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Recordo-me de que a ideia inicial visando a realização deste trabalho nasceu 
durante uma reunião no IPT, no antigo Agrupamento de Componentes da Divisão 
de Edificações. Naquela oportunidade, o Engenheiro Ercio Thomaz tomou a si a 
responsabilidade pela sua elaboração. Passando algum tempo, apresentou-nos esta 
excelente monografia, hoje considerada de utilidade inestimável para a compreensão 
dos fenômenos relacionados a trincas em edifícios. A sua publicação certamente 
enriqueceu o meio técnico voltado à construção civil. Desejamos nesta oportunidade 
parabenizar o Engenheiro Ercio Thomaz pela sua dedicação e competência.

Luiz Carlos Martins Bonilha
Diretor-Superintendente do IPT

Fui convidado a preparar uma apresentação para este livro. Isto se deve principal-
mente ao fato de ter sido o orientador de mestrado do engenheiro Ercio Thomaz, na 
Escola Politécnica, e dessa maneira ter podido conviver com a elaboração do texto 
durante alguns anos. Este texto se iniciou modestamente, em uma apresentação 
para uma das disciplinas de pós-graduação, evoluiu para tema de seminário de 
área, passou a ser parte integrante de uma disciplina sobre patologia das edificações 
para, finalmente, se converter em Dissertação de Mestrado. Paralelamente, passou 
pelo crivo de vários casos práticos, reais, nos quais o engenheiro Ercio Thomaz 
esteve envolvido, como consultoria que o IPT fornece sistematicamente a institui-
ções e empresas.

Como resultado, ao se apresentar a Dissertação à Banca Examinadora, ficou 
clara a necessidade de publicá-la na forma de livro.

Desta maneira ela sai das bibliotecas especializadas de pós-graduação de 
engenharia para se transformar em uma publicação de elevado interesse profissional.

Apresentação



Sobre o autor, desejo destacar a seriedade com que se dedica ao trabalho. 
Durante esses anos todos que tive oportunidade de conviver com ele sempre admirei 
o seu esforço compenetrado para conduzir qualquer missão. Nessas missões o 
engenheiro Ercio Thomaz costuma se empenhar com dedicação, profundidade, daí a 
sua competência. É fácil avaliar o resultado de um trabalho, como o presente, quando 
se junta a seriedade à competência e os longos anos de maturação de uma obra dessa 
profundidade.

O livro foi escrito num estilo agradável, organizado, didático e lógico. Essa 
lógica, entretanto, pode ser enganosa. O leitor não deve encarar o trabalho como 
um manual de consulta, onde encontrará uma resposta direta para a dificuldade que 
venha a encontrar na sua profissão. Este livro é, antes disso, um livro de formação. 
É necessária uma visão sistêmica de todo o problema para se caminhar em direção a 
uma solução. O leitor poderá constatar, como acontece em engenharia, que uma causa 
pode ter diferentes efeitos e um efeito poderá ter diferentes causas. A metodologia de 
análise, nesses casos, exige uma visão sistêmica que, no caso de trincas, o profis-
sional só obtém com uma formação básica sólida, partindo-se de várias direções ao 
mesmo tempo, tentando uma convergência do raciocínio. Pelo caminho desse racio-
cínio o profissional passa com frequência pela angústia da dúvida, pelo sofrimento 
da insegurança, pelo peso da responsabilidade, pela dor do erro. Este livro ajudará o 
profissional a trilhar seu caminho com menos solidão.

Francisco Romeu Landi
Vice-Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
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Por diversas vezes tenho sido questionado sobre a diferença entre fissuras, trincas 
e rachaduras. Não existem valores que definam precisamente as ocorrências, 
admitindo-se em geral que fissuras são aquelas com aberturas desde capilares até da 
ordem de 0,5 mm, trincas com aberturas da ordem de 2 mm ou 3 mm, e rachaduras 
daí para cima. Ou, como dizia em tom de brincadeira o velho professor Luiz Alfredo 
Falcão Bauer, “fissuras são problemas que acontecem nas minhas obras, trincas nas 
obras dos engenheiros amigos meus, e rachaduras nas obras dos engenheiros que não 
são meus amigos”. Na presente publicação, trataremos o fenômeno indistintamente 
como fissuras ou trincas.

Entre os inúmeros problemas patológicos que afetam os edifícios, sejam eles 
residenciais, comerciais ou institucionais, particularmente importante é o problema 
das trincas, devido a três aspectos fundamentais: o aviso de um eventual estado 
perigoso para a estrutura, o comprometimento do desempenho da obra em serviço 
(estanqueidade à água, durabilidade, isolação acústica etc.) e o constrangimento 
psicológico que a fissuração do edifício exerce sobre seus usuários.

A evolução da tecnologia dos materiais de construção e das técnicas de projeto 
e execução de edifícios ocorreu no sentido de torná-las cada vez mais leves, com 
componentes estruturais mais esbeltos, menos contraventados.

As conjunturas socioeconômicas de países em desenvolvimento, como o Brasil, 
fizeram com que as obras fossem sendo conduzidas com velocidades cada vez maiores, 
com pouco rigor nos controles dos materiais e dos serviços; tais conjunturas criaram 
ainda condições para que os trabalhadores mais qualificados fossem paulatinamente 
se incorporando a setores industriais “mais nobres”, com melhor remuneração da 
mão de obra, em detrimento da indústria da construção civil.

Tais fatos, aliados a quadros mais complexos de formação deficiente de 
engenheiros e arquitetos, de políticas habitacionais e sistemas de financiamento incon-
sistentes e da muitas vezes inadequada formação da mão de obra, vêm provocando a 
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queda gradativa da qualidade das nossas construções, até o ponto de encontrarem-se 
edifícios que, nem tendo sido ocupados, já estão virtualmente condenados. Para a 
solução de tais problemas, a experiência revela que as obras de restauração ou reforço 
são em geral muito dispendiosas; e o que é o mais grave... nem sempre solucionam o 
problema de forma definitiva. Os encargos decorrentes dessas reformas desnecessá-
rias representam também um grande ônus para a economia dos países pobres, onde, 
via de regra, há enorme carência de habitações, de materiais de construção, de mão 
de obra especializada e de recursos de forma geral.

Para o engenheiro Oscar Pfeffermann, consultor do Centre Scientifique et 
Technique de la Construction e autor de diversos trabalhos sobre o assunto (Pfeffer-
mann, 1968, 1969; Pfeffermann et al., 1967; Pfeffermann; Patigny, 1975), “as trincas 
podem não constituir um defeito na medida em que são a expressão, às vezes pode 
ser doloroso dizer-se, de uma nova era da construção; mas serão, se cruzarmos os 
braços sem nos esforçarmos para encontrar uma solução”. No caso brasileiro, parece 
recomendável a busca dessa solução, pela classe dos engenheiros, arquitetos e tecnó-
logos, pelos poderes constituídos e pela sociedade como um todo, no sentido do 
aproveitamento otimizado dos nossos poucos recursos e da não transferência aos 
usuários dos edifícios de problemas crônicos que repercutirão em elevados custos de 
manutenção; caso contrário, continuará a sociedade brasileira malbaratando esses 
poucos recursos, construindo obras cada vez com pior padrão de qualidade e, em 
contrapartida, contribuindo para a formação dos maiores especialistas do mundo 
em patologia.

Entre os técnicos e empresários que atuam na construção civil, as fissuras são 
em geral motivo de grandes polêmicas teóricas e de infindáveis demandas judiciais, 
onde em ciclo fechado os diversos intervenientes atribuem-se uns aos outros a respon-
sabilidade pelo problema, enquanto o ônus financeiro dele decorrente acaba sendo 
assumido quase sempre pelo consumidor final. “Aos olhos do leigo em construção a 
fissura constitui um defeito cujo responsável é o arquiteto, o engenheiro, o emprei-
teiro ou o fabricante do material. Entretanto... desde as origens da construção, as 
fissuras sempre existiram, pois elas são consequências de fenômenos naturais.” Essa 
afirmação do arquiteto francês Charles Rambert, citada por Pfeffermann (1968), 
parece querer explicar, de maneira relativamente singela, a origem do defeito; ao 
considerar-se, entretanto, que os ditos fenômenos naturais são dados irrefutáveis da 
equação, a antítese parece ser mais verdadeira.

As trincas podem começar a surgir, de forma congênita, logo no projeto arqui-
tetônico da construção; os profissionais ligados ao assunto devem se conscientizar 
de que muito pode ser feito para minimizar-se o problema, pelo simples fato de 
reconhecer-se que as movimentações dos materiais e componentes das edificações 
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civis são inevitáveis. Deve-se, sem dúvida, dar importância à estética, à segurança, à 
higiene, à funcionalidade e ao custo inicial da obra; não se deve esquecer, contudo, 
que projetar é também levar em conta alguns outros aspectos, tais como custos de 
manutenção e durabilidade da obra, diretamente relacionados com o maior ou menor 
conhecimento que o projetista tem das propriedades tecnológicas dos materiais de 
construção a serem empregados.

Do ponto de vista físico, um edifício nada mais é do que a interligação racional 
entre diversos materiais e componentes; é muito comum especificarem-se nos projetos 
componentes “bons e resistentes”, não se dando maior cuidado aos elementos de 
ligação e esquecendo-se, frequentemente, de que um sistema de juntas às vezes é indis-
pensável para que os componentes apresentem o desempenho presumido. Segundo 
Baker (1976), é uma falácia muito comum referir-se a materiais de construção como 
bons ou ruins, duráveis ou não duráveis e resistentes ou não resistentes, como se essas 
fossem propriedades inerentes dos materiais. Na realidade, esses termos são muito 
relativos: a durabilidade do material está diretamente relacionada às condições de 
aplicação, de exposição, de uso e de manutenção. Por outro lado, não existe nenhum 
material infinitamente resistente; todos eles irão trincar-se ou romper-se sob ação 
de um determinado nível de carregamento, nível este que não deverá ser atingido no 
caso de não se desejarem na edificação componentes fissurados ou rompidos.

Incompatibilidades entre projetos de arquitetura, estrutura e fundações normal-
mente conduzem a tensões que sobrepujam a resistência dos materiais em seções 
particularmente desfavoráveis, originando problemas de fissuras. No Brasil ainda se 
repete com relativa frequência a falta de diálogo entre os autores dos projetos mencio-
nados e os fabricantes dos materiais e componentes da construção, vindo a norma de 
desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013) colaborar para que o citado problema venha 
sendo paulatinamente reduzido em nosso meio.

Assim, ainda hoje projetam-se fundações sem levar-se em conta a ação do vento 
ou se a estrutura é rígida ou flexível, calculam-se estruturas sem se considerarem 
os sistemas de vinculação e as propriedades elásticas dos componentes de vedação, 
projetam-se vedações e sistemas de piso sem a consideração da ocorrência de recal-
ques diferenciados e das acomodações da estrutura.

Partindo-se muitas vezes de projetos incompatíveis ou mal detalhados, consi-
derando-se ainda a interferência de todos os projetos das instalações, as falhas de 
planejamento, a carência ou a falta de aplicação efetiva de especificações técnicas, a 
ausência de mão de obra bem treinada, a deficiência de fiscalização e, muitas vezes, 
as imposições políticas de prazos e preços, chega-se finalmente à execução da obra, 
onde uma série de improvisações e malabarismos deverão ser adotados para tentar- 
-se produzir um edifício de boa qualidade. Nesse quadro, pintado, é certo, com um 
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pouco de exagero, as ocorrências de fissuras, destacamentos, infiltrações de água e 
outros males parecem ser fenômenos perfeitamente naturais, talvez mais naturais do 
que aqueles a que se referiu Rambert.

No Brasil, os primeiros trabalhos de compilação de dados sobre as origens dos 
problemas patológicos nos edifícios e sobre suas formas mais típicas de manifestação 
foram efetuados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(IPT, 1981) em conjuntos habitacionais construídos no interior, ainda no início da 
década de 1980. Na Bélgica, em pesquisa desenvolvida pelo Centre Scientifique et 
Technique de la Construction (CSTC, 1979b), com base na análise de 1.800 problemas 
patológicos, chegou-se à conclusão de que a maioria deles originava-se de falhas de 
projeto (46%), seguindo-se falhas de execução (22%) e qualidade inadequada dos 
materiais de construção empregados (15%). No tocante às fissuras, que em ordem 
de importância perdiam apenas para os problemas de umidade, concluiu-se que as 
causas mais importantes eram a deformabilidade das estruturas e as movimentações 
térmicas, seguindo-se os recalques diferenciados de fundações e as movimentações 
higroscópicas.

A falta, entre nós, do registro e divulgação de dados sobre problemas patoló-
gicos retarda o desenvolvimento das técnicas de projetar e de construir, cerceando 
principalmente aos profissionais mais jovens a possibilidade de evitarem erros que já 
foram repetidos inúmeras vezes no passado.

Com o atual trabalho, muito respaldado na experiência prática, pretende-se 
indicar as configurações mais típicas das trincas, os principais fatores que as 
acarretam e os mecanismos pelas quais se desenvolvem. São analisadas também 
algumas medidas preventivas e alguns sistemas para recuperação de componentes 
fissurados. É óbvio que não há espaço nem muito menos capacidade para produzir-se 
o “grande manual da construção”, com todas as leis do conhecimento; espera-se, 
entretanto, chamar para o problema a atenção dos profissionais envolvidos com a 
construção civil e, na medida do possível, desmistificar um pouco os conceitos relati-
vamente fatalistas estabelecidos sobre o tema.

Toda a ênfase do trabalho é dada aos mecanismos de formação das fissuras, 
elemento cuja compreensão é substantiva para orientar decisões concernentes 
à recuperação de componentes fissurados ou à adoção de medidas preventivas, 
incluindo-se aí a elaboração de projetos e a especificação e controle de materiais e 
de serviços. Com esse enfoque, e levando-se em conta que as fissuras são provocadas 
por tensões oriundas de atuação de sobrecargas ou de movimentações de materiais, 
dos componentes ou da obra como um todo, são analisados os seguintes fenômenos:

 � movimentações provocadas por variações térmicas e de umidade;
 � atuação de sobrecargas ou concentração de tensões;
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 � deformabilidade excessiva das estruturas;
 � recalques diferenciados das fundações; 
 � retração de produtos à base de ligantes hidráulicos;
 � alterações químicas de materiais de construção.

Por não se coadunarem com o escopo pretendido, o trabalho não abrange 
fissuras provenientes da má utilização do edifício, de falhas na sua manutenção ou 
de acidentes originados pelos mais diversos fatores, como incêndios, explosões ou 
impactos de veículos. Não são abordados ainda temas muito específicos, como vibra-
ções, transmitidas pelo ar ou pelo solo, solicitações cíclicas e degradações sofridas 
pelos materiais e componentes em razão do seu envelhecimento natural.



1
1.1  Mecanismos de formação das fissuras

Os elementos e componentes de uma construção estão sujeitos a variações de tempe-
ratura, sazonais e diárias. Essas variações repercutem numa variação dimensional 
dos materiais de construção (dilatação ou contração); os movimentos de dilatação 
e contração são restringidos pelos diversos vínculos que envolvem os elementos e 
componentes, desenvolvendo-se nos materiais, por esse motivo, tensões que poderão 
provocar o aparecimento de fissuras.

As movimentações térmicas de um material estão relacionadas com as proprie-
dades físicas dele e com a intensidade da variação da temperatura; a magnitude 
das tensões desenvolvidas é função da intensidade da movimentação, do grau de 
restrição imposto pelos vínculos a essa movimentação e das propriedades elásticas 
do material. Na Fig. 1.1 ilustra-se uma barra submetida a uma diminuição de tempe-
ratura ΔT; tudo se passa como se a barra encolhesse ΔL, mas os vínculos externos a 
reconduzissem para o comprimento L inicial, desenvolvendo-se, portanto, a tensão 
Δσ de tração.

As trincas de origem térmica podem também surgir por movimentações 
diferenciadas entre componentes de um elemento, entre elementos de um sistema e 
entre regiões distintas de um mesmo material. As principais movimentações diferen-
ciadas (BRE, 1979a) ocorrem em razão de:

 � junção de materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica, sujeitos às 
mesmas variações de temperatura (por exemplo, movimentações diferenciadas 
entre argamassa de assentamento e componentes de alvenaria);

 � exposição de elementos a diferentes solicitações térmicas naturais (por exemplo, 
cobertura em relação às paredes de uma edificação);

 � gradiente de temperaturas ao longo de um mesmo componente (por exemplo, 
gradiente entre a face exposta e a face protegida de uma laje de cobertura).

Fissuras causadas por movimentações 
térmicas: mecanismos de formação 

e configurações típicas
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 � superfície cinza-claro: a = 0,65
 � superfície de cor branca: a = 0,45

 � materiais metálicos:
 � cobre oxidado: a = 0,80
 � cobre polido: a = 0,65
 � alumínio: a = 0,60
 � ferro galvanizado: a = 0,90

1.3  Configurações típicas de trincas provocadas por 
movimentações térmicas

1.3.1  Lajes de cobertura sobre paredes autoportantes
Em geral, as coberturas planas estão mais expostas às mudanças térmicas naturais 
do que os paramentos verticais das edificações; ocorrem, portanto, movimentos 
diferenciados entre os elementos horizontais e verticais, que podem ainda ser inten-
sificados pelas diferenças nos coeficientes de dilatação térmica dos materiais constru-
tivos desses componentes. Segundo Chand (1979), o coeficiente de dilatação térmica 
linear dos concretos é aproximadamente duas vezes maior que o das alvenarias de 
uso corrente, considerando-se aí a influência das juntas de argamassa.

Deve-se considerar também que ocorrem diferenças significativas de movimen-
tação entre as superfícies superiores e inferiores das lajes de cobertura, sendo que 
normalmente as superfícies superiores são solicitadas por movimentações mais 
bruscas e de maior intensidade.

Outro aspecto importante a ser levado em conta é que mesmo lajes sombreadas 
sofrem os efeitos desses fenômenos (Costa, 1978); parte da energia calorífica absorvida 

Quadro 1.1 Estimativa da temperatura superficial de lajes e paredes expostas  
à radiação, em °F

Presença ou não de 
isolação térmica

Cor da superfície exposta à  
radiação direta do Sol

Cores claras Cores escuras

tmáx = tA + 100a
tmín = tA – 20 °F

tmáx = 1,3tA + 130a

tmáx = tA + 75a
tmín = tA – 10 °F

tmáx = tA + 100a

Fonte: Latta (1976).
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As fissuras provocadas pelas movimentações térmicas normalmente se iniciam 
na base do muro, em razão das restrições que a fundação oferece à sua livre movimen-
tação. Em função da resistência à tração da argamassa de assentamento e dos compo-
nentes de alvenaria, além da aderência desenvolvida entre eles, as fissuras poderão 
acompanhar as juntas verticais de assentamento ou mesmo se estenderem através dos 
componentes de alvenaria (Figs. 1.20 e 1.21).

1.3.4  Movimentações térmicas em platibandas
As platibandas, em função da forma geralmente alongada, tendem a comportar-
-se como os próprios muros de divisa; normalmente surgirão fissuras verticais 
regularmente espaçadas, caso não tenham sido convenientemente projetadas 
juntas ao longo delas. As movimentações térmicas diferenciadas entre a platiban da 
e o corpo do edifício poderão resultar ainda no destacamento da platibanda e 
na formação de fissuras inclinadas nas extremidades desse corpo, conforme 
ilustrado na Fig. 1.22.

Fig. 1.19 Trincas verticais causadas 
por movimentações térmicas: 
(A) destacamento entre alvenaria e 
pilar e (B) trinca no corpo da alvenaria

Fig. 1.20 Trinca vertical: a resistência 
à tração dos componentes de alvenaria 
é superior à resistência à tração da 
argamassa ou à tensão de aderência 
argamassa/blocos

Fig. 1.21 Trinca vertical: a resistência à 
tração dos componentes de alvenaria é 
igual ou inferior à resistência à tração 
da argamassa
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2.1  Mecanismos de formação das fissuras

As mudanças higroscópicas provocam variações dimensionais nos materiais 
porosos que integram os elementos e componentes da construção; o aumento do 
teor de umidade produz uma expansão do material, enquanto a diminuição desse 
teor provoca uma contração. No caso da existência de vínculos que impeçam ou 
restrinjam essas movimentações, poderão ocorrer fissuras nos elementos e compo-
nentes do sistema construtivo.

A umidade pode ter acesso aos materiais de construção através de diversas vias:
 � Umidade resultante da produção dos componentes: na fabricação de compo-

nentes construtivos à base de ligantes hidráulicos, emprega-se geralmente uma 
quantidade de água superior à necessária para que ocorram as reações químicas 
de hidratação. A água em excesso permanece em estado livre no interior do 
componente e, ao se evaporar, provoca a contração do material.

 � Umidade proveniente da execução da obra: é usual umedecerem-se componentes 
de alvenaria no processo de assentamento, ou mesmo painéis de alvenaria que 
receberão argamassas de revestimento; essa prática é correta, pois visa impedir 
a retirada brusca de água das argamassas, o que viria a prejudicar a aderência 
com os componentes de alvenaria ou mesmo as reações de hidratação do 
cimento. Ocorre que, nessa operação de umedecimento, o teor de umidade dos 
componentes de alvenaria poderá se elevar a valores muito acima da umidade 
higroscópica de equilíbrio, originando uma expansão do material; a água em 
excesso, a exemplo do que foi dito na alínea anterior, tenderá a evaporar-se, 
provocando uma contração do material.

 � Umidade do ar ou proveniente de fenômenos meteorológicos: o material poderá 
absorver água de chuva antes mesmo de ser utilizado na obra, durante o 
transporte ou por armazenagem desprotegida no canteiro. Durante a vida da 
construção, as faces de seus componentes voltadas para o exterior poderão 

Fissuras causadas por movimentações 
higroscópicas: mecanismos de 

formação e configurações típicas
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2.3  Configurações típicas de trincas provocadas por 
movimentações higroscópicas

As trincas provocadas por variação de umidade dos materiais de construção são 
muito semelhantes àquelas provocadas por variações de temperatura, conforme visto 
na seção 1.3. Nos dois casos, as aberturas poderão variar em função das proprie-
dades higrotérmicas dos materiais e das amplitudes de variação da temperatura ou 
da umidade.

Stubbs e Putterill (1972) registram a ocorrência de alguns casos de trincas 
provocadas pela expansão de tijolos cerâmicos com elevada resistência à compressão 
(Figs. 2.4 a 2.6).

Fig. 2.4 Trincas horizontais na 
alvenaria provenientes da expansão 
dos tijolos: o painel é solicitado à 
compressão na direção horizontal
Fonte: Stubbs e Putterill (1972).

Fig. 2.5 Trincas nas peças estruturais: a expansão 
da alvenaria solicita o concreto à tração
Fonte: Stubbs e Putterill (1972).

Fig. 2.6 Fissuramento vertical da alvenaria, no 
canto do edifício, pela expansão dos tijolos por 
absorção de umidade
Fonte: Stubbs e Putterill (1972).
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A atuação de sobrecargas pode produzir a fissuração de componentes estruturais, tais 
como pilares, vigas, lajes e paredes. Essas sobrecargas atuantes podem ter sido consi-
deradas no projeto estrutural, caso em que a falha decorre da execução da peça ou do 
próprio cálculo estrutural, como pode também estar ocorrendo a solicitação da peça 
por uma sobrecarga superior à prevista. Vale frisar ainda que não raras vezes pode-se 
presenciar a atuação de sobrecargas em componentes sem função estrutural, geral-
mente pela deformação da estrutura resistente do edifício ou pela sua má utilização.

Assim sendo, para efeito desta publicação, considera-se como sobrecarga uma 
solicitação externa, prevista ou não em projeto, capaz de provocar a fissuração de um 
componente com ou sem função estrutural; com esse enfoque, serão consideradas 
apenas as sobrecargas verticais.

3.1  Considerações sobre a fissuração de componentes de 
concreto armado submetidos à flexão

A atuação de sobrecargas, previstas ou não em projeto, pode produzir o fissura-
mento de componentes de concreto armado sem que isso implique, necessariamente, 
ruptura do componente ou instabilidade da estrutura; a ocorrência de fissuras num 
determinado componente estrutural produz uma redistribuição de tensões ao longo 
do componente fissurado e mesmo nos componentes vizinhos, de maneira que a 
solicitação externa geralmente acaba sendo absorvida de forma globalizada pela 
estrutura ou parte dela. Obviamente esse raciocínio não pode ser estendido de forma 
indiscriminada, já que existem casos em que é limitada a possibilidade de redis-
tribuição das tensões, seja pelo critério de dimensionamento do componente, seja 
pela magnitude das tensões desenvolvidas ou, ainda, pelo próprio comportamento 
conjunto do sistema estrutural adotado.

Para os casos comuns de estruturas de concreto armado, os componentes 
fletidos são em geral dimensionados prevendo-se a fissuração do concreto na região 

Fissuras causadas pela atuação 
de sobrecargas em estruturas 

de concreto armado
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As fissuras ocorrem perpendicularmente às trajetórias dos esforços principais 
de tração. São praticamente verticais no terço médio do vão e apresentam aberturas 
maiores em direção à face inferior da viga onde estão as fibras mais tracionadas. Junto 
aos apoios, as fissuras inclinam-se aproximadamente a 45° com a horizontal, devido à 
influência dos esforços cortantes (vide Fig. 3.3). Nas vigas altas, essa inclinação tende 
a ser da ordem de 60°.

A localização, o número, a extensão e a abertura das fissuras dependem das 
características geométricas da peça e das armaduras, das propriedades físicas e 
mecânicas dos materiais que a constituem e do estágio de solicitação da carga. Para 

Tab. 3.3 Máxima bitola e máximo espaçamento das armaduras, função 
da tensão atuante na barra, para que seja dispensada a avaliação 
da abertura das fissuras (reprodução da Tab. 17.2 da NBR 6118)

Tensão na barra

Valores máximos

Concreto sem armaduras ativas
Concreto com 

armaduras ativas

σsi ou Δσpi 
(MPa)

ϕmáx (mm) smáx (cm) ϕmáx (mm) smáx (cm)

160 32 30 25 20

200 25 25 16 15

240 20 20 12,5 10

280 16 15 8 5

320 12,5 10 6 -

360 10 5 - -

400 8 - - -

Δσpi é o acréscimo de tensão na armadura protendida aderente entre a total obtida no 
Estádio II e a de protensão após as perdas. A tensão σsi deve ser determinada no Estádio II.
Fonte: ABNT (2014a).

Fig. 3.2 Viga isostática submetida à flexão
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4.1  Considerações sobre a fissuração das alvenarias 

submetidas à compressão axial
Nas alvenarias constituídas por tijolos maciços, em função de sua heterogeneidade 
(forma, composição etc.) e da diferença de comportamento entre tijolos e argamassa 
de assentamento, são introduzidas solicitações locais de flexão nos tijolos, podendo 
surgir fissuras verticais na alvenaria. Ocorre também que a argamassa de assenta-
mento, encontrando-se num estado triaxial de compressão e apresentando deforma-
ções transversais mais acentuadas que os tijolos, introduz neles tensões de tração nas 
duas direções do plano horizontal, o que também pode levar à fissuração vertical da 
alvenaria (Fig. 4.1).

No caso de alvenarias constituídas por blocos vazados, outras tensões impor-
tantes se juntarão às precedentes. Para blocos com furos retangulares dispostos 
horizontalmente, Pereira da Silva (1985) analisa que a argamassa de assentamento 
apresentará deformações axiais mais acentuadas sob as nervuras verticais do bloco, 
introduzindo-se como consequência solicitações de flexão em suas nervuras horizon-
tais, o que poderá inclusive conduzir à ruptura do bloco. Por meio da execução de 
ensaios de compressão axial em paredes constituídas por blocos cerâmicos com furos 
verticais, Gomes (1983) relata a ocorrência de ruptura por tração de nervuras internas 
dos blocos, provavelmente causada pela deformação transversal da argamassa. De 
maneira geral, a exemplo do que foi citado para os tijolos maciços, a fissuração típica 
das paredes axialmente carregadas constituídas por blocos vazados é vertical, salvo 
exceções onde possam ocorrer o esmagamento da argamassa de assentamento, o 
esmagamento do tijolo maciço ou a fratura localizada de uma nervura muito esbelta 
de um bloco com furos horizontais.

Além da forma geométrica do componente de alvenaria, diversos outros 
fatores intervêm na fissuração e na resistência final de uma parede a esforços axiais 
de compressão, tais como: resistência mecânica dos componentes de alvenaria e da 

Fissuras causadas pela atuação 
de sobrecargas em alvenarias
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t = espessura da parede;
f ’m = resistência média à compressão de no mínimo cinco prismas constituídos por 
dois blocos, assentados com a argamassa a ser empregada na obra; em função da 
relação entre a altura (h) e a largura (d) dos prismas, o valor de f ’m deve ser multipli-
cado pelos seguintes fatores:

 � 0,86 para h/d = 1,5;
 � 1,00 para h/d = 2,0;
 � 1,20 para h/d = 3,0;
 � 1,30 para h/d = 4,0;
 � 1,37 para h/d = 5,0.

A Eq. 4.4 vinha sendo adotada pelas normas brasileiras de alvenaria (NBR 
15961 – blocos de concreto e NBR 15812 – blocos cerâmicos) até recentemente. Tais 
normas foram unificadas no primeiro semestre de 2020 (Projeto de Norma NBR 
16868), sendo que, para blocos com altura de 19 cm e juntas de assentamento com 
altura de 1 cm, a norma unificada passou a indicar os seguintes valores orientativos 
de resistência à compressão simples das paredes:

 � 70% da resistência característica à compressão simples do prisma fpk;
 � ou 85% da resistência característica à compressão simples da pequena 

parede fppk.

Fig. 4.3 Corpos de prova cujas propriedades permitem estimar a resistência à 
compressão das paredes
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5.1  Considerações sobre a deformabilidade de componentes 

submetidos à flexão
Com a evolução da tecnologia do concreto armado, representada pela fabricação de aços 
com grande limite de elasticidade, produção de cimentos de melhor qualidade e desen-
volvimento de métodos refinados de cálculo, as estruturas passaram a ter componentes 
com seções mais reduzidas, tornando-se cada vez mais flexíveis, o que torna imperiosa 
a análise mais cuidadosa de suas deformações e de suas respectivas consequências.

Não se têm observado, em geral, problemas graves decorrentes de deforma-
ções causadas por solicitações de compressão (pilares), cisalhamento ou torção; a 
ocorrência de flechas em componentes fletidos tem provocado, entretanto, repetidos 
e graves transtornos aos edifícios, verificando-se, em consequência da deformação 
de componentes estruturais, frequentes problemas de compressão de caixilhos, 
empoçamento de água em vigas-calha ou lajes de cobertura, destacamento de pisos 
cerâmicos e ocorrência de trincas em paredes.

Vigas e lajes deformam-se naturalmente sob ação do peso próprio, das demais 
cargas permanentes e acidentais e mesmo sob efeito da retração e da deformação lenta 
do concreto. Os componentes estruturais admitem flechas que podem não compro-
meter em nada sua própria estética, a estabilidade e a resistência da construção; tais 
flechas, entretanto, podem ser incompatíveis com a capacidade de deformação de 
paredes ou outros componentes que integram os edifícios.

A norma brasileira NBR 6118, até a versão de 1978, estipulava para compo-
nentes fletidos limites de flechas que não levavam em conta a destinação da obra e o 
tipo de elemento que se apoiaria sobre a estrutura; dessa forma, considerava o limite 
de 1/300 para o meio do vão, independentemente se sobre a parede ou sobre a laje 
fosse instalada uma alvenaria de tijolos de barro cozido ou de blocos de concreto 
celular, se seria executado um piso de carpete têxtil ou de placas de porcelanato etc. 
A atual versão da norma, de 2014, estipula os limites de deslocamentos em função 

Fissuras causadas por 
deformabilidade excessiva de 
estruturas de concreto armado: 
mecanismos de formação e 
configurações típicas
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6.1  Considerações sobre a deformabilidade dos solos e a 

rigidez dos edifícios
Em razão do tamanho relativamente moderado das edificações, com cargas que geral-
mente não excediam a 2.000 tf ou 3.000 tf, até uns tempos atrás as fundações dos edifícios 
eram dimensionadas pelo critério de ruptura do solo. Ao mesmo tempo que as estru-
turas iam ganhando esbeltez, conforme enfocado no capítulo anterior, os edifícios iam 
ganhando maior altura, observando-se em nossos dias obras cuja carga total sobre o solo 
já chegou a atingir 20.000 tf ou 30.000 tf. Dentro desse quadro, é imprescindível uma 
mudança de postura para o cálculo e o dimensionamento das fundações dos edifícios.

De acordo com Vitor Mello (1975a), apenas em argilas de baixa plasticidade 
o critério de cálculo condicionante é o de ruptura (principalmente perante carre-
gamentos rápidos, como os verificados em silos, descimbramento de pontes etc.); já 
em argilas de alta plasticidade os recalques acentuam-se, passando em geral a ser 
condicionante o critério de recalques admissíveis. Em siltes e areias, solos com signi-
ficativos coeficientes de atrito interno, o critério de ruptura só pode ser condicionante 
para sapatas muito pequenas; em construções de maior porte automaticamente passa 
a ser condicionante o critério de recalques.

A capacidade de carga e a deformabilidade dos solos não são constantes, sendo 
função dos seguintes fatores mais importantes (Mello; Teixeira, 1971):

 � tipo e estado do solo (areia nos vários estados de compacidade ou argilas nos 
vários estados de consistência);

 � disposição do lençol freático;
 � intensidade da carga, tipo de fundação (direta ou profunda) e cota de apoio da 

fundação;
 � dimensões e formato da placa carregada (placas quadradas, retangulares ou 

circulares);
 � interferência de fundações vizinhas.

Fissuras causadas por recalques 
de fundação: mecanismos de 

formação e configurações típicas
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6.2 Modelos para a estimativa de recalques
A estimativa dos recalques absolutos que ocorrerão numa fundação é tarefa extre-
mamente difícil, constituindo ainda hoje um dos grandes desafios para a Mecânica 
dos Solos. A rigor, estimativas razoavelmente precisas só poderiam ser estabele-
cidas através da execução de provas de carga, ainda assim apenas para os recalques 
imediatos.

Como no caso das trincas o interesse recai quase que invariavelmente nos recal-
ques diferenciados, parece válida, na falta de indicações mais precisas, a tentativa de 
quantificá-los admitindo para o solo parâmetros elásticos com valores aproximados; 
nessa circunstância, supõe-se que os erros cometidos na previsão dos recalques 
absolutos de fundações vizinhas seriam aproximadamente os mesmos, podendo-se 
então ter uma ideia do risco da ocorrência de recalques diferenciados na obra.

6.2.1  Recalques de sapatas apoiadas em argila
O modelo clássico da teoria da elasticidade, para sapatas rasas apoiadas em solos 
coesivos saturados, é:

 
ΔH = p ⋅B 1−µ2

Es

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⋅Cd  (6.1)

em que:
ΔH = recalque;
p = pressão de contato da sapata;
B = menor dimensão em planta da sapata;
Es = módulo de deformação do solo;
μ = coeficiente de Poisson do solo;
Cd = coeficiente de forma e rigidez da sapata, apresentado na Tab. 6.1.

Diversos autores já propuseram modificações para essa fórmula clássica, em 
função da presença de camada deformável na zona de influência do bulbo de pressões, 
da disposição estratificada das camadas de solo, do recalque lento que ocorre em 
razão da consolidação do solo coesivo e da cota real de apoio da sapata. Neste último 
caso, conforme citação de Bowles (1982), Fox propõe que o recalque imediato, calcu-
lado pela Eq. 6.1, seja corrigido por um coeficiente multiplicativo F3, que pode ser 
obtido pelo gráfico apresentado na Fig. 6.4.

6.2.2  Recalques de sapatas apoiadas em areia
Schmertmann, citado por Perloff (1975), desenvolveu uma formulação que leva em 
conta a cota real de apoio da sapata, a ocorrência do recalque lento, a distribuição 
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A construção de edifícios dotados de um corpo principal (mais carregado) e 
de um corpo secundário (menos carregado) com um mesmo sistema de fundação 
invariavelmente conduz a recalques diferenciados entre as duas partes, surgindo 
fissuras verticais entre elas e, não raras vezes, fissuras inclinadas no corpo menos 
carregado. A adoção de sistemas diferentes de fundação numa mesma obra, conforme 
representado na Fig. 6.16, provoca o mesmo problema.

Em edifícios com estrutura reticulada, os recalques diferenciados da fundação 
podem induzir a fissuração por tração diagonal das paredes de vedação; as trincas 
inclinam-se na direção do pilar que sofreu maior recalque, como indicado na Fig. 6.17.

As variações de umidade do solo, principalmente no caso de argilas, provocam 
alterações volumétricas e modificações no seu módulo de deformação, com possibili-
dade de ocorrência de recalques localizados. Segundo o BRE (1977c), esses recalques, 
bastante comuns por causa da saturação do solo pela penetração de água de chuva 
nas vizinhanças da fundação, podem também ocorrer pela absorção de água por 
vegetação localizada próximo à obra.

Fig. 6.14 Recalque 
diferenciado por falta de 
homogeneidade do solo

Fig. 6.15 Recalque diferenciado por rebaixamento do lençol 
freático; foi cortado o terreno à esquerda do edifício
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7.1  Mecanismos da retração

A hidratação do cimento consiste na transformação de compostos anidros mais 
solúveis em compostos hidratados praticamente insolúveis, ocorrendo na hidra-
tação a formação de uma camada de gel em torno dos grãos dos compostos anidros. 
De acordo com Helene (1992), para que aconteça a reação química completa 
(estequiométrica) entre a água e os compostos anidros, é preciso de aproximada-
mente 22% a 32% de água em relação à massa do cimento. Para a constituição do 
gel, é necessária uma quantidade adicional em torno de 15% a 25%. Em média, uma 
relação água/cimento de cerca de 0,40 é suficiente para que o cimento se hidrate 
completamente.

Em razão da trabalhabilidade necessária, os concretos e argamassas normal-
mente são preparados com água em excesso, o que vem acentuar a retração. Na reali-
dade, é importante distinguir as três formas de retração que ocorrem num produto 
preparado com cimento, ou seja:

 � retração química ou autógena: a reação química entre o cimento e a água se dá 
com redução de volume; devido às grandes forças interiores de coesão, a água 
combinada quimicamente (22% a 32%) sofre importante contração em relação 
ao seu volume original;

 � retração de secagem: a quantidade excedente de água empregada na preparação 
do concreto ou argamassa permanece livre no interior da massa, evaporando-
-se posteriormente; tal evaporação gera forças capilares equivalentes a uma 
compressão isotrópica da massa, de fora para dentro, produzindo a redução do 
seu volume;

 � retração por carbonatação: a cal hidratada liberada nas reações de hidratação 
do cimento reage com o gás carbônico presente no ar, formando carbonato de 
cálcio + água livre; com a evaporação da água livre, ocorre a chamada retração 
por carbonatação.

Fissuras causadas pela retração 
de produtos à base de cimento: 

mecanismos de formação e 
configurações típicas
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7.2.2  Retração de lajes de concreto armado
A retração de lajes poderá provocar a compressão de pisos cerâmicos, somando-se a 
esse inconveniente a flexão promovida pela retração diferenciada do concreto entre 
as regiões armadas e não armadas da laje. Em situações muito desfavoráveis, poderão 
surgir fissuras no piso ou mesmo o destacamento do revestimento cerâmico. Tal 
retração poderá provocar também a compressão de forros falsos, caso estes se encon-
trem rigidamente vinculados às paredes.

A retração do concreto poderá ainda incidir no aparecimento de fissuras 
na própria laje, com configuração mapeada e distribuição regular, de maneira 
semelhante àquela que se verifica em argamassas de revestimento, ou com fissuras 
localizadas, conforme ilustrado nas Figs. 7.13 a 7.15.

Fig. 7.13 Fissuras de retração em laje com elevado consumo de cimento. 
Em (A), microfissuras mapeadas caracterizam bem a intensidade 
da retração

Fig. 7.14 Fissuras de retração em laje com elevado consumo de cimento 
ocorridas ainda sob o processo de cura: (A) topo da laje e 
(B) base da mesma laje



8
Os materiais de construção são suscetíveis de deterioração pela ação de substâncias 
químicas, principalmente as soluções ácidas e alguns tipos de álcool. Assim, edifí-
cios que abrigam fábricas de laticínios, cerveja, álcool e açúcar, celulose e produtos 
químicos em geral podem ter seus materiais e componentes seriamente avariados por 
essas substâncias. Pela especificidade do tema, e também porque a patologia nesses 
casos manifesta-se muito mais na forma de lixiviação, e não na formação de fissuras, 
essas deteriorações não serão aqui tratadas.

Também não serão consideradas alterações nas cadeias poliméricas de tintas e 
plásticos expostos à radiação solar, onde a ação do ultravioleta, ao longo do tempo, 
provoca a microfissuração da película de pintura ou do componente plástico. 
O  problema está muito mais voltado para envelhecimento natural e durabilidade, 
conforme abordado por Flauzino (1983).

Independentemente da presença de meios fortemente agressivos, como as atmos-
feras com alta concentração de poluentes e os ambientes industriais, os materiais 
de construção podem sofrer alterações químicas indesejáveis que redundam, entre 
outras coisas, na fissuração do componente. Não aprofundando muito no tema 
“degenerações químicas de argamassas de revestimento”, assunto profundamente 
estudado por Cincotto (1975, 1983), serão enfocados a seguir quatro tipos de altera-
ções químicas que se manifestam com relativa frequência.

8.1  Hidratação retardada de cales
Uma cal bem hidratada praticamente não apresenta óxidos livres de cal e magnésio; em 
contrapartida, as cales mal hidratadas podem apresentar teores bastante elevados desses 
óxidos, que sempre estarão ávidos por água. No caso da produção de argamassas com cales 
mal hidratadas, se por qualquer motivo ocorrer uma umidificação do material ao longo 
de sua vida útil, haverá a tendência de que os óxidos livres venham a hidratar-se, apresen-
tando, em consequência, um aumento do volume da ordem de 100% (Cincotto, 1975).

Fissuras causadas por alterações 
químicas dos materiais de 

construção: mecanismos de 
formação e configurações típicas
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e hidróxidos alcalinos liberados nas 
reações de hidratação do cimento. Desde 
meados da década de 1960, diversos 
trabalhos foram elaborados sobre o tema, 
que é relativamente complexo, inclu-
sive no Brasil, considerando-se bastante 
completo, dentre outros, o estudo desen-
volvido por Hasparyk (2005).

Para que as reações expansivas 
ocorram, é sempre necessária a presença 
de umidade, o que leva a provocar 
maiores problemas em fundações, parti-
cularmente aquelas presentes em solos 
saturados. No Brasil, os problemas mais 
sérios e mais recorrentes têm acontecido 
em cidades do Nordeste, sendo alguns 
deles tratados no trabalho de Gomes e 
Oliveira (2009), do qual “emprestamos” 
a Fig. 8.6.

8.4  Corrosão de armaduras
De forma deliberada, as armaduras das peças de concreto armado são quase que 
invariavelmente colocadas nas proximidades de suas superfícies; no caso de cobri-
mentos insuficientes ou de concretos mal adensados, as armaduras ficarão sujeitas 
à presença de água e de ar, podendo-se desencadear então um processo de corrosão, 
que tende a abranger toda a extensão mal protegida da armadura. De acordo com 
Cánovas (1988), a corrosão de armaduras nas estruturas de concreto é decorrente, 
preponderantemente, de processos eletroquímicos, característicos de corrosão em 
meio úmido, intensificando-se com a presença de elementos agressivos e com o 
aumento das heterogeneidades da estrutura, tais como aeração diferencial da peça, 
variações na espessura do cobrimento de concreto e heterogeneidades do aço ou 
mesmo das tensões a que está submetido.

Em termos de meios agressivos, destacam-se os ambientes marinhos (ricos 
em íons cloro), os solos com elevado teor de matéria orgânica em decomposição 
(presença de ácido carbônico), os solos contaminados, as atmosferas poluídas de 
grandes cidades (íons enxofre provenientes da queima de combustíveis de motores a 
explosão) e diversas atmosferas industriais (refinarias de petróleo, indústrias de papel 
e celulose, de cerveja etc.). Também as paredes de galerias de esgotos domésticos são 

Fig. 8.6 Intensa fissuração devida à RAA de bloco de 
fundação de prédio comercial no bairro de Boa Vista, 
Recife (PE)
Fonte: Gomes e Oliveira (2009).
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A prevenção de fissuras nos edifícios, como não poderia deixar de ser, passa obriga-
toriamente por todas as regras de bem planejar, bem projetar e bem construir. Mais 
ainda, exige um controle sistemático e eficiente da qualidade dos materiais e dos 
serviços, uma perfeita harmonia entre os diversos projetos executivos, estocagem e 
manuseio corretos dos materiais e componentes no canteiro de obras, e utilização e 
manutenção corretas do edifício.

De acordo com Francis Bacon, citado por Joisel (1975), “saber, na realidade, é 
conhecer as causas”. Nos capítulos anteriores tentou-se analisar as principais causas 
de formação de fissuras nos edifícios, pois somente através do seu perfeito entendi-
mento é que poderão ser tomadas medidas eficientes que culminem na prevenção 
dos problemas.

É muito extensa a relação de medidas preventivas que podem ser consideradas, 
algumas delas não implicando praticamente a oneração do custo do edifício; pode-se 
argumentar que a maioria das medidas preventivas são demasiadamente caras, 
incompatíveis com o poder de compra dos nossos consumidores de edificações. 
Pode-se contra-argumentar, entretanto, que o custo de um edifício não se restringe 
ao seu custo inicial, mas também ao seu custo de operação e manutenção, e que 
não prevenir a ocorrência de trincas ou outras patologias é uma medida puramente 
financeira e/ou comercial, nem técnica e nem econômica. Os usuários de edifícios, 
infortunadamente, quase sempre não sabem disso; os engenheiros e arquitetos, 
lamentavelmente, nem sempre se recordam desse detalhe.

As recomendações de cálculo, os cuidados a serem tomados nos diversos 
projetos, os detalhes construtivos mais eficientes, as propriedades dos materiais de 
construção, os métodos de organização e planejamento de obras, enfim, todas as boas 
regras da “Ciência das Edificações” estão contidas na normalização nacional e estran-
geira, nos bons livros técnicos, nas revistas especializadas, nos anais de congressos e 
seminários, nos bons manuais de construção.

Prevenção de fissuras nos edifícios
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empregando-se sempre materiais flexíveis, providência também recomendada nos 
encontros com pilares metálicos. No caso de painéis pré-fabricados, existem diversas 
indicações (CSTC, 1979a; BSI, 1981; Martin, 1977) para a execução das uniões entre 
painéis adjacentes e entre estes e os pilares, mediante o emprego de selantes flexíveis, 
perfis extrudados de PVC e outros, conforme ilustrado na Fig. 9.18.

No caso das alvenarias correntes, para as paredes internas as ligações com os 
pilares poderão ser executadas com telas eletrossoldadas galvanizadas ou mesmo 
telas de metal expandido, sendo as telas dobradas a 90° e fixadas na estrutura com 
pinos de aço a cada duas fiadas, como mostrado na Fig. 9.19; para revestimentos 
em argamassa, a tela metálica poderá tomar toda a largura do bloco, e para revesti-
mentos com gesso a tela de poliéster ou de fibra de vidro deverá ter largura 1 cm ou 
2 cm inferior à largura dos blocos.

Para alvenarias das fachadas, ou mesmo paredes internas muito longas ou 
posicionadas em regiões muito deformáveis da estrutura, recomendam-se ligações a 
cada duas fiadas com ferros de espera (“ferros-cabelo”) fixados com adesivo epóxi ou 
poliéster em furos inseridos nos pilares (profundidade de 7 cm ou 8 cm). No caso de 

Fig. 9.18 Juntas de acomodação 
entre paredes e pilares: (A) pilar 
revestido com tijolos cerâmicos; 
(B) junta aparente na borda do 
pilar; (C) junta não aparente, parede 
encaixada no pilar; (D) junta aparente 
no corpo da parede; (E) mata-juntas 
fixados aos pilares; (F) perfil de 
alumínio fixado ao pilar

Fig. 9.19 Ligação entre alvenaria e pilar com tela metálica eletrossoldada galvanizada



10
A exemplo de um médico que se defronta pela primeira vez com um determinado 
paciente, sem conhecer suas condições de gestação, crescimento, tipo de vida etc., 
o engenheiro ou o arquiteto é chamado para diagnosticar a causa de determinados 
problemas, por exemplo, os ilustrados nas Figs. 10.1 e 10.2.

Inspeção de obras e 
diagnóstico das trincas

Fig. 10.1 Danos generalizados na 
base de uma parede de empena, 
composta por blocos de vedação, 
em edifício construído no sistema 
Outinord (parede longitudinal, 
à direita da foto, constituída por 
concreto armado)

Fig. 10.2 Trinca acentuada em parede 
transversal, aproximadamente a 90 cm 
da parede de fachada à direita da foto, 
propagando-se inclusive pela cinta de 
amarração em concreto armado (edifício 
industrial de um pavimento, constituído 
por alvenaria estrutural)
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A recuperação de componentes fissurados só deverá ser realizada em função de um 
diagnóstico seguramente firmado e somente após ter-se pleno conhecimento da 
implicação das trincas no comportamento do edifício como um todo. Conforme 
o BRE (1977b), antes da reparação de uma parede trincada, por exemplo, deve-se 
ter certeza de que não ocorreram danos às instalações, essa trinca não prejudicou o 
contraventamento da obra, não foram reduzidas perigosamente as áreas de apoio de 
lajes ou tesouras da cobertura, não ocorreram desaprumos muito acentuados etc.

Entendido que a fissuração do componente não compromete a segurança da 
estrutura, diversas outras questões deverão ser analisadas antes de estabelecer-se o 
processo de recuperação, tais como: implicações da fissura em termos de desempenho 
global do componente ou de componentes vizinhos (isolação termoacústica, estan-
queidade à água, durabilidade); sazonalidade ou estágio de avanço do movimento 
que deu origem à trinca; possibilidade de adoção de um reparo definitivo ou provi-
sório; época mais apropriada para a execução do reparo etc.

Os reparos definitivos deverão sempre ser projetados tendo-se em mente as 
causas que deram origem ao problema: todos os esforços devem ser direcionados no 
sentido de suprimi-las ou minimizá-las. Assim sendo, as medidas de recuperação 
deverão basear-se sempre nas medidas preventivas, algumas delas apresentadas no 
Cap. 9; quanto maior for a aproximação entre a medida preventiva recomendada e a 
solução corretiva adotada, maior será a eficiência do reparo.

Em alguns casos, a recuperação em si do componente trincado é a parte menos 
importante na resolução do problema. No tocante a recalques de fundação, por 
exemplo, Pfeffermann et al. (1967) citam que “se os estudos demonstram que há possi-
bilidade de continuação do movimento, nenhum método de reparo do componente 
será eficiente”. Além do mais, caso se consiga um método aparentemente eficiente, 
com o emprego de selantes flexíveis, por exemplo, este poderá constituir-se numa 
simples maquiagem, encobrindo evoluções perigosas para a segurança do edifício.

Recuperação de 
componentes fissurados
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Trincas em edifícios

A recuperação ou o reforço das estruturas de concreto armado exige estudos 
aprofundados, sendo que aqui foram indicadas apenas formas gerais de intervenção. 
Existem processos bem mais complexos de recuperação, incluindo proteção catódica, 
extração de cloretos, barreiras ou densificadores de superfície, realcalinização e 
outros. Há que se tomar cuidado com processos de recuperação sem um diagnóstico 
completo dos problemas existentes e dos problemas que podem vir a ser causados: 
por exemplo, a recuperação localizada de um trecho com ninho de concretagem 
ou corrosão de armadura, originalmente uma região anódica (onde se desenvolve 
a corrosão), pode ficar muito bem protegida, convertendo-se numa região catódica 
e tornando todo o resto da estrutura uma região anódica. Ou seja, elimina-se um 
problema localizado e pode-se estar criando um problema generalizado.

Com vistas a entender melhor os processos de degradação do concreto armado e 
seus respectivos remédios, existem diversas teses de doutorado, dissertações de mestrado, 
artigos e livros, entre os quais podem ser citados os autores Helene (1992), Figueiredo e 
Rocha (2011), Takagi e Almeida Júnior (2002), Timerman (2011) e Tula e Oliveira (2003).

11.2  Recuperação ou reforço de paredes em alvenaria
Nunca é demais repetir que as alvenarias são os componentes da obra mais susce-
tíveis à fissuração, além do que as fissuras em paredes são as que mais realçam aos 
olhos dos usuários dos edifícios. Assim sendo, por aspectos estéticos, psicológicos 
e mesmo de desempenho, as recuperações de alvenarias são as que mais frequente-
mente se verificam nas obras. A seguir serão analisados alguns procedimentos de 
reparo, realçando-se que a escolha do processo mais adequado será condicionada 

pela intensidade prevista para a movimentação 
da trinca.

Os destacamentos entre pilares e paredes 
podem ser recuperados da maneira analisada na 
seção 9.3 (Fig. 9.16), ou seja, mediante a inserção 
de material flexível no encontro parede/pilar. 
Nas paredes revestidas, no caso de destaca-
mentos provocados por retração da alvenaria, 
pode ser empregada uma tela metálica galvani-
zada, como por exemplo tela eletrossoldada com 
malha de 25 mm e fios com bitola de 1,25 mm, 
inserida na nova argamassa a ser aplicada e trans-
passando o pilar aproximadamente 20 cm para 
cada lado, conforme indicado na Fig. 11.12.

Fig. 11.12 Recuperação de destacamento 
pilar/parede com tela metálica




