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RESUMO 

 

 

A constante evolução dos materiais utilizados na construção civil, técnicas construtivas 

modernas e as exigências dos consumidores impulsionaram a construção de edificações com 

desempenho mecânico otimizado, tornando-se assim cada vez mais esbeltas, contribuindo 

para o surgimento de manifestações patológicas. As manifestações patológicas são 

provenientes de inúmeras causas, sendo importante a coleta de informações dos métodos 

construtivos utilizados, observação periódica do local afetado e o histórico de fatos relevantes 

que podem ter contribuído de forma significativa para o surgimento das manifestações 

patológicas. É fundamental o monitoramento de tais manifestações e o uso de técnicas de 

reparos corretos para garantir a segurança e o conforto do usuário, bem como a durabilidade 

da estrutura. Diante do exposto, este estudo tem como objetivo o estudo de algumas fissuras 

encontradas em residências de diferentes idades de construção na cidade de Patrocínio MG, 

expondo a partir de inspeção visual simples, as possíveis causas e prováveis reparos ou 

reforços para os problemas mais relevantes encontrados, sob o critério de escolha de três 

residências com idades de construção diferentes sujeitas a presença de fissuras. A partir de 

inspeção visual em todo o perímetro das edificações, foram selecionadas fissuras relevantes 

para o estudo, sendo observado e citado as condições gerais das residências considerando suas 

respectivas idades de construção. Evidenciado as manifestações patológicas encontradas e 

considerando as idades de cada residência constatou-se a presença de fissuras em todos os 

locais inspecionados, identificando manifestações simples e complexas, em elementos 

estruturais ou não. As causas e os possíveis reparos se assemelham, apesar de construídas em 

épocas, arranjos estruturais e equipe de mãos de obra diferentes.Portanto, é possível afirmar 

que uma edificação recém-construída pode apresentar os mesmos ou até mais problemas 

patológicos que uma edificação mais antiga, visto que os métodos construtivos, a mão de 

obra, os materiais utilizados são determinantes para a presença de manifestações patológicas. 

No entanto, toda manifestação patológica pode ser corrigida com eficiência quando 

determinada suas causas e baseadas em inspeções periódicas do local, confirmação do 

diagnóstico com avaliação de projeto existente, as built da obra e verificação da resistência 

dos elementos em campo. 

 

 

 

 

Palavras- chave : Patologias, fissuras, reforço. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com o passar dos anos, houve uma crescente evolução nas práticas construtivas de 

edificações, impulsionada pelo surgimento do cimento Portland, pela evolução da teoria do 

concreto armado e da ciência dos materiais, bem como o aumento das exigências dos 

consumidores. As obras se tornaram mais arrojadas arquitetonicamente, privilegiando maiores 

vãos, menos pilares e espessura reduzida das lajes. Tais características trouxeram certas 

limitações e tornaram as estruturas mais esbeltas, ou seja, sujeitas a uma maior 

deformabilidade, colaborando para a frequência do surgimento de patologias. 

Souza e Ripper (1998) afirmam que Patologia das Estruturas se ocupa do estudo das 

origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrências das falhas e dos 

sistemas de degradação das estruturas. 

O presente trabalho tem como objeto de estudo uma patologia específica relacionada 

com a abertura de superfícies que conferem ao material uma descontinuidade física tornando-

o mais suscetível aos efeitos deletérios externos e a redução de sua capacidade portante, tal 

patologia é denominada fissura. 

A fissura pode se manifestar devido a diversos fatores como: falhas na concepção do 

projeto; má qualidade dos materiais; erros na execução; utilização para fins diferentes dos 

considerados no projeto e falta de manutenção ao decorrer da vida útil da estrutura. 

Souza e Ripper (1998) afirmam que os problemas patológicos têm suas origens 

motivadas por falhas que ocorrem durante a realização de uma ou mais atividades inerentes ao 

processo construtivo, seja na concepção, execução ou utilização. 

Primeiramente, serão abordados aspectos gerais das fissuras do concreto, como 

definições gerais, tipologia, características, ambientes e condições mais suscetíveis para seu 

surgimento. Posteriormente, serão feitas observações e um estudo de caso acerca das fissuras 

encontradas em algumas obras da cidade de Patrocínio – MG. 

O estudo de caso proposto está limitado a edificações localizadas na cidade de 

Patrocínio-MG, não abrangendo genericamente todas as possibilidades de fissuras existentes 

nas obras de construção civil em localidades diversas, visto que a sazonalidade é um fator 

importante a ser considerado na análise de fissuras, devido a mudança da constituição do solo, 

intempéries e outros.  
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Entretanto os métodos utilizados no presente trabalho servem como ferramenta para o 

diagnóstico em qualquer lugar onde possam ocorrer patologias nos elementos que compõem 

uma edificação. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

      2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre a metodologia 

de diagnóstico, análise e solução da fissuração que se manifesta de diversas formas nos 

elementos componentes das construções civis.  

 

 

       2.2 Objetivos específicos   

 

Com a realização do trabalho será possível atingir os seguintes objetivos específicos: 

 

 Analisar os tipos de fissuras, abordando as possíveis causas e soluções;  

 

 Realizar um estudo de caso sobre os tipos de fissuras encontradas em algumas 

edificações da cidade de Patrocínio MG; 

 

 Comparar a presença de fissuras das edificações em três estágios de idade da obra. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

ANÁLISE DE FISSURAS EM EDIFICAÇÕES 

ESTUDO DE CASO 

 

FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: A constante evolução dos materiais utilizados na construção civil, técnicas 

construtivas modernas e as exigências dos consumidores impulsionaram a construção de 

edificações cada vez mais esbeltas, contribuindo para o surgimento de manifestações 

patológicas. As manifestações patológicas são provenientes de inúmeras causas, sendo 

importante a coleta de informações dos métodos construtivos utilizados, observação periódica 

do local afetado. É fundamental o monitoramento de tais manifestações e o uso de técnicas de 

reparos corretos para garantir a segurança e o conforto do usuário, bem como a durabilidade 

da estrutura. Objetivo: Diante do exposto, este estudo tem como objetivo o estudo de 

algumas fissuras encontradas em residências de diferentes idades da cidade de Patrocínio MG, 

expondo a partir de inspeção visual simples, as possíveis causas e prováveis reparos e reforços 

para os problemas mais relevantes encontrados. Materiais e métodos: Escolha de três 

residências com idades diferentes sujeitas a presença de fissuras. A partir de inspeção visual 

em todo o perímetro das edificações, foram selecionadas fissuras relevantes para o estudo, 

sendo observadas e citadas as condições gerais de tais residências considerando suas 

respectivas idades de construção. Resultados: Evidenciado as manifestações patológicas 

encontradas, considerando as idades de cada residência constatou-se a presença de fissuras em 

todos os locais inspecionados, identificando manifestações simples e complexas, em 

elementos estruturais ou não. Conclusão: Portanto, é possível afirmar que uma edificação 

recém-construída pode apresentar os mesmos ou até mais problemas patológicos que uma 

edificação mais antiga, visto que os métodos construtivos, a mão de obra, os materiais 

utilizados são os determinantes para a presença de manifestações patológicas.  

 

 

Palavras- chave: Patologias, fissuras, reforço. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The constant evolution of materials used in civil construction, modern 

construction techniques and the consumers demands have led to the construction of 

increasingly slender and, at the same time, contributing to the appearance of pathological 

manifestations. The pathological manifestations come from diverse causes, being important 

the collection of information of the constructive methods used, periodic observation of the 

affected place. Monitoring of such manifestations and the use of correct repair techniques are 

essential to ensure user safety and comfort, as well as the durability of the structure. 

Objective: In view of the above, this study aims to study some cracks found in edification sof 

different ages in the city of Patrocínio-MG, exposing from simple visual inspection the 

possible causes and probable repairs orrein forcements for the most relevant problems found 

.Materials and methods: it was chosen three residences with different ages subject to cracks. 

From visual inspection around the perimeter of the buildings, fissures relevant to the study 

were selected, being observed and cited the general conditions of such residences considering 

their respective ages of construction. Results: Evidenced the pathological manifestations 

found, considering the ages of each residence, it was verified the presence of cracks in all the 

inspected sites, identifying simple and complex manifestations, in structural elements or not. 

Conclusion: Therefore, it is possible to state that a newly constructed building may present 

the same or even more pathological problems than an older building, since the constructive 

methods, the workmanship and the materials used are the determinants for the presence of 

manifestations pathological conditions. 

 

Keywords: Pathologies, fissures, reinforcement. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

3.1.1 Patologias do Concreto 

 

Souza e Ripper (1998, p.14) designam genericamente como Patologia das Estruturas, o 

estudo das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das 

falhas e dos sistemas de degradação das estruturas. 

Existem vários tipos de manifestações patológicas que podem ser observadas nas 

edificações. As mais comuns são:  

 Corrosão das armaduras que pode reduzir a seção resistente das barras de aço e induzir 

distorções ou fissurações, prejudicando a segurança estrutural. 
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 Fissuras e trincas que permitem que agentes externos entrem em contato com a 

armadura, tornando a função do cobrimento ineficaz. 

 Recalque da fundação, quando diferencial pode introduzir novos esforços nos quais a 

estrutura não foi dimensionada. 

 Infiltração por problemas relativos ás vedações, caixilhos, revestimentos, instalações 

elétricas e hidráulicas que pode causar lixiviamento dos finos presentes na matriz 

cimentícea do concreto. 

Tais manifestações afetam diretamente na vida útil e desempenho da estrutura, ainda 

segundo Souza e Ripper (1998), a vida útil de um material é definida como o período durante 

o qual as suas propriedades permanecem acima dos limites mínimos especificados. 

Qualquer elemento de construção sofre uma perda progressiva do seu desempenho, 

afetando por fim a sua vida útil e durabilidade, devendo essa perda progressiva ser prevista 

conforme os parâmetros normativos. 

Por desempenho, entende-se o comportamento em serviço de cada produto, ao longo 

da vida útil, que resultará sempre do trabalho desenvolvido nas etapas de projeto, construção e 

manutenção (Souza e Ripper, 1998). 

O início da presença de fissuras em edifícios sejam residenciais, comerciais ou 

institucionais, é o aviso de um possível estado futuro de degradação da estrutura. 

O desenvolvimento das fissuras pode também comprometer o desempenho da obra em 

serviço, bem como causar desconforto psicológico devido ao efeito estético desagradável. 

A fissura é a manifestação patológica com maior recorrência nas edificações podendo 

ser definida como uma abertura em forma de linha que aparece nas superfícies de qualquer 

material sólido, proveniente da ruptura sutil de parte de sua massa. 

Souza e Ripper (1998) afirmam que os problemas patológicos têm suas origens 

causadas por falhas que ocorrem durante a realização de uma ou mais atividades inerentes ao 

processo construtivo, seja na concepção, execução ou utilização. 

 

A microfissura é abertura ocasionada por ruptura de um material ou componente 

inferior ou igual a 0,05 mm. Fissura é abertura ocasionada por ruptura de um 

material ou componente, inferior ou igual a 0,5mm. Trinca é abertura ocasionada por 
ruptura de um material ou componente, superior a 0,5mm e inferior a 1mm. 

Rachadura, abertura maior ou igual a 1,01 mm. Fenda, abertura maior que 1,5 mm. 

(NBR 9575:2003) 

 

A abertura das fissuras pode ocorrer devido a existência de restrições às variações 

volumétricas da estrutura, provocadas por fenômeno de retração ou mesmo pela deformação 
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da estrutura quando solicitada, difíceis de serem consideradas nessa avaliação de forma 

suficientemente precisa, bem como o efeito das condições de execução da estrutura 

(lançamento, adensamento e cura do concreto).  

De acordo com item 17.3.4 da NBR 6118 (2014) a formação de fissuras pode ser 

verificada quando a máxima tensão de tração do concreto no Estádio I (comportamento 

elástico linear), atingir a resistência do concreto à tração na flexão (fct,f)- ELS-F (Estado 

Limite de Serviço quando à Fissuração), como demonstrado na Tabela 01. 

 

Tabela 1 - Limites normativos para fissuração em serviço 

 
Fonte: ABNT NBR 6118 (2014, p.80) 

 

Caso seja previsto que ocorre a fissuração, deve-se controlar a sua abertura para que 

seja inferior a especificada no estado limite de abertura das fissuras.  

Quando o valor da abertura das fissuras ultrapassar os limites estabelecidos para a 

utilização normal desta estrutura, atinge-se o estado limite de abertura das fissuras - ELS-W. 

Estado limite de formação de fissuras (ELS-F): Estado em que se inicia a formação de 

fissuras. Admite-se que este estado limite é atingido quando a tensão de tração máxima na 

seção transversal for igual a resistência do concreto à tração na flexão (fct,f); Estado limite de 

abertura das fissuras (ELS-W) este estado é alcançado quando as fissuras têm aberturas iguais 

ao limite máximo normativo. É garantida a seguridade dos elementos fissurados desde que as 
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fissuras apresentem pequenas aberturas estipuladas normativamente de forma que não sejam 

prejudiciais à estética e à durabilidade da estrutura. 

De acordo com a norma NBR 6118(2014), o controle da fissuração pode ser realizado 

por meio da limitação da abertura estimada de fissura ou, simplificadamente, através do 

cálculo da tensão de serviço e verificação de diâmetros e espaçamentos máximos. 

De acordo com Souza e Ripper (1998), o concreto, por ser um material frágil com 

baixa resistência à tração, apresentará fissuração sempre que as tensões normais atuantes 

superarem a sua resistência última à tração (fctm). 

 As fissuras e trincas são os sintomas mais frequentes de problemas nas estruturas e 

com causas variadas. Segundo Thomaz (1989), as fissuras são provocadas por tensões 

oriundas da atuação de sobrecargas ou concentração de tensões; movimentações provocadas 

por variações térmicas e de umidade; recalques excessivos das fundações; retração de 

produtos à base de ligantes hidráulicos; alterações químicas de materiais de construção e 

deformabilidade excessiva das estruturas. 

Fissuras em paredes, teto e piso podem se desenvolver até se transformarem em 

rachaduras, – trincas maiores que expõem a residência ao meio externo e tornam materiais 

como o aço, componente do concreto armado, suscetíveis à corrosão, diminuindo a vida útil 

da estrutura e podendo até mesmo causar o seu colapso. 

Vários fatores influenciam na manifestação de fissuras tais quais: a região, o clima, as 

variações de temperatura, o tipo de solo, dosagem do concreto e qualificação de mão de obra. 

E há também fatores internos como a qualidade dos materiais componentes do concreto, as 

reações químicas do concreto, a velocidade de retração e o efeito de fluência. 

Identificar e diagnosticar as possíveis causas e soluções de fissuras é muito complexo 

devido ao grande número de variáveis envolvidas no seu processo de formação. Porém a 

caracterização é possível ao se analisar a possível origem da manifestação patológica 

instalada no elemento.  

Para possibilitar a identificação das causas da fissuração, é necessário desenvolver 

análises consistentes, que incluam a observação da configuração das fissuras, bem como da 

variação de sua abertura ao longo do tempo, da extensão e da profundidade das mesmas. A 

sua posição em relação à peça estrutural, a possíveis aberturas, sua forma de evolução (com 

relação à direção e à abertura) são indicações das prováveis causas. 

Para classificação e tratamento correto de uma fissura, é importante a realização de 

inspeções periódicas em longo prazo, visto que a evolução dessa manifestação patológica é 
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lenta na maioria dos casos. A correta identificação do tipo de fissura e os mecanismos de 

causa é o que determina o tipo de tratamento e a necessidade ou não de reforços estruturais. 

 

Ao se observar uma fissura, deve-se marcá-la com um traço contínuo, com tinta 

duradoura ou lápis de cera, paralelamente a ela e uma distância de cerca de 10 mm, 

com uma clara identificação de suas extremidades e a data de observação. Sempre 

que possível, deve-se marcar um traço perpendicular á fissura no seu ponto de maior 

abertura, assinalando-se a medida desta abertura, em décimos de milímetros. (Souza 

e Ripper,1998, p.236). 

 

Vale ressaltar que o diagnóstico da possível causa de uma fissuração não é imediato, 

visto que é tecnicamente inviável o reconhecimento imediato de todos os mecanismos que 

provocaram a fissura. 

 

3.1.2 Causas e Configuração das Fissuras  

 

Ao analisar uma estrutura de concreto com algum problema patológico é necessário 

entender os motivos que contribuíram para o surgimento da manifestação, esclarecendo as 

causas e origens, para aplicação do reparo adequado caso seja necessário. 

Segundo Souza e Ripper (1998) as causas dos processos de deterioração das estruturas 

de concreto, neste caso estudado, as fissuras, podem ser causas intrínsecas e causas 

extrínsecas. 

 As causas intrínsecas são as inerentes às estruturas, ou seja, todas as causas que têm 

origem nos materiais dos elementos estruturais, provenientes das fases de execução e, ou, 

utilização nas obras. Tais causas podem ser devidas a: 

 Falha humana durante a manufatura: irregularidade da concretagem, 

inadequação de escoramentos e fôrmas; deficiência nas armaduras, utilização incorreta dos 

materiais especificados em projeto e ineficiência do controle de qualidade; 

 Falha humana durante a utilização, originada pela falta de manutenção 

preditiva; 

As causas extrínsecas são os efeitos impostos à estrutura, sejam durante a fase de 

concepção ou ao longo da sua vida útil. Tais causas podem ter origem devido as seguintes 

variáveis: 

 Falha humana durante o projeto, exemplo da má avaliação de cargas 

solicitante, deficiência no detalhamento, etc; 
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 Falha humana durante a utilização, tais como, alterações estruturais e utilização 

diferente da qual foi especificada em projeto; 

 Ações mecânicas, como, choque de veículos e recalque de fundação; 

 Ações físicas, como exemplo, variações atípicas da temperatura, incidência 

direta do sol, umidade, chuva e gelo; 

 Ações químicas: reações com os componentes do concreto; 

 Ações biológicas: crescimento de raízes ou proliferação de microrganismos em 

locais fissurados; 

Na análise de fissura deve-se definir se há atividade ou não da fissura.  

 

Uma fissura é dita ativa, ou viva, quando a causa responsável por sua geração ainda 

atua sobre a estrutura, sendo inativa, ou estável, sempre que a sua causa se tenha 

feito sentir durante certo tempo e, partir de então, deixado de existir. (Souza e 

Ripper, 1998, p.57) 

 

A fissura ativa é mais preocupante, pois o processo é evolutivo e suas causas podem 

ser complexas e de difícil eliminação, tornando a estrutura instável a longo ou curto prazo. 

A fissura passiva pode ser um problema pontual, visto que suas causas geralmente 

podem ser eliminadas facilmente. 

 Os tipos de fissuras podem se manifestar antes ou depois do concreto endurecido e 

apresentar diversas causas. 

 

No concreto fresco(não endurecido) as possíveis causas podem ser devido a: 

 Assentamento plástico; 

 Movimentação das formas; 

 Dessecação superficial; 

 Vibrações; 

 Retração hidráulica; 

 Variações térmicas; 

 Esforços solicitantes excessivos, principalmente flexão e cisalhamento. 

 

No concreto endurecido pode haver fissuras causadas por: 

 Concentração de tensões; 

 Recalques de fundação; 

 Corrosão de armaduras; 
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 Retração hidráulica. 

 

A Figura 01 e o Quadro 01 exemplificam e explicam alguns tipos de fissuras 

encontradas nas construções e suas principais características de ocorrência. 

 

 

 
 

Figura 1 – Exemplos e causas de fissuras em estruturas de concreto 
                                    Fonte: BERTOLINI, 2010. 
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Quadro 1 - Exemplos e causas de fissuras em estruturas de concreto 

Tipo de fissuração 

 

Subdivisão 
Posição mais 

provável 
Fator principal 

Fatores 

secundários 

Tempo de 

aparecimento 

Assentamento 

plástico 

A Acima das 

armaduras  

Seções espessas 

Exsudação 

elevada 

Rápida 

evaporação 

De 10 minutos 

a 3 horas 

B Horizontal Alto das 

pilastras 

C Variação da 

espessura  

Lajes finas 

Retração 

plástica 

D Diagonais Pavimentações Secagem rápida 

Exsudação 
De 30 min a 6 

horas 

E Casuais Lajes 

F Acima das 

armaduras 

Lajes Secagem 

rápida, baixo 

cobrimento 

Contrações 

térmicas 

prematuras 

G Vínculos 

externos 

Muros de 

grande 

espessura 

Elevado calor 

de hidratação 

Rápido 

resfriamento 

De 1  dia a 3 

semanas 

H Vínculos 

internos 

Lajes de grande 

espessura  

Elevada 

diferença de 

temperatura  

 

Retração 

higrométrica 

I  Muros e lajes 

finos 

Juntas 

ineficazes 

Forte retração, 

cura 

insuficiente 

Várias semanas 

ou meses 

Microfissuras 

J Contra a 

forma 

Concreto 

aparente 

Formas 

impermeáveis 
Mistura rica 

em cimento, 

má cura 

1 a 7 dias, ás 

vezes muito 

depois 
K Concreto 

segregado 

Lajes Excesso de 

acabamento 

Corrosão das 

armaduras 

L Natural Pilares e vigas Pouco 

cobrimento Concreto de 

má qualidade 

Após mais de 2 

anos M Cloreto de 

cálcio 

Obras pré 

fabricadas 

Excesso de 

CaCl2 

Reação álcali-

agregado 

N  Zonas úmidas Agregados reativos, elevado 

conteúdo de álcalis 

Após mais de 5 

anos 

 Fonte: BERTOLINI,2010. 

 

 



19 
 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Será abordado no presente trabalho um estudo de caso, no intuito de efetuar a análise 

dos mecanismos e causas de formação de fissuras em três edificações da cidade de Patrocínio 

MG, a indicação das possíveis causas e a apresentação de possíveis medidas corretivas para o 

problema. 

A escolha das edificações seguiu apenas o critério de seleção de residências com 

faixas de idade de construção diferentes no intuito de verificar a ocorrência de fissuras em 

diferentes estágios de utilização. 

O estudo de caso pode ser divido em duas etapas: o levantamento de dados em campo 

e análise dos resultados. 

 

3.2.1 Levantamento de dados em campo 

 

No levantamento de campo realizaram-se visitas às edificações para obtenção do 

registro fotográfico e caracterização das fissuras, sendo possível coletar: 

 Informações gerais das edificações; 

 Imagens das fissuras, registradas com câmera fotográfica; 

 Anotações da abertura das fissuras, com o uso de Fissurômetro Trident em 

acrílico ; 

 Anotações complementares como comprimento com uso de trena, formato e 

direção de propagação das fissuras por análise visual.  

Os proprietários dos imóveis estudados têm conhecimento de que os registros obtidos 

são parte deste trabalho, excluindo a necessidade de identificação precisa da localização, bem 

como a propriedade do imóvel. 

As fissuras observadas foram comparadas com as informações obtidas na pesquisa 

teórica com a finalidade de detectar seus mecanismos causadores. 

Identificados esses mecanismos, foram propostos os procedimentos necessários para 

sua eliminação ou estabilização, e as técnicas corretivas adequadas para a recuperação das 

fissuras de forma a manter ou restabelecer o desempenho funcional da edificação. 
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3.3 ESTUDO DE CASO 

 

 

O estudo de caso engloba a análise de fissuras em três edificações da cidade de 

Patrocínio MG. Os casos se distinguem principalmente pelo tempo de obra construída, não 

sendo explorados detalhes construtivos das edificações. Em cada caso será exposto, descrição 

visual com as características das fissuras, causas prováveis, confirmação da causa como 

medida  necessária a ser realizada para confirmação da causa e o provável reparo para os 

problemas patológicos encontrados.  

 

3.3.1 Edificação 01 

 

Edificação residencial com 03 anos de construção situada no bairro Ouro Preto, 

Patrocínio MG, construída em sete meses, passou por período chuvoso e quente durante a 

execução da obra. 

Apesar de ser uma construção recente, inúmeras fissuras com variadas configurações, 

dimensões e localizações são observadas na edificação. 

Há presença de umidade e infiltração em alguns pontos da residência necessitando de 

reparos na pintura e nas fissuras.  

Toda manifestação patológica que se apresente em uma edificação deve ser analisada e 

tratada para evitar problemas futuros. No entanto, serão analisadas apenas três fissuras desta 

residência, por se tratarem das fissuras aparentemente mais perigosas. As demais fissuras 

observadas são superficiais nos elementos estruturais não indicando perigo eminente para a 

edificação. 

 

As Figuras 2a, 2b, 3, 4a e 4b apresentam as fissuras relevantes da Edificação 01.  
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          Figura 2a- Fissura em beiral de laje                                 Figura 2b- Posição da fissura na alvenaria                                                                                                        

          Fonte: Autor                                                                      Fonte: Autor 

 

 

Descrição visual: Beiral de laje apresenta uma fissura 86 cm e abertura nas extremidades 

menor que 0,1 mm e no ponto médio 0,1 mm caracterizando uma fissura reta. Não é visível a 

presença de umidade no beiral e a fissura se desenvolve até a parede perpendicular ao beiral. 

 

Causas prováveis: A fissura pode ter aparecido devido ao posicionamento das escoras na fase 

de construção, erro comum na construção de elementos em balanço. 

Neste caso, como a obra dispõe de todos os projetos necessários para uma execução eficiente 

e não houve ocorrência de carga não prevista em projeto, considera-se a presença de tal 

manifestação patológica devido à má execução do projeto comentada anteriormente. 

 

Confirmação da causa: Nesse caso não há necessidade de confirmação, pois é a única forma 

de aparecer tensão de tração na parte inferior de elementos em balanço. 

 

Provável reparo: Segundo Ripper e Souza (1998), para reparos superficiais com pequenas 

espessuras, é recomendável a utilização de argamassa polimérica. 
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                                              Figura 3 -  Fissura horizontal na laje  

                                              Fonte: Autor 

 

 

Descrição visual: Fissura reta, no mesmo sentido das lajotas da laje.com 2,4 m, não atinge 

toda a extensão da laje, apresentando abertura menor que 0,1 mm nas extremidades e 0,2mm 

no ponto médio do seu comprimento. 

 

Causas prováveis: Provavelmente faltou uma treliça para completar o vão transversal da laje 

treliçada, sobrecarregando a última treliça antes de chegar à parede. 

 

Confirmação da causa: Acesso ao projeto estrutural, as built ou levantamento em campo da 

forma executada. 

 

Provável reparo: Reforço ou selagem da fissura aberta, limitação da sobrecarga de uso ou 

reforço estrutural da treliça mais solicitada. 
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                   Figura 4a - Fissura no muro                                  Figura 4b - Desplacamento no topo do muro 

                   Fonte: Autor                                                           Fonte: Autor 

 

 

 

Descrição visual: Fissura compreende toda a altura do muro, 2,65 m. Apresenta variação de 

abertura, sendo 0,1 mm; 0,3 mm e 0,6 mm respectivamente da parte inferior para superior, 

caracterizando uma fissura em evolução para trinca. Há destacamento de massa na parte 

superior.  

  

Causas prováveis: Problema de recalque, visto que a construção foi realizada em aterro e a 

patologia foi atenuada pela armação de travamento do muro posicionada ao longo do 

comprimento do pilar. 

 

Confirmação da causa: Avaliação da deformação do baldrame e verificação da compactação 

do solo em campo. 

 

Provável reparo: Reforço da estrutura (fundação) com adição de pilar intermediário no muro. 
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3.3.2  Edificação 02 

 

Edificação Residencial, situada no Bairro São Vicente, com 10 anos de idade, não 

necessitou de reformas até o momento. Constatado visualmente somente a necessidade de 

pintura, devido a presença de umidade principalmente no lado externo da edificação. 

Apresenta baixo índice de presença de fissuras, sendo observadas fissuras superficiais, 

nesta edificação foi encontrada apenas uma fissura que representa visualmente perigo à 

edificação. As Figuras 5 e 6 mostram as fissuras encontradas na Edificação 02. 

 

 

 
                                           Figura 5 - Fissura  no pilar 

                                                    Fonte: Autor 

 

 

Descrição visual: Fissura envolve as três faces do pilar, totalizando 2,1 m de comprimento. A 

fissura apresenta espessura menor que 0,1 mm nas duas extremidades e 0,4 mm no ponto 

médio do comprimento total. 

 

Causas prováveis: A fissura paralela ao piso tem características de recalque pontual em 

pilares. A fissura vertical pode ter sido causada por efeito de fendilhamento. 

 

Confirmação da causa: Cálculo de estabilidade do pilar se estiver estável então é problema de 

recalque pontual, devendo assim fazer uma inspeção no elemento de fundação de apoio. 
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Provável reparo: Para o problema de recalque aliviar a fundação existente com adição de um 

pilar paralelo embutido na parede com fundação independente.Reforçar a seção do pilar 

existente adotando barras transversais ao longo das barras de aço. 

 

 

 
                                                   Figura 06 – Fissuras aleatórias no muro 

                                                   Fonte: Autor 

 

Descrição visual: Microfissuras com abertura menor que 0,05 mm, aleatórias em toda a 

extensão do muro, com presença de umidade. 

 

Causas prováveis: Sua principal causa provável é a retração da argamassa do revestimento 

por excesso de finos de agregados, cimento como único aglomerante ou excesso de água de 

amassamento. O excesso de partículas finas leva ao aumento do consumo de água para 

garantir a trabalhabilidade adequada. A saída dessa água causa a retração e a consequente 

fissuração do revestimento. 

 

Confirmação da causa: Fazer o reparo conforme será sugerido, tendo controle dos materiais e 

obtenção de uma argamassa que atenda as especificações necessárias para essa utilização, 

caso o problema seja recorrente deverá ser analisado problemas mais internos, como por 

exemplo, as condições para assentamento e a origem dos blocos utilizados na alvenaria. 

 

Provável Reparo: A solução é o reparo da fissura com argamassa, renovação do revestimento 

e da pintura. 



26 
 

 

3.3.3  Edificação 03  

 

Residência com 20 anos de construção, localizada no Bairro Olímpio Nunes. Passou por 

ampliações ao longo desse período, sem acompanhamento de um profissional habilitado. Há 

presença de umidade em toda a residência, interna e externamente. É visível a presença de 

muitas fissuras na edificação. 

Um fato relevante desta obra é o fato de já ter acontecido um reparo relativamente simples 

devido a uma fissura no piso que evolui para um afundamento do solo. 

Dentre várias fissuras encontradas nesta residência, será analisada uma fissura, que 

visualmente representa maior perigo á estrutura da edificação. 

As Figuras 7a, 7b, 8a e 8b representam as fissuras relevantes da Edificação 03. 

 

 

   

 Figura 7a - Fissura vertical lado externo da alvenaria      Figura 7b  - umidade lado interno da alvenaria 

 Fonte: Autor                                                                      Fonte: Autor 

 

 

Descrição visual: Fenda vertical localizada até o meio da parede, apresenta maior abertura e 

umidade na parte superior. Fissura apresenta 2,77 m de comprimento, a maior espessura da 

fissura está no topo, sendo maior que 5 mm no topo, 4 mm no ponto médio da fissura e menor 

que 0,1 mm na extremidade inferior da fissura. 

 

Causas prováveis: A manifestação patológica está presente em uma alvenaria que sustenta 

uma caixa d’água, o que indica que a alvenaria não está suportando a carga exercida pelo peso 
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da caixa d’água, visto que é uma alvenaria de vedação, com bloco cerâmico simples, não 

possui capacidade portante pré-estabelecida. 

Um fator agravante neste caso é a oscilação de carga causada pela pressão que a água exerce 

sobre a alvenaria quando está enchendo a caixa d’água e o alívio do peso quando a caixa está 

vazia, em conjunto com presença excessiva de umidade na alvenaria, fator que fragiliza a 

alvenaria, contribuindo para a presença desta trinca. 

 

Confirmação da causa: Não há necessidade. 

 

Provável Reparo: Primeiramente eliminar a causa do vazamento, posteriormente escarificar a 

região afetada pela umidade, refazer o assentamento e aplicar devidamente o 

impermeabilizante para tratar a fragilidade da alvenaria. Caso a alvenaria continue servindo 

de apoio para a caixa d’água é necessário fazer um reforço na alvenaria de vedação e torná-la 

capaz de suportar as cargas provenientes da utilização como parede portante. 

 

 

               
                Figura 8a- Fissura abaixo da esquadria                  Figura 8b - Fissura acima da esquadria 

                 Fonte: Autor                                                             Fonte: Autor 

 
 
Descrição visual: Com 51 cm de extensão a fissura é visível do lado interno e externo da 

alvenaria. A princípio apresentam as mesmas espessuras dos dois lados sendo menor que 0,1 

mm variando até 0,6 mm e 1,1mm externa e 2,0mm internamente, caracterizando uma trinca 

em estado evolutivo para rachadura. Também há fissuras nas demais extremidades da 

esquadria, como se observa nas figuras 8a e 8b. 

 

Causas prováveis: Pelas características e posições das fissuras presentes presume-se que a 

falta de verga e contraverga ocasionou a manifestação patológica. 
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Confirmação da causa: Verificar em campo a existência da verga e contraverga através de 

análise destrutiva do revestimento. 

 

Provável Reparo: Segundo Thomaz (1989), para suprir a ausência de contraverga, que 

implicou a formação de fissuras sob o vão da janela, pode-se construir a contraverga a 

posteriori, escarificando meia espessura da parede e introduzindo a cinta de concreto armado, 

repetindo a operação na outra meia espessura da parede. 

 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo comprova que a presença de fissura não se limita a um tipo específico de 

componente estrutural nem mesmo ao tempo de construção das obras. Um mesmo elemento 

estrutural pode apresentar uma ou mais fissuras de diferentes tipos e causas. 

Portanto, é possível afirmar que uma edificação recém-construída pode apresentar os 

mesmos ou até mais problemas patológicos que uma edificação mais antiga, visto que os 

métodos construtivos, a mão de obra, os materiais utilizados são os determinantes para a 

presença de manifestações patológicas. No entanto, toda manifestação patológica pode ser 

corrigida com eficiência quando se determina suas causas baseadas em inspeções periódicas 

do local, confirmação do diagnóstico com avaliação de projeto existente, as built da obra e 

verificação da resistência dos elementos em campo. 

Constata-se a partir deste estudo que a presença de manifestações patológicas, neste 

caso, fissuras, independe do tempo de obra construída. É fato que o envelhecimento da obra 

aliado à falta de manutenção contribui para o surgimento de tais fissuras, no entanto, as 

atividades inerentes ao processo construtivo, concepção, execução e utilização são os 

principais contribuintes  para o surgimento de problemas patológicos. 

. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo comprova que a presença de fissura não se limita a um tipo específico de 

componente estrutural nem mesmo ao tempo de construção das obras. Um mesmo elemento 

estrutural pode apresentar uma ou mais fissuras de diferentes tipos e causas. 

Portanto, é possível afirmar que uma edificação recém-construída pode apresentar os 

mesmos ou até mais problemas patológicos que uma edificação mais antiga, visto que os 

métodos construtivos, a mão de obra, os materiais utilizados são os determinantes para a 

presença de manifestações patológicas. No entanto, toda manifestação patológica pode ser 

corrigida com eficiência quando se determina suas causas baseadas em inspeções periódicas 

do local, confirmação do diagnóstico com avaliação de projeto existente, as built da obra e 

verificação da resistência dos elementos em campo. 

Constata-se a partir deste estudo que a presença de manifestações patológicas, neste 

caso, fissuras, independe do tempo de obra construída. É fato que o envelhecimento da obra 

aliado à falta de manutenção contribui para o surgimento de tais fissuras, no entanto, as 

atividades inerentes ao processo construtivo, concepção, execução e utilização são os 

principais contribuintes  para o surgimento de problemas patológicos. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas 

de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9575- Impermeabilização – 

Seleção e Projeto. Rio de Janeiro, 2003. 

 

BERTOLINI, Luca. Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção. Tradução 

Leda Maria Marques Dias Beck, São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 

 

PIANCASTELLI, Élvio Mosci. Patologias do concreto. Disponível 

em: <http:// www.aecweb.com.br/cont/m/rev/patologias-do-concreto_6160_10_0/>. 

Acesso em: 05 de maio de 2018. 

 

SOUZA, Vicente Custodio Moreira; RIPPER, Thomaz. Patologia, Recuperação e Reforço 

de Estruturas de Concreto. 1o Edição. Editora Pini. São Paulo, 1998. 256 p. 

 

THOMAZ, Ercio. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. São Paulo: PINI, 

1989. 194p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ANEXOS 

 

ANEXO I - Autorização para divulgação de dados coletados nas edificações.  

 

DECLARAÇÃO 

 

  
 
 

Declaro, para os devidos fins, que os pesquisadores Flávia Aparecida de Oliveira juntamente 

com Daniel Flávio de Lima – Prof. Orientador -, estão autorizados a realizar pesquisa  

“Análise de Fissuras em Edificações: Estudo de Caso”, cujo objetivo é analisar fissuras 

encontradas nas edificações da cidade de Patrocínio – MG, identificando as possíveis causas 

de sua ocorrência, bem como as prováveis soluções para os casos, com a finalidade  de 

realizar seu Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia Civil do UNICERP – Centro 

Universitário do Cerrado - Patrocínio. 

Declaro ter conhecimento da pesquisa a ser realizada e de ter sido previamente 

informado(a) de como serão utilizados os dados coletados nesta edificação 

Declaro ainda ter ciência que tais informações serão divulgadas, sem mencionar 

localização exata e identificação dos proprietários da edificação. 

 

 

 

Local,_____  de  ___________________  de 201__. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 

 


	Tabela 1 - Limites normativos para fissuração em serviço

