

alvenarias solicitadas por sobrecargas uniformemente distribuídos. Trincas verticais, provenientes 

a deformação transversal da argamassa sob ação das tensões de compressão, ou da flexão local 

dos componentes de alvenaria (figura 13). E trincas horizontais, provenientes da ruptura por 
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compressão dos componentes de alvenaria ou da própria argamassa de assentamento, ou ainda de 

solicitações de flexocompressão da parede, conforme representado na figura 14. 

 

   

Figura 13 – Fissuração típica da alvenaria causada por sobrecarga vertical (SOUZA, Vicente C. M. de; 

RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

  

Figura 14 – Trincas horizontais na alvenaria provenientes de sobrecarga (SOUZA, Vicente C. M. de; 

RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

Nos painéis de alvenaria, as trincas se formam a partir dos vértices das aberturas e sob o 

peitoril, em função do caminhamento das isostáticas de compressão, a configuração das fissuras 

em uma parede assentada sobre suporte indeformável é representada na figura 15. 
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Figura 15 – Fissuração teórica no entorno de abertura, em parede solicitada por sobrecarga vertical 

(SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São 

Paulo, Pini, 2001) 

 

As trincas podem se manifestar de diversas configurações, em função da influencia de 

diversos fatores intervenientes como dimensões do painel de alvenaria, dimensões da abertura, 

posição que a abertura ocupa no painel, anisotropia dos materiais que constituem a alvenaria, 

dimensões e rigidez de vergas e contravergas. A maior deformação da alvenaria e a eventual 

deformação do suporte nos trechos mais carregados da parede, fora as aberturas, originam nos 

casos reais trincas, representada na figura 16. 

 

 

Figura 16 – Fissuração típica nos cantos das aberturas, sob atuação de sobrecargas (SOUZA, Vicente C. M. 

de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 
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3.4 RECALQUES NO SISTEMA DE FUNDAÇÃO 

 

Segundo os autores Souza e Ripper (1998) “toda aplicação de carga a um solo provoca 

deformação”. Em função da deformação do solo de apoio, a edificação pode sofrer 

movimentações de translação que é um movimento vertical do conjunto para baixo, ou 

movimentação de rotação que é o movimento de inclinação do conjunto em relação a vertical.  

Deformação é o movimento diferente nos diversos pontos da construção. Deformações 

no solo ao longo do plano das fundações, tensões de grande intensidade introduzidas na estrutura, 

pode gerar o aparecimento de fissuras e trincas nas edificações (E. Thomaz, 1990). 

Os solos são constituídos por partículas sólidas, entremeadas por água, ar e material 

orgânico e quando submetidos a um acréscimo de tensão, se deformam, em função de fenômenos 

como o recalque imediato, que ocorre após a aplicação da carga, por acomodação entre os grãos. 

Em siltes e areias, solos com significativos coeficientes de atrito, o critério de ruptura só pode ser 

condicionante para sapatas muito pequenas, em construções de maior porte passa a ser 

condicionante o critério de recalques. Nas argilas saturadas correspondem as deformações sem 

drenagem, a volume constante e nos solos arenosos, a maior parcela do recalque ocorre dessa 

forma. Em argilas de alta plasticidade os recalques acentuam-se, passando em geral a ser 

condicionante o critério de recalques admissíveis.   

Recalque por adensamentos primários ocorre pela redução dos vazios dos solos 

saturados, de baixa permeabilidade, em função da dissipação da sobrepressão neutra (em excesso 

da pressão hidrostática), gerada pelo acréscimo de pressão ocasionada pela fundação. 

Recalque por adensamento secundário ocorre em alguns solos, após o recalque primário, 

ou o determinante não é um novo acréscimo de pressão, por causa da influencia viscosa dos 

contatos intergranulares e pela magnitude menos importante do que a do recalque por 
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adensamento primário que evoluem lentamente. Exemplo Torre de Pisa (figura 17), cujos 

recalques evoluíram durante anos. 

 

 

Figura 17 – Corte de elevação e fundação da Torre de Pisa (http://mint-webdesign.com/viagem/pisa.html) 

 

Em função de alguns fatores a capacidade de carga e a deformabilidade dos solos não é 

constante, pois depende do tipo e estado do solo (compacidade ou consistência), da disposição do 

lençol freático, da intensidade da carga se o tipo de fundação direta ou profunda, e cota de apoio 

da fundação. Depende da dimensão e formato da placa carregada e interferência dos bulbos das 

fundações vizinhas.  
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Quando os recalques são acentuados existe uma variação de tamanho na abertura da 

fissura. A configuração típica de trincas, causadas por recalques de fundação, são de fissuras e 

trincas inclinadas. As aberturas são maiores de 1cm e vão em direção ao ponto onde ocorreu o 

maior recalque. Outra característica se forma quando há presença de esmagamentos localizados, 

em forma de escamas, dando inicio a tenções de cisalhamento.  

Os recalques podem ter origem em carregamentos desbalanceados, as trincas 

apresentarão as configurações indicadas nas figuras 18 e 19. 

 

 

Figura 18 – Fundações continuas solicitadas por carregamento desbalanceados, o trecho mais carregado 

apresenta maior recalque, originando-se trincas de cisalhamento no painel (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, 

Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 
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Figura 19 – Fundações continuas solicitadas por carregamentos desbalanceados, sob as aberturas surgem 

trincas de flexão (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de 

concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

Para edifícios uniformemente carregados são diversos fatores que podem conduzir aos 

recalques diferenciados e a fissuração do edifício. Nas figuras 20, 21, 22, 23, 24, são ilustrações 

alguns desses casos. 

 

  

Figura 20 – Recalques diferenciado, por consolidações distintas do aterro carregado (SOUZA, Vicente C. M. 

de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 
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Figura 21 – Fundações assentadas sobre seções de corte e aterro, trincas de cisalhamento nas alvenarias 

(SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São 

Paulo, Pini, 2001) 

 

 

Figura 22 – Recalques diferenciado no edifico menor pela interferência no seu bulbo de tensões, em função 

da construção do edifício maior (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de 

estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

  

Figura 23 – Recalques diferenciado, por falta de homogeneidade do solo (SOUZA, Vicente C. M. de; 

RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 
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Figura 24 – Recalques diferenciado, por rebaixamento do lençol freático, foi cortado o terreno a esquerda do 

edifício (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 

3.ed. São Paulo, Pini, 2001)  

 

A adoção de sistemas deferentes de fundação em uma mesma obra provoca recalques 

diferenciados entre as partes, surgindo fissuras verticais entre elas e fissuras inclinadas na parte 

menos carregada, representada na figura 25. 

Edifícios com estrutura reticulada têm recalques diferenciados na fundação, a fissuração 

ocorre por tração diagonal das paredes de vedação, as trincas inclinam-se na direção do pilar que 

sofre maior recalque, representada na figura 26. 

A variação de umidade do solo, sobretudo nos casos de argila, provocam alterações 

volumétricas e variações no seu modulo de deformação, ocorrendo recalques localizados. Isso 

corre por causa da saturação do solo pela penetração de água de chuva nas vizinhanças da 

fundação, podendo ocorrer pela absorção de água por vegetação próxima a edificação, conforme 

ilustrado na figura 27. 
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Figura 25 – Diferentes sistemas de fundação na mesma construção, recalques diferenciados entre os 

sistemas, com a presença de trincas de cisalhamento no corpo da obra (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. 

Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

  

Figura 26 – Recalques diferenciados entre pilares, surgem trincas inclinadas na direção do pilar que sofreu 

maior recalque (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de 

concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

   

    

Figura 27 – Trinca provocada por recalques advindos da construção do solo, devido a retirada de água por 

vegetação próxima (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de 

concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 



 

 

51 

Segundo E. Thomaz (1990), os fatores geotécnicos são apontados como provável 

causador de recalques diferenciados, consolidações de distintos aterros, interferência em bulbo de 

tensão.  

 

3.5 FALTA DE MANUTENÇÃO 

 

Segundo o autor T. Ripper (1998), a manutenção de uma estrutura é o conjunto de 

atividades que se faz necessárias para garantir o seu desempenho satisfatório ao longo do tempo, 

ou seja, o conjunto de rotinas que tenham por finalidade o prolongamento da vida útil da obra.  

A má conservação é um dos fatores que contribuem para o surgimento de sintomas 

patológicos nas estruturas, ou para decorrência de acidentes estruturais. As edificações devem ser 

submetidas a um programa adequado de manutenção preventiva ou de manutenção corretiva. 

Como não há fiscalização efetiva das autoridades, os casos de acidentes cujas origens são de má 

conservação das estruturas crescem, colocando em risco os usuários.  

Segundo o autor P. Helene (1992), um programa de manutenção preventiva irá intervir 

nas fachadas e nas superfícies de concreto aparente antes que estas apresentem sinais 

significativos de degradação. Os sistemas de pinturas de proteção tem vida útil relativamente 

curta se comparado a vida útil das estruturas (50 anos), por isso a importância de fazer inspeção 

periodicamente para verificar a necessidade de manutenção, com a finalidade de manter a 

funcionalidade da edificação. No caso de manutenção corretiva, os trabalhos de manutenção são 

feitos com técnicas e produtos adequados que asseguram a eficácia da correção das manifestações 

patológicas.  
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4 PREVENÇÕES E CORREÇÕES DAS FISSURAS E TRINCAS 

 

Prevenções de fissuras passam por regras de bem planejar, projetar e construir. Para 

prevenir se faz necessário um controle sistemático e eficiente da qualidade dos materiais e dos 

serviços, atrelando os diversos projetos executivos, estocagem e manuseios dos materiais e 

componentes do canteiro de obras, utilização e manutenção corretas do edifício. Os cálculos, os 

detalhes nos diversos projetos construtivos, as propriedades dos materiais de construção, os 

métodos de organização e planejamento de obra, as regras, fazem com que o problema reduza, 

sem onerar o custo da obra.  

O tratamento de peças fissuradas depende da identificação da causa da fissuração, ou do 

tipo de fissura que se esta a lidar, no que diz respeito a atividade, variação da espessura, ou não 

da mesma, e da necessidade ou não de executar reforços estruturais. 

Havendo ou não atividade, sempre de pretenderá, com o tratamento, criar uma barreira 

ao transporte nocivo de líquidos e gases para dentro das fissuras, impedindo a contaminação do 

concreto e até das armaduras. 

No caso de fissuras ativas, elimina-se a causa ou deve-se promover a vedação, cobrindo 

os bordos externos da mesma e preenchendo-a com material plástico e não resistente. Deve ser 

uma obstrução macia, que admita e conviva com a patologia instaurada, impedindo, no entanto, a 

degradação do concreto. 

Os casos passivos , além do estabelecimento do dispositivo protetor, há que se garantir 

que a peça volte a funcionar como um todo, há que se fechar a fissura, conseguido pela injeção de 

um material aderente e resistente como a resina epoxidica. 

Placas de vidro podem fissurar em função de solicitações térmicas adversas. Uma 

medida preventiva é adotar folgas entre as placas de vidro e sua estrutura de suporte. Alem da 



 

 

53 

movimentação térmica as placas de vidro podem ser solicitadas por deflexão da estrutura de 

concreto armado, caso das fachadas suportadas por vigas em balanço. A adoção de uma junta de 

movimentação entre caixilharia e o componente estrutural superior fazendo a ligação entre um e 

outro mediante emprego de ganchos chatos de metal, que funcionam como molas.  

As estruturas de concreto armado podem apresentar deformações que em nada afetam o 

comportamento em serviço de seus componentes, mas que podem comprometer o desempenho de 

outros elementos da construção como vedações e caixilharia. 

As deformações e esforços introduzidos nos elementos estruturais por cargas de serviço 

e por deformações como recalque de fundação e movimentações térmicas, podem ser calculados 

para empregar os modelos da teoria da elasticidade e as regulamentações das técnicas 

desenvolvidas. 

Segundo o autor E. Thomaz (1990), há divergência sobre o espaçamento a ser 

observado entre juntas de dilatação em uma estrutura de concreto armado, pois as recomendações 

variam de 30m e 60m, em geral 50m. A distancia entre juntas de dilatação dependerá dos fatores 

extrínsecos a estrutura, levando em conta o comportamento global do edifício. Considerando não 

apenas as juntas na direção do comprimento do prédio como também a adoção de juntas na 

direção da sua altura. A cada dois pavimentos são criadas juntas de movimentação entre o topo 

das paredes e a estrutura, para acomodar deformações do concreto originadas de variação térmica 

e retração. 

 As movimentações térmicas da parede e da estrutura, as acomodações do solo e as 

deflexões dos componentes estruturais inserem tensões nas paredes de fechamento que, em 

função da natureza do seu material constituinte e da própria intensidade da movimentação, 

podem ser absorvidas. Se houver incompatibilidade entre deformações impostas e as admitidas 

pela parede, devem ser tomados no sentido de evitar a fissuração da parede ou o seu 
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destacamento do componente estrutural. Por exemplo, em casos de fachadas, onde através da 

fissura ocorre a penetração de água para o interior do edifício.  

As paredes de vedação se deparam com o problema de deflexão de vigas e lajes. 

Retardando a montagem das paredes as deflexões dos andares superiores não transmitem aos 

andares inferiores, a montagem das paredes deve ser feita do topo para base do prédio e iniciados 

em pavimentos alternados. 

Para prevenir fissuras que tem origem devido aos recalques diferenciados, deve-se 

analisar o solo com sondagens, para optar pelo tipo de fundação apropriada. No projeto de 

fundação prevalece o critério dos recalques admissíveis, em função da rigidez da superestrutura e 

dos demais componentes do edifício. Não basta apenas a informação do calculista das cargas dos 

pilares ou das pares e, do arquiteto, a função do edifício. 

Segundo o autor U. Alonso (1991), o intraventamento entre os componentes isolados da 

fundação, da possibilidade de flutuação do nível do lençol freático, do adensamento de aterros, da 

falta de homogeneidade do solo, de carregamentos muito diferenciados, do atrito lateral que 

realmente poderá ser mobilizado, da interferência com fundações de edifícios vizinhos e da 

possibilidade de ocorrência de recalques profundos, é essencial para projetar-se à fundação de 

maneira a limitarem-se os recalques diferenciados. 

Correções, reforços e recuperações feitas nas edificações dependem de uma analise das 

causas que as tornaram necessárias e do estudo dos efeitos produzidos. Para que se faça a escolha 

da técnica adequada, se faz necessário escolher os materiais e equipamentos a serem empregados 

e a mão de obra necessária para execução do serviço. 

Segundo o autor T. Ripper (1998), os serviços de reforços requerem prévia na 

elaboração de trabalhos de cálculo estrutural, sejam estes serviços onde há alteração na 

funcionalidade da estrutura, como o aumento da carga de utilização, ou como conseqüência de 



 

 

55 

danificação sofrida pela estrutura, casos em que reforço estará inserido nos trabalhos de 

recuperação. 

A partir do cálculo poderão ser estabelecidos elementos básicos para definição das 

peças da estrutura em que será necessário fazer o reforço, determinar a extensão desta 

intervenção e daquelas que será suficiente para recuperar ou reconstituir as características 

geométricas, de resistência e desempenho originais. Para a determinação da capacidade resistente 

residual da estrutura, ou definição do tipo, intensidade e extensão do reforço necessário. Para 

indicação da necessidade ou não da adoção de procedimentos de escoramento durante os 

trabalhos. Para avaliação do grau de segurança em que de encontra a estrutura, antes, durante e 

depois da execução do reforço e para a escolha da técnica executiva a ser utilizada. 

O tratamento de peças fissuradas esta diretamente ligado à identificação da causa da 

fissuração, da necessidade ou não de executar reforços estruturais e da atividade desta fissura 

(que é a variação da espessura). Havendo ou não atividade, é necessário criar uma barreira ao 

transporte nocivo de líquidos e gases para dentro das fissuras, para impedir a contaminação do 

concreto e até das armaduras. 

Nas fissuras ativas, deve-se promover a vedação, cobrindo os bordos externos da mesma 

e preenchendo com material elástico e não resistente. Devera ser uma obstrução macia que 

admita e conviva com a patologia, impedindo a degradação do concreto. 

Segundo o autor T. Ripper (1998), a técnica de costura das fissuras, ou grampeamento, 

nos casos de fissuras ativas e em que o desenvolvimento delas acontece segundo linhas isoladas e 

por deficiência localizadas de capacidade resistente, poderá vir a ser conveniente a disposição de 

armadura adicional, de forma a resistir ao esforço de tração extra que provocou a fissuração. Em 

função do seu aspecto e de seu propósito, estas armaduras são chamadas grampos, sendo este o 

processo de costura das fissuras, conforme ilustrado na figura 28. 
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Figura 28 – Reparo de uma fissura por costura (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, Thomaz. Patologia, 

recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001)  

 

Para minimizar os efeitos, os grampos devem ser dispostos de forma a não introduzirem 

esforços em linha, nem mesmo os de ancoragem no concreto, pelo que devem ser diferentemente 

inclinados em relação ao eixo da fissura a ter comprimento variável, a semelhança do que é feito 

no caso de emendas de barra de aço embutida no concreto. 

Para execução da técnica de costura de fissura, quando possível fazer descarregamento 

da estrutura, pois o processo não deixa de ser um esforço. Fazer execução de berços na superfície 

do concreto, para assentamento das barras de costura, sendo os buracos cheios com adesivo 

apropriado. Injetar a trinca com resina epoxídicas ou cimenticias, fazendo a selagem a um nível 

inferior ao do berço executado, o grampeamento deve ser posterior a injeção. Colocar os grampos 

e complementações dos berços executados com o mesmo adesivo utilizado para a selagem. 

Costurar as fissuras nos dois lados da peça, se for o caso de se estar lidando com peças 

tradicionais. 
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A técnica de selagem é a vedação dos bordos das fissuras ativas pela utilização de um 

material necessariamente aderente, resistente a mecânica e quimicamente, não retrátil e com 

módulos de elasticidade suficiente para adaptar-se a deformação da fissura.  

Para fissuras com abertura entre 10mm a 30mm é necessário fazer um enchimento, na 

mesma direção, com grout a base de epóxi, conforme ilustrado na figura 29. 

 

  

Figura 29 – Selagem de fissuras com abertura ɞ entre 10mm e 30mm (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, 

Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

 Para fissuras com abertura superior a 30mm a selagem semelhante a vedação de uma 

junta de movimento e que prevê a inserção de um cordão em poliestireno extrudado, ou de uma 

mangueira plástica, para apoio ou isolamento do selante do fundo da fissura, conforme ilustrado 

na figura 30. Ou colocar juntas de neopreme, que aderem aos bordos da fissura. Com a finalidade 

de fortalecer a superfície mais externa dos bordos das fendas, para que o reparo seja efetivo, e 

não fracasse justamente pela perda de aderência localizada.  

  



 

 

58 

  

Figura 30 – Vedação de fissuras de grande abertura com mastique (SOUZA, Vicente C. M. de; RIPPER, 

Thomaz. Patologia, recuperação e reforço de estrutura de concreto. 3.ed. São Paulo, Pini, 2001) 

 

As fissuras com abertura superior a 0,1mm devem ser injetadas de acordo com a técnica 

de injeção de fissuras, procedimento feito sob baixa pressão ( ≤ 0,1 MPa ), exceto os casos que a 

abertura já esta superior a 3mm e não profundas, se fazendo admissível o preenchimento por 

gravidade. 

As resinas epóxidicas são as usadas nos casos em que se pretende injetar fissuras 

inativas, por serem produtos não retráteis, de baixa viscosidade, alta capacidade resistente e 

aderente e bom comportamento em presença de agentes agressivos, alem de endurecerem muito 

rapidamente e de continuarem a manter suas características básicas. 
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5 REGISTRO DE CASO 

 

O presente registro de caso trata do estudo das causas das fissuras em paredes de 

concreto armado de 60cm de espessura logo após a desforma e cuja abertura foi aumentada 

lentamente com o tempo. Como as fissuras observadas são igualmente espaçadas e de abertura 

constante foi feito o estudo de suas causas. 

Foram analisadas as condições climáticas do local, o tipo de cimento utilizado, o 

consumo de cimento, a influencias do calor de hidratação, a influencia da queda de temperatura 

da parede após a concretagem. Foi feita a analise de fissuração baseada na armadura existente e 

avaliação da retração da estrutura. 

Foram propostas medidas tanto para fechamento das fissuras existentes quanto para 

evitar o surgimento de novas fissuras, nas etapas subseqüentes da obra. 

Este trabalho mostra a importância da interação entre a execução de uma obra de grande 

porte e o projeto através de um exemplo real. Neste estudo foi utilizada ferramenta sofisticada de 

projeto para pesquisa das causas e propostas de solução e de execução. 

A tendência atual de utilização de programas de computados na analise de problemas 

estruturais tem se mostrado muito eficiente. Neste caso foram empregados tanto programas mais 

gerais, para analise de problemas de calor, quanto programas desenvolvidos especificamente para 

o problema em questão. 

Este registro de caso envolve uma parede assente continuamente sobre uma laje de 

fundação (1.80m) e que possui 0,60m de espessura, 50m de comprimento e não tendo atingido 

sua altura total quando do surgimento das fissuras. As fissuras foram observadas logo após a 

desforma sendo em sua maioria verticais, não chegando atingir a laje de fundação. A obra 
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solicitou ao projeto uma analise do fenômeno, já que outras paredes semelhantes haviam sido 

executadas sem qualquer comportamento anormal. 

A partir deste ponto será descrito o procedimento de busca das causas do fenômeno e a 

definição dos procedimentos a serem adotados pela obra. 

Como a parede não havia sido submetida a ações externas, descartou-se a possibilidade 

de ocorrência de solicitações excessivas ou insuficiência de armadura. A armadura de pele foi 

determinada de acordo com os critérios de Falkner para limitação de abertura de fissuras oriundas 

de tensões internas. 

O problema foi de ordem executiva, tento sido solicitado a obra toda a documentação 

referente a metodologia executiva da parede. O material analisado mostrava que não havia 

mudança de metodologia desta parede para as demais, que não apresentaram fissuras. 

Assim partiu-se para a investigação dos materiais empregados. Os dados obtidos 

mostraram que a água de mistura e os agregados não se alteraram mas que houve mudança no 

tipo do cimento, que de portland comum passou para alto forno. O cimento de alto forno tem 

como característica o baixo calor de hidratação, o que vai de encontro ao comportamento 

apresentado pela parede. Foi solicitado ensaio de calor de hidratação do cimento empregado. Foi 

observado que este comento possuía calor de hidratação bastante superior ao esperado, até 

mesmo superando o do cimento portland comum. 

Esta geração excessiva de calor de hidratação passou a ser o objetivo da analise feita 

neste registro de caso. Como há uma rápida elevação de temperatura numa fase de estado ainda 

plástico do concreto, gerando tensões desprezíveis de compressão, a dissipação do calor de 

hidratação se Dara numa fase em que o concreto vai possuir módulo de elasticidade mais elevado, 

dando margem ao surgimento de tensões elevadas de tração, que podem gerar fissuras. 
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Foi feita uma analise preliminar com auxilio do Método dos Elementos Finitos para 

uma redução uniforme de temperatura. Concluiu-se que, devido a baixa relação altura / 

comprimento, o cisalhamento entre a parede e a laje de fundação deu origem a um estado de 

tensões aproximadamente constante associação a não ocorrência de deslocamentos horizontais 

nos pontos nodais da malha. 

A analise numérica da evolução da temperatura com o tempo em vários pontos da 

parede, considerando –se que a geração e dissipação do calor da origem a um campo de 

temperatura que varia com a espessura no tempo. 

Com os dados obtidos dos ensaios, foi calculado o calor especifico do concreto e 

determinada a evolução adiabática da temperatura do concreto. Com estes dados foi feita uma 

analise da temperatura da parede em vários pontos da seção transversal, no tempo por intermédio 

do programa Transcal, para varia condições de contorno, tais com tempo de desforma e 

condições de cura. Esta analise foi feita através das seguintes etapas: determinação da evolução 

da temperatura em vários pontos da parede com o tempo, para diversas condições de contorno, 

com auxilio do Método dos Elementos finitos, calculo das tensões considerando-se a função 

relaxação com o uso de programa desenvolvido para este fim e comparação das tensões obtidas 

com as resistências a tração do concreto ao longo do tempo. 

Para as condições de contorno, foram estudados os casos com cura molhada e cura por 

membrana. Também foram estudados diversos tempos de desforma assim como concretos com 

diferentes temperaturas de lançamento. A influencia destes parâmetros pode ser visualizada nos 

gráficos a seguir, a partir dos quais foram tiradas conclusões sobre o comportamento da parede 

em estudo, servindo também de base para o estabelecimento de procedimentos executivos a 

serem seguidos. Os casos estudados foram os seguintes: 
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CASO RET. FORMA TEMP. LANC. 

CONC. 

ÁGUA CURA FIGURA 

1 3 21 Sem 31 

2 1.5 21 Sem 32 

3 1.5 21 Com (23) 33 

4 1.5 15 Com (23) 34 

5 1.5 15 Sem 35 

6 5 21 Sem 36 
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Figura 31 - Caso 1 – Retirada da forma 3, tempo de lançamento do concreto 21 dias, sem água para cura 
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Figura 32 - Caso 2 – Retirada da forma 1.5, tempo de lançamento do concreto 21 dias, sem água para cura 
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Figura 33 - Caso 3 – Retirada da forma 1.5, tempo de lançamento do concreto 21 dias, com água para 

cura 



 

 

66 

 

Figura 34 - Caso 4 – Retirada da forma 1.5, tempo de lançamento do concreto 15 dias, com água para 

cura 
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Figura 35 - Caso 5 – Retirada da forma 1.5, tempo de lançamento do concreto 15 dias, sem água para cura 
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Figura 36 - Caso 6 – Retirada da forma 5, tempo de lançamento do concreto 21 dias, sem água para cura 

 

Os resultado obtidos indicam que a abertura de fissuras decorria de problemas de ordem 

térmica nas idades mais jovens do concreto causados pelo cimento empregado que fugia de suas 

características usuais. Foi observado que o cimento empregado possuía módulos de finura 
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bastante elevado devido a adição de finos gerando liberações de calor mais intensa e em tempo 

mais curto que o comum. 

Recomenda-se os seguintes procedimentos: O concreto deve ser preparado com o menor 

teor de cimento possível, desde que atenda aos requisitos de resistência, de fator água – cimento, 

slump, capacidade de ser bombeável ou não. 

Devem ser usados cimentos de baixo calor de hidratação. O calor de hidratação do 

cimento deve ser liberado de forma regular e não de forma intensa nos primeiros dias. O grau de 

fissura dos cimentos deve ser acompanhado para verificar se ele não esta acima dos valores 

usuais. O calor de hidratação dos cimentos de ser continuamente monitorado. 

No caso de concretos bombeáveis o slump deve ser compatível com a altura e a 

distância de concretagem, de modo a não ser necessário torná-lo mais fluido do que o necessário. 

Os concretos com britas de dimensões exageradamente pequenas, tais como pedriscos, 

devem ser evitados, tendo em vista o consumo elevado do comento. 

O concreto deverá ter seus agregados esfriados e a água refrigerada, de modo a se obter 

temperaturas de lançamentos baixas. O uso de gelo em escamas deve ser usado de preferência. 

As formas laterais devem ser retiradas o mais cedo possível para que a queda de 

temperatura nas faces das paredes se de para idades jovens do concreto. Sugere-se retirar com 

idade entre 18 a 24 horas. Deve ser exigida uma resistência mínima de 4MPa para a retirada da 

formas laterais. As espessuras de madeiras das formas não devem ser muito altas. 

A água de cura deve ser aplicada com a intensão básica de suprir as faces das paredes 

com água para se evitar uma retração alta diferencial nas zonas periféricas das paredes. Esta água 

de cura não deve ser lançada com temperatura abaixo da temperatura superficial da parede, de 

modo a se evitar um choque térmico. Assim, é de todo conveniente que a temperatura da água de 

cura seja controlada e aquecida se ela se apresentar com temperaturas baixas. É de se notar que, 



 

 

70 

por evaporação da água de cura, a temperatura superficial do concreto tende a ser relativamente 

mais baixa, se comparada com superfícies molhadas sem evaporação. Para evitar  o abaixamento 

da temperatura superficial das paredes Poe evaporação da água de cura e nos casos de paredes 

sujeitas a ação de ventos, as superfícies das paredes deve ser protegida por toldos. 

Nos casos em que seja possível a aplicação de membrana de cura, isto é, nos casos em 

que esta película não impeça a fixação de eventuais futuras demãos de tintas, a cura deve ser feita 

desta forma.  

Não se deve fazer restrições quanto ao comprimento horizontal entre juntas verticais de 

concretagem, desde que o efeito da retração, que deverá se manifestar mais tarde, não seja monta. 

A altura de concretagem entre lances deve se manter dentro da faixa para a utilização 

adequada dos painéis de formas, já que a queda da temperatura pela parte de cima da parede fica 

restringida a uma zona muito local, no caso das dimensões usuais das paredes a altura de 

concretagem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a analise do tema, foi possível apresentar diagnósticos das manifestações 

patológicas, a indicação do procedimento de correção deve levar em conta vários fatores como 

eficiência da intervenção, segurança, materiais, equipamentos, custos e condições especificas da 

obra, temperatura, prazos e agressividade do ambiente durante e após a correção. 

Os problemas de deterioração da estrutura e de seus materiais componentes decorrem de 

projetos inadequados e de uma execução malcuidada, deficiências que ainda se constata serem 

comuns, provocando a ocorrência de falhas que resultam na necessidade de recuperação ou de 

reforço da estrutura. Tais patologias são ocasionadas por motivos tão diversos como a 

inobservância de alguns pequenos detalhes, ou por demasiada ousadia, ou por falta de 

conhecimento dos materiais de construção, ou pela limitação de custos e prazos, ou por 

negligencia. 

Para cada tipo de problema pode haver mais de uma solução e mais de um 

procedimento de correção, que será adotado em função de fatores técnicos e econômicos. A 

disponibilidade de tecnologia local deve sempre ser levada em conta, ou seja, a existência ou não 

de pessoal habilitado, os materiais e equipamentos existentes no local da obra. 

Tais problemas que ocorrem nas estruturas poderiam ser evitados caso um 

conhecimento básico e antecipado sobre as causas fosse adquirido, para que então nas fases de 

elaboração do projeto e de execução da obra, fosse possível tomar os cuidados necessários para 

evitá-las e combatê-las. 

Depois do problema patológico instalado, o estudo e entendimento das causas são 

elementos da maior importância para que a cura da estrutura seja efetivamente alcançada, pois o 
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sucesso e a durabilidade da intervenção dependerão da escolha do método apropriado de combate 

ao mesmo. 

Os métodos que se podem utilizar em trabalhos de recuperação ou de reforço, qualquer 

que seja o tipo de trabalho a ser executado, implicará a adoção de uma metodologia de 

procedimento que vise preparar adequadamente a área a ser preparada, assim como a garantir a 

completa limpeza da superfície receptora do material de reparo. Estes trabalhos devem ser feitos 

com cuidado e com estrita observação dos mínimos detalhes, para que não se venha a piorar a 

situação ao invés de corrigi-la. 

A segurança e a satisfação da resolução da patologia será atendida na medida em que 

haja uma fiscalização eficiente e controle da qualidade de todas as atividades envolvidas. É 

conveniente realizar ensaios de resistência, aderência e durabilidade dos materiais, alem de 

procurar comprovação da eficácia de certos procedimentos, através de testemunhos, provas de 

carga, ultra-som, medidas de potenciais de corrosão e outros recursos de analise de estruturas. 

A saúde de uma estrutura passa por um projeto bem fundamentado, uma execução 

aprimorada e uma manutenção cuidadosa. O trabalho de manutenção preventiva pode evitar ou 

retardar a necessidade de trabalhos de recuperação ou reforço das estruturas. 
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