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RESUMO
A qualidade das alvenarias de vedação influencia diretamente a salubridade e
o conforto dos locais onde se vive e trabalha, sendo fundamental para a durabilidade
dos edifícios, uma vez que têm funções de proteção e impermeabilização.
Procura-se neste trabalho, fornecer uma visão geral sobre uma das principais
manifestações patológicas que atingem as alvenarias de vedação e seus
revestimentos argamassados: as fissuras. Discorre-se sobre os principais agentes
que as originam e os Sistemas de Recuperação de Fissuras (SRF) envolvidos no
tratamento para a reabilitação da alvenaria de vedação.
Como parte do estudo experimental deste trabalho, foram realizados
tratamentos de fissuras em paredes de vedação de edifícios situados na cidade de
São Paulo, empregando-se procedimentos referentes a alguns dos principais
sistemas de recuperação de fissuras industrializados disponíveis no mercado
nacional. O objetivo foi avaliar os procedimentos especificados pelos fabricantes e a
praticidade das aplicações em obra, bem como, verificar o desempenho desses
produtos através de monitoramento ao longo do tempo: visualmente e por meio de
equipamento de medição de variação de abertura de fissuras.
Apesar da grande variação de abertura a que as fissuras monitoradas
estiveram expostas, o estudo demonstrou que apenas nos casos onde as fissuras
estavam sujeitas a grandes tensões, como nos vértices de aberturas de janelas,
onde os SRF não possuíam qualquer tipo de reforço, houve a reincidência da
abertura de fissura. Desta forma, o trabalho concluiu que a escolha de um sistema
em relação ao outro deverá ser adotado levando-se em conta, primeiramente, uma
monitoração prévia das fissuras, classificando-as quanto à atividade, variação de
abertura e necessidade de reforço e a seguir, quanto às condições de aplicabilidade,
prazo de obra, custo-benefício, facilidade de emprego dos materiais recomendados,
capacidade da mão-de-obra disponível etc.
Palavras-chave: Fissuras; trincas; manifestação patológica; alvenaria de
vedação; argamassa de revestimento; desempenho; vida útil; durabilidade; sistemas
de recuperação de fissuras.

ABSTRACT

Evaluation of repairing systems for cracks on non-loadbearing
masonry.
The quality of the non-loadbearing masonry directly influences the salubrity
and the comfort of the places living and working. It is also basic for the durability of
the buildings, as that the walls have the functions of protection and waterproofing
them.
It is looked in this work to supply a general vision on one of the main
pathological manifestations that reachs the non-loadbearing masonry and its
rendering mortar: the cracks. It is discoursed on the main agents who originate
them and the involved Repairing Systems for Cracks (RSC) in the treatment for the
rehabilitation of the non-loadbearing masonry.
As part of the experimental study of this work, treatments of cracking on walls
of buildings situated in the city of São Paulo, Brazil, have been carried out by using
procedures refered to some of the main systems cracking repair industrialized
available in the national market. The objective was to evaluate the procedures
specified by the manufacturers and the praticidade of the applications concerning
workmanship, as well as, to verify the performance of these products through
observation along the time: visually and by means of equipment of measurement of
opening crack variation.
Although the great variation of opening that the cracks monitored had been
displayed, the study demonstrated that only in the cases where the cracks were
displayed the great tensions as in the vertices of openings of windows, where the
RSC did not possess any type of reinforcement, had relapse of the opening of the
crack. In such a way, the work concluded that the choice of a system in relation to the
other will have to be adopted taking itself in account, first, a previous monitoration of
the cracks, to classify them as well as the activity, variation of opening and necessity
of reinforcement and to follow, as well as to the conditions of applicability,
workmanship, time spent, cost-benefit, easiness of recommended materials
applications etc.
Key-words: cracking; pathological manifestation; non-loadbearing masonry;
rendering mortar; performance; useful life; durability; repairing systems for
cracks.
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1.1

INTRODUÇÃO

Justificativa

Há muito, o problema de fissuras em alvenarias de vedação e seus
revestimentos tem sido objeto de avaliação e estudo em diversos países. Dentre
todas as formas de manifestações patológicas em edificações, as fissuras se
destacam, pois:
a. são as que mais chamam a atenção e preocupação dos usuários sob o
ponto de vista de conforto, salubridade e satisfação psicológica dentro
da habitação (DUARTE, 1988; DAL MOLIN, 1988);
b. reduzem a durabilidade dos revestimentos e da própria parede e
diminuem a vida útil das edificações já que afetam a capacidade de
impermeabilização ao permitirem infiltrações de água e de outros agentes
e a fixação de microorganismos (VEIGA, 2003);
c. sob o ponto de vista econômico, originam gastos de recuperação e
geram prejuízos entre construtora e usuário pelo desgaste causado.
Na Tabela 1.1 resume-se a importância do estudo da fissuração das
edificações quando se observa que as mesmas foram as responsáveis por quase
50% das anomalias presentes em cerca de aproximadamente 10.000 edificações
avaliadas ao longo de apenas duas décadas. Destes estudos ainda se destaca o
fato de que as fissuras são a segunda manifestação patológica em importância e até
contribuem para acelerar o processo da primeira (umidade em edificações).
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Tabela 1.1 – Percentual de edificações fissuradas relatadas ao longo de duas
décadas
Amostra

Edificações

(n.º de edificações)

Fissuradas

CSTC, 1979

1.800

216

12

LOGEAIS, 1989

5.832

3.324

57

IOSHIMOTO, 1986

462

116

25

DAL MOLIN, 1988

1.615

780

48

GOMES et al, 1997

66

22

34

GRILO et al., 2000

100

70

70

9.875

4.528

46

Autor, Ano

%

Atualmente vem se observando que problemas no conjunto argamassa de
revestimento, estrutura e alvenaria de fechamento estão ocorrendo com maior
freqüência, principalmente em se tratando de edificações altas. Fatores como o
refinamento dos cálculos vem criando vãos e alturas cada vez maiores, estruturas
cada vez mais esbeltas e mais flexíveis. As paredes tornam-se, por sua vez, mais
delgadas, com menos massa e, portanto, menos rigidez. Com relação ao tempo de
execução das obras, este está cada vez mais reduzido. A ordem é reduzir custos
com uso de camadas mais finas ou camadas únicas (mais susceptíveis às
movimentações higrotérmicas). Aliado a esta “racionalização” do processo
construtivo, está a má qualidade dos materiais, o desconhecimento tecnológico dos
materiais, a falta de cuidado na produção das argamassas (preparo do substrato,
dosagem dos materiais e aplicação), a falta de cura dos revestimentos, normas
ultrapassadas que não fornecem subsídios para se especificar e projetar
corretamente, o advento de argamassas industrializadas ainda não devidamente
qualificadas, entre outros. Estes fatores têm proporcionado o aumento do número de
edificações com problemas tais como fissuras, esmagamento de paredes, perda de
aderência das argamassas e o desplacamento das mesmas em pequenas e médias
idades.
Para NASCIMENTO PINTO et al. (1989), a incidência de patologias nos
revestimentos de argamassa não se relaciona com a idade da edificação, pois elas
foram notadas logo após o “habite-se”, isto é, nas primeiras idades.
No trabalho de GOMES et al. (1997), Figura 1.1 observa-se que 34% das
edificações novas (entre 0 e 10 anos de idade) analisadas apresentavam fissuras
nos revestimentos, o que equivale à soma em edificações velhas (37% com mais de
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16 anos). Se se considerar a idade de 15 anos como edificações relativamente
novas, este percentual passa a 63%.

mais de 16
37%

0a5
11%
6 a 10
23%

11 a 15
29%
Figura 1.1 - Distribuição das manifestações patológicas por idade do edifício
(em anos) (GOMES et al., 1997)
DUARTE (1988), comenta que “as fissuras estão incorporadas em nossos
prédios”.
A correção das fissuras nas edificações passa obrigatoriamente pela
compreensão e determinação das causas que levaram ao seu aparecimento. Uma
vez detectada a causa, deve-se escolher o melhor método de recuperação ou o
sistema de recuperação mais adequado entre os existentes no mercado. Porém,
há pouquíssimas referências sobre como tratá-las de forma adequada, qual o melhor
sistema frente a cada situação diagnosticada, como projetar ordenadamente as
formas de tratamento e pouca ou nenhuma referência quanto ao desempenho
destes sistemas a serem utilizados.
Dos ensaios realizados em laboratório por LORDSLEEM JR (1997), sabe-se
que qualquer tipo de reforço e tratamento realizado em fissuras nas alvenarias de
vedação e nos seus revestimentos, por mais simples que sejam, apresentam melhor
desempenho quanto à resistência aos esforços de tração e cisalhamento do que se
partisse simplesmente para a cômoda situação e condição comum de se substituir o
trecho fissurado por outro com o uso de argamassas comuns, às vezes até mais
“fortes”, como dizem os leigos, com mais cimento incorporado à argamassa ou a
simples abertura da fissura e aplicação de massa corrida ou acrílica em seu interior.
A ausência de estudos e normas nas condições de obra é tanto escassa aqui
quanto o é em bibliografias estrangeiras. Normalmente são baseadas em
experiências de outros consultores e passadas sem questionamentos de um a outro.
Pouco se avaliou a real condição de desempenho no campo, ou se acompanhou o
desempenho ao longo do tempo destes sistemas, ou se teve algum
acompanhamento, não houve a preocupação em se divulgar os resultados obtidos
destes trabalhos.
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Além do fato do desconhecimento quanto ao desempenho, tem-se ainda o
desconhecimento quase que total das potencialidades dos sistemas de recuperação
comercializados pelos fabricantes. Conforme LORDSLEEM JR. (1997) relata: “tal
fato repercute negativamente no mercado, visto que dificulta o emprego desses
sistemas – devido à ausência de especificações claras – e gera o descrédito – no
caso da reincidência do problema”.
Desta forma, justifica-se a importância que as fissuras representam no estudo
das manifestações patológicas incidentes sobre as edificações e, por conseguinte, o
estudo e avaliação das suas correções.

1.2

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é ordenar de forma sistemática os
principais sistemas de recuperação de fissuras de alvenarias de vedação e, após o
correto diagnóstico das causas geradoras, fornecer condições para se escolher
qual(is) o(s) sistema(s) de recuperação mais adequado(s) frente às condições de
aplicação (disponibilidade de materiais, de equipamentos e de mão-de-obra) e de
exposição (variações sazonais ou deformações estruturais).
O trabalho experimental tem o objetivo de avaliar os sistemas de recuperação
de fissuras industrializados disponíveis no mercado nacional quanto ao desempenho
de cada um em situações adversas de exposição, as facilidades e dificuldades de
aplicação e os critérios a serem adotados na escolha de cada um dos sistemas com
relação ao custo/benefício. Desta forma, espera-se contribuir no desenvolvimento de
especificações que visem fornecer detalhes para as projetistas com uma visão de
conjunto (mapeamento + diagnóstico + projeto de recuperação + equipamentos +
disponibilidade dos materiais de recuperação + condições físicas e ambientais de
produção).

1.3

Metodologia

Inicialmente procurou-se classificar as fissuras quanto à forma e à atividade e
levantar as principais referências bibliográficas sobre os mecanismos e as causas
geradoras das fissuras nas alvenarias de vedação e em suas argamassas de
revestimento.
Em seguida, procurou-se apresentar as várias etapas de um sistema de
recuperação de fissuras. Foram revistas algumas das principais metodologias de
reparo e recuperação de fissuras de vedação descritas em bibliografia,
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apresentando-se as metodologias de preparação do substrato e aplicação de forma
que o processo venha a apresentar o desempenho esperado.
A seguir, foram escolhidos alguns sistemas de recuperação propostos pelo
mercado nacional e aplicados em edificações já habitadas de forma a se
compreender o processo de aplicação, as dificuldades e facilidades obtidas em cada
aplicação e avaliar o desempenho individual destes sistemas ao longo da
elaboração deste trabalho.
Por fim, procurou-se elaborar uma metodologia de avaliação, diagnóstico e
tratamento de fissuras por meio da experiência adquirida durante a elaboração deste
trabalho.

1.4

Estruturação do trabalho

Este trabalho está dividido em sete capítulos, sendo este primeiro capítulo de
introdução.
O capítulo dois trata das definições relativas aos subsistemas alvenarias de
vedação e argamassas de revestimento e os principais conceitos referentes aos
termos a serem empregados no decorrer deste estudo, como Desempenho, Vida
Útil, Durabilidade e Fissuras.
O capítulo três trata do mecanismo de formação de fissuras nas argamassas
de revestimentos e nas alvenarias de vedação, decorrentes das movimentações
térmicas, higroscópicas, retração, alterações químicas, recalques de fundação e
deformação das estruturas de concreto.
Já no quarto capítulo, procura-se abordar o sistema de recuperação de
fissuras em si: suas partes constituintes e sua importância na manutenção corretiva
de edificações e na durabilidade dos revestimentos. Ainda neste capítulo, propõe-se
um esquema de forma a criar uma metodologia de diagnóstico das principais
fissuras que acometem os revestimentos de alvenarias de vedação e as
metodologias de recuperação mais adequadas para cada caso, com as
especificações técnicas necessárias para se elaborar um projeto de recuperação de
fissuras.
No programa experimental, capítulo cinco, procura-se apresentar os sistemas
de recuperação escolhidos no mercado nacional e adotados para elaboração deste
trabalho, os critérios e a seleção das edificações para se executar o programa
experimental e as aplicações destes nas diversas edificações. Neste capítulo
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descreve-se ainda, as formas de avaliação das fissuras recuperadas, que foram
acompanhadas por meio de inspeção visual e monitoração instrumentada.
O capítulo seis apresenta os resultados e análise dos resultados a que se
chegou com a elaboração deste trabalho.
E, por fim, o capítulo sete, das conclusões, versa sobre as considerações
finais referentes à revisão bibliográfica e ao trabalho experimental, fornecendo
sugestões para a elaboração de temas futuros correlacionados ao assunto.
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2

CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Neste capítulo serão apresentadas as definições relativas aos subsistemas
alvenarias de vedação e argamassas de revestimento e os principais conceitos
referentes aos termos a serem usados no decorrer deste estudo, como
Desempenho, Durabilidade, Vida Útil e Fissuras.

2.1

Desempenho, Durabilidade e Vida Útil

A razão do destaque dos assuntos, agora abordados em capítulo separado,
deve-se à grande importância que se tem dado a eles nos últimos quinze anos.
Nunca se discutiu tanto e nunca se cobrou tanto do meio técnico as questões que
aqui serão tratadas.
Essas questões relacionam-se, diretamente, ao foco desta dissertação:
Sistemas de Recuperação. Não se pode falar em recuperação sem se pensar em
desempenho, durabilidade ou vida útil do sistema adotado, ou na falta deles.
Esses termos, que já se consagraram também entre o meio considerado
leigo, são muitas vezes definidos de forma inadequada e, não raro, até errada.
Assim, achou-se por bem defini-los aqui, como referência, além do que serão
abordados com freqüência no decorrer deste trabalho1.
Desempenho
Comportamento em uso de um produto.
Durabilidade
Capacidade de um produto conservar, ao longo do tempo, o desempenho
compatível com a utilização prevista, sob condições de instalação, operação e
manutenção especificadas pelo seu produtor e/ou fornecedor.
Vida útil
Período de tempo durante o qual o produto pode ser utilizado sob condições
satisfatórias de segurança, saúde e higiene.

1

Projeto 02:136.01.001 Desempenho de edifícios habitacionais de até 5 pavimentos – Parte
1: Requisitos Gerais. ABNT/CB 02 CE 02.136.01 Desempenho de Edificações. Julho de 2004.
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2.2

Alvenaria de Vedação e Argamassa de Revestimento

A importância do conhecimento das alvenarias e seus componentes, bem
como, das argamassas de revestimento, deve-se ao fato de que ambos fazem parte
do sistema vedação vertical, e devem apresentar um conjunto de propriedades que
permitam o cumprimento de suas funções, contribuindo desta forma para o
comportamento final do conjunto: o edifício.
De modo genérico, estão presentes as seguintes camadas mostradas na
Figura 2.1:

BASE OU SUBSTRATO
CHAPISCO
EMBOÇO
REBOCO

máximo 2cm

Figura 2.1- Modelo genérico – revestimento de paredes.
As bases de aplicação dos revestimentos de argamassa são, normalmente, a
estrutura de concreto armado e a alvenaria de vedação.
Os revestimentos de argamassa, de uma forma geral, são constituídos pelas
camadas de chapisco, emboço e reboco.
FIORITO (1994) relata que qualquer deformação em uma dessas camadas,
uma vez que se encontram intimamente ligadas, resultará no aparecimento de
tensões em todo o conjunto.
2.2.1 Alvenaria de Vedação
Como alvenaria, entende-se por uma “construção efetuada de uma certa
quantidade de diversos produtos naturais ou fabricados, como pedra, tijolo ou
blocos, aglutinados normalmente com o uso de argamassa” (CHING, 1995).

9

Já a alvenaria de vedação, SABBATINI (1984) apud LORDSLEEM JR.
(1997), define como “componente complexo, utilizado na construção, e conformado
em obra, constituído por tijolos ou blocos unidos entre si por juntas de argamassa
formando um conjunto rígido e coeso, (...), não sendo dimensionada para resistir
cargas além de seu peso próprio”.
Os principais elementos de alvenaria de vedação, que fazem parte da base,
são:
•

Alvenaria de tijolos maciços;

•

Alvenaria de blocos cerâmicos de vedação ou estruturais;

•

Alvenaria de blocos de concreto;

•

Alvenaria de tijolos de solo-cimento;

•

Alvenaria de blocos de concreto celular; e

•

Alvenaria de blocos de sílico-calcário.

As alvenarias de vedação, além de separar o ambiente interno do externo,
têm como função resistir às solicitações tanto do meio interno, quanto do meio
externo a que estão sujeitas. A Figura 2.2 ilustra as solicitações a que as paredes
estão sujeitas.

Figura 2.2 – Solicitações impostas às superfícies das edificações (CINCOTTO et al.,
1995b).
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2.2.2 Argamassa de Revestimento
Na mesma linha das alvenarias, pode-se definir argamassa como um material
complexo, constituído essencialmente de materiais inertes de baixa granulometria –
agregado miúdo – e de uma pasta com propriedades aglomerantes. Esta pasta é
composta de aglomerantes minerais e água. Eventualmente, fazem parte de sua
composição produtos especiais, como os aditivos [KAZMIERCZAK (1989)].
Já a NBR 7200 (ABNT, 1998) define argamassas como a “mistura de
aglomerantes e agregados com água, possuindo capacidade de endurecimento e
aderência”.
As argamassas utilizadas em obras são comumente compostas de areia
natural lavada, e os aglomerantes são em geral o cimento Portland, a cal hidratada e
mais recentemente, o gesso. Assim, a sua denominação é função do aglomerante
utilizado, sendo argamassa de cal, de cimento ou mista de cal e cimento ou de
gesso.
As argamassas de cimento são mais resistentes, porém, têm pouca
trabalhabilidade e resiliência. As adições da cal, que diminuem a tensão superficial
da pasta (as partículas de cal têm maior capacidade de adsorção, formando um gel
na superfície com até 100% de água em função do volume da partícula) e lubrificam
os grãos pelo alto grau de finura, melhoram as características de plasticidade e
retenção de água, facilitando o acabamento, melhorando o desempenho à
passagem de água e a resistência à fissuração KAZMIERCZAK (1989) e FIORITO
(1994).
O revestimento de argamassa apresenta, segundo MACIEL et al. (1998),
importantes funções que são:
•

proteger os elementos de vedação da ação direta dos agentes
agressivos;

•

auxiliar as vedações no cumprimento das suas funções como o
isolamento termo-acústico e a estanqueidade à água e aos gases;

•

regularizar a superfície dos elementos de vedação, servindo de base
regular e adequada ao recebimento de outros revestimentos ou
constituir-se no acabamento final;

•

contribuir para a estética da fachada.
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2.3

Fissura

O objetivo deste item é definir o termo “fissura”, uma vez que o mesmo será
utilizado durante todo este trabalho.
Não há um consenso em relação ao termo fissura e muitas são as formas de
identificá-la, como: através de um limite de abertura e/ou aspecto visual.
Algumas bibliografias definem fissura de forma simplificada, com o objetivo de
padronizar um limite de abertura. Como exemplo, cita-se a NBR 9575/03 (ABNT,
2003) que limita a abertura da fissura em 0,5 mm. MASSON (1994) aumenta um
pouco este limite visual e define como estando compreendida entre 0,2 mm a 2,0
mm. Já para o CSTB (apud LORDSLEEM JR, 1997), entretanto, as fissuras
“raramente ultrapassam 1,0 mm”. GRIMM (1986) apud LORDSLEEM JR. (1997)
alerta para o limite inferior quando afirma que: “aberturas de fissuras na ordem de
0,1 mm ou mais, são significantes para a penetração direta de água de chuva”. O
próprio LORDSLEEM JR adota o limite superior de 1,0 mm.
Portanto, observa-se que aberturas a partir de 0,1 mm são relevantes com
relação à durabilidade e permeabilidade das alvenarias de vedação e o limite
superior de 1 mm é consenso de alguns autores com relação às questões estéticas
e de nomenclatura para se identificar visualmente uma fissura.
Com relação à forma das fissuras, ao aspecto visual, tanto o CIB (apud
LORDSLEEM JR, 1997) quanto a NBR 9575/03 (ABNT, 2003), definem fissura como
uma abertura linear e descontínua, produzida pela fratura de um material. Abertura
esta, estreita e longa.
Com relação aos mecanismos de formação das fissuras, devem-se avaliar os
materiais de construção quanto às situações de exposição e as suas capacidades
resistentes.
De acordo com o BRS D-75 (BUILDING..., 1966), os mecanismos de
formação das fissuras estão ligados a ações internas e/ou externas aos elementos e
componentes de uma edificação (situação de exposição).
Como exemplos das ações internas aos componentes, têm-se as fissuras
causadas pela retração dos produtos à base de cimento e as causadas por
alterações químicas dos materiais de construção.
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Já como exemplos de ações externas aos componentes, têm-se as fissuras
causadas por movimentações térmicas, higroscópicas, sobrecargas, deformações de
elementos de concreto armado e recalques diferenciais (THOMAZ, 1989).
Assim, a fissuração é um mecanismo inerente aos materiais que, quando
impostos a solicitações, deformam-se. Se esta deformação é superior a capacidade
resistente do material, este tende a aliviar suas tensões, vindo a romper-se ou
fissurar-se. A magnitude e a intensidade da fissuração serão tanto maiores quanto
maior for o grau de restrição imposto aos movimentos dos materiais e quanto mais
frágil for o material (ELDRIDGE, 1976; DUARTE,1988; NORONHA, s/d; DJANIKIAN,
s/d).
Na Figura 2.3 (a), vê-se um material de construção de determinado tamanho,
sob certas condições de umidade e temperatura, sem nenhuma tensão e sem
nenhuma ação de qualquer agente externo. Se resfriado ou seco sem restrições a
variações de dimensões, esse material simplesmente se contrairá e não aparecerá
nenhuma tensão, como é mostrado em (b). Se, entretanto, durante os ciclos de
resfriamento e aquecimento, os extremos do material forem impedidos de se
movimentar, haverá o aparecimento de tensões de tração no interior da peça (c). Se
a tensão de tração chegar a ser maior do que a resistência à tração da peça naquela
idade, a fissura ocorrerá (d) (DJANIKIAN, s.d.).
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Material de construção livre de tensões

(a)

Resfriamento sem restrições

(b)

Resfriamento com restrição

(c)

Aparecimento de fissuras

(d)

Figura 2.3 – Mecanismo de formação da fissura em materiais frágeis adaptado de DJANIKIAN (s/d).
Assim, apoiado nas definições comentadas anteriormente, adota-se para
efeito deste trabalho a seguinte definição para fissura: manifestação patológica,
cuja forma se apresenta como uma abertura linear e descontínua resultante de
ações internas ou externas aos materiais de construção, que superem a sua
capacidade resistente, limitada a aberturas de até 1,0 mm de largura e que podem
interferir nas suas características estéticas, de durabilidade e estruturais.
Da mesma maneira, pode-se adotar a definição para trinca àquelas
manifestações patológicas com aberturas superiores a 1,0 mm.
No próximo capítulo, passa-se a comentar os principais mecanismos de
formação de fissuras nas alvenarias de vedação.
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3

MECANISMOS DE FORMAÇÃO DE FISSURAS

Neste capítulo serão apresentados os mecanismos e as causas geradoras
das fissuras nas alvenarias de vedação e em suas argamassas de revestimento.

3.1

Classificação das Fissuras

A classificação das fissuras é muito importante para se definir o método de
recuperação das mesmas. Assim, podem ser classificadas, de acordo com DUARTE
(1988), LORDSLEEM JR (1997) e a NBR 13749 (ABNT, 1996):
•

quanto à forma: geométricas ou mapeadas;

•

quanto à atividade: ativas ou passivas.

Fissuras geométricas ou isoladas: Essas fissuras podem atingir tanto os
elementos de alvenaria (blocos e tijolos) quanto às juntas de assentamento dos
mesmos (Figura 3.1). Quando verticais, podem ser devidas à retração higrotérmica
do componente na interface entre a alvenaria e a estrutura (Detalhe A da Figura 3.1)
ou nos locais onde deveriam ter sido previstas juntas de dilatação (Detalhe B da
Figura 3.1). Neste caso, podem romper ou não os elementos de alvenaria (Figura
3.1).
Quando horizontais, nos topos das edificações, são decorrentes de
movimentações térmicas diferenciadas entre a platibanda e a laje de cobertura ou de
destacamento da argamassa de topo das platibandas causado pela absorção de
umidade; junto à base das alvenarias, podem ser decorrentes da umidade
ascendente do solo.
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Figura 3.1 – Fissuras Geométricas ou Isoladas (ELDRIDGE, 1982).
Fissuras mapeadas ou disseminadas: podem formar-se por retração das
argamassas, por excesso de finos no traço, quer sejam de aglomerantes, quer sejam
de finos no agregado, ou por excesso de desempenamento. Em geral apresentamse em forma de mapa e freqüentemente são superficiais (Figura 3.2).

Figura 3.2 - Fissuras Mapeadas ou Disseminadas.
Fissuras ativas ou vivas: são aquelas que apresentam variações sensíveis
de abertura e fechamento. Se estas variações oscilam em torno de um valor médio
(oscilantes) e podem ser correlacionadas com a variação de temperatura e umidade
(sazonais), então as fissuras, embora ativas, não indicam ocorrência de problemas
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estruturais. Se tenderem a apresentar uma abertura sempre crescente
(progressivas), podem representar problemas estruturais, que devem ser corrigidos
antes do tratamento das fissuras – as causas desses problemas devem ser
determinadas através de observações e análise da estrutura.
Fissuras passivas ou mortas: são causadas por solicitações que não
apresentam variações sensíveis ao longo do tempo. Podem ser consideradas
estabilizadas.

3.2

Origem das Fissuras nas Argamassas de Vedação

As fissuras em argamassas de revestimento irão depender, sobretudo, do seu
módulo de deformação e da sua capacidade para absorver as deformações
impostas pelo substrato.
Sabe-se que os revestimentos são compostos por diferentes camadas de
materiais intimamente ligados ou aderidos. Assim, qualquer deformação em uma
dessas camadas, provocará o surgimento de tensões no conjunto.
As tensões são tanto maiores, quanto maior for a ocorrência de esforços
cíclicos, que vão provocando danos progressivos ao revestimento. A ocorrência
destes esforços como molhagem/secagem, gradientes térmicos e deformações na
estrutura, geram microfissuras na argamassa, na base e, no pior caso, na interface
entre estas duas camadas (JOHN, 2003).
A velocidade de propagação do dano nas argamassas de revestimento é
função direta da magnitude das tensões de cisalhamento, da existência de vazios na
interface argamassa/base e da resistência à fissuração da argamassa (JOHN, 2003).
A magnitude das tensões de cisalhamento na interface argamassa/base tem
correlação direta com o módulo de deformação (E) da argamassa e da sua
espessura.
O módulo de deformação é proporcional à força necessária para deformar o
material. Assim, para argamassas com alto módulo, qualquer deformação imposta,
gerará uma grande tensão. Ao contrário, argamassas com baixo módulo, para uma
pequena força geram grandes deformações, sendo esta a condição ideal da
argamassa para garantia de não fissuração (JOHN, 2003 [a]).
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A resistência à fissuração é garantida por argamassas com menor retração e
maior resistência à tração, i.e., a capacidade do revestimento suportar deformações
sem romper.
Já a existência de vazios na interface argamassa/base dependerá tanto da
microestrutura da argamassa, que por sua vez depende da dosagem, quanto da
preparação do substrato e da mão-de-obra, que é responsável pela aplicação
(VEIGA, 2003).
As argamassas também estão sujeitas a ações internas a elas, tais como a
retração de secagem e alterações químicas dos materiais utilizados para sua
elaboração. Os efeitos físicos nocivos destas ações são relatados como o aumento
na porosidade e permeabilidade, diminuição na resistência, fissuração e
destacamento do revestimento.
3.2.1 Movimentações Térmicas
“Todos os materiais, componentes e elementos de uma construção estão
sujeitos a variações de temperatura. Estas variações, diárias ou sazonais, provocam
variações dimensionais dos mesmos, proporcionando movimentos de dilatação e
contração” (BUILDING..., 1977 apud LORDSLEEM JR., 1997).
As movimentações térmicas de um material, segundo THOMAZ (1989), estão
relacionadas com as propriedades físicas ou térmicas do mesmo, com a intensidade
da variação de temperatura, com o grau de restrição imposto pelos vínculos e com
as propriedades mecânicas como a deformabilidade do material.
THOMAZ (1989) relata ainda que a magnitude e a taxa de variação da
temperatura sobre as argamassas de revestimento dependem dos seguintes fatores:
a. Intensidade da radiação solar (direta e difusa);
b. temperatura superficial do revestimento que é superior à
temperatura do ar ambiente que, por sua vez, é função direta da cor
superficial (absorbância);
c. capacidade de reirradiação das ondas de calor (emitância), i.e.,
a velocidade de perder calor para o meio ambiente;
d. rugosidade da superfície, velocidade do ar, condições de
exposição da construção, orientação da superfície (norte, sul, ...),
traduzida pela condutância térmica superficial;
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e. entre outras propriedades térmicas das argamassas, como calor
específico, massa específica aparente e coeficientes de condutibilidade
térmica e de dilatação térmica linear.
“As principais movimentações diferenciais ocorrem em função da: junção de
materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica, sujeitos às mesmas
variações de temperatura; exposição de elementos a diferentes solicitações térmicas
naturais e gradiente de temperatura ao longo de uma mesma parte da edificação”
(FOUNDATIONS..., 1979 apud LORDSLEEM JR, 1997).
As fissuras de origem térmica nos revestimentos são, segundo JOISEL
(1981), regularmente distribuídas e com aberturas bastante reduzidas (espécie de
gretagem), assemelhando-se às fissuras provocadas por retração de secagem
(Figuras 3.3 e 3.4).

Figura 3.3 – Fissuração típica na argamassa de revestimento por
movimentação térmica (THOMAZ, 2003, anotações de aula)

Figura 3.4 – Fissuração típica na argamassa por movimentação térmica (Autor,
2002).
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SABBATINI (1984, apud LORDSLEEM JR, 1997) justifica a importância das
fissuras de origem térmica ao afirmar que “as deformações que as causam são
inevitáveis; as fissuras são de difícil reparo, pelo seu caráter cíclico e variável e,
normalmente, comprometem alguma exigência essencial (por exemplo, uma
exigência psicológica – o temor pela segurança ou de habitabilidade – sanidade)”.
3.2.2 Movimentações Higroscópicas
“As fissuras causadas por movimentações higroscópicas apresentam-se
bastante semelhantes àquelas devidas a movimentações térmicas. Ambas são
conseqüências de deformações provocadas por variações volumétricas (expansão e
contração)” (NOTE..., 1980 apud LORDSLEEM JR, 1997).
Quando chove a argamassa fica saturada e se expande; quando seca ela se
contrai. E toda vez que uma argamassa se movimenta em relação ao substrato,
surge uma tensão de interface – entre ela e a base. Isso provoca danos
progressivos ao longo dos anos. A perda de aderência implica na propagação de
uma microfissura que vai separando a camada de argamassa de seu substrato.
As movimentações higroscópicas dos produtos à base de cimento ocorrem
basicamente em função da qualidade do cimento e dos agregados, da dosagem da
mistura e das condições de cura do produto.
As argamassas de revestimento, com impermeabilização deficiente da superfície,
associadas às próprias movimentações térmicas do revestimento estão sujeitas a
fissuras. Estas, por sua vez, permitem a penetração de água cada vez maior,
acentuando-se progressivamente as movimentações de expansão (molhagem) e
retração (secagem), com conseqüente formação de fissuras no revestimento (Figura
3.5).
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Figura 3.5 – Revestimento em argamassa em adiantado processo de
degradação, devido à contínua presença de umidade.
A fissuração dos revestimentos em argamassa será mais acentuada em
regiões onde, por falta de detalhes construtivos, como pingadeiras, cumeeiras,
peitoris, saliências entre outros, ocorra a maior incidência de água (Figura 3.6).

Figura 3.6 – O fluxo de água interceptado no peitoril da janela escorre
lateralmente ao mesmo, provocando a fissuração da argamassa de
revestimento (THOMAZ, 1989, p. 43).
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3.2.3 Retração das Argamassas
As argamassas estão sujeitas a variações dimensionais que ocorrem logo
após terem sido aplicadas como revestimento de fachadas, em grandes superfícies
sujeitas ao intemperismo. Como conseqüência destas variações dimensionais, o
revestimento pode ter seu desempenho prejudicado pela ocorrência de fissuração
(BASTOS, 2001).
A esta variação dimensional dá-se o nome de retração.
A retração é um fenômeno de contração volumétrica nas argamassas no
estado fresco que ocorre principalmente devido à perda de água de amassamento
para a base, por efeito de sucção, o qual é tanto mais acentuado quanto mais
porosos forem os componentes da base, quanto para o ambiente, por evaporação
(CINCOTTO et al., 1995[b]; FIGUEIREDO et al., 1999). Parte desta água encontrase nos poros da argamassa, e sua evaporação ou sucção gera uma pressão
negativa, que é a causa desta contração. A contração gera tensões internas de
tração contrárias ao sentido da retração (FIORITO, 1994) que, dependendo da sua
duração, da resistência à tração, do módulo de elasticidade e da capacidade de
deformação plástica da argamassa, determinam o comportamento do revestimento
àquelas variações dimensionais, o que se traduz por maior ou menor fissuração nas
primeiras idades (CINCOTTO et al., 1995[b]; SCHMIDIT et al., 2003).
No estado endurecido, a retração é provocada pela perda da água adsorvida,
i.e., perda da água que está fisicamente aderida à parede dos vazios capilares da
pasta (BASTOS, 2001).
A restrição da retração provoca, nas primeiras horas, o aparecimento de
esforços de tração, como comentado, e, conseqüentemente, um estado de tensões
interno. Estas restrições são criadas pela própria aderência da argamassa à base
(BASTOS, 2001). As fissuras por retração aparecem quando o material não pode se
deformar para relaxar estas tensões e quando as tensões efetivas ultrapassam o
valor de resistência à tração da argamassa (MEHTA & MONTEIRO, 1994).
O grau de retração da argamassa de revestimento irá afetar a aderência da
sua interface com a base e é influenciado pelo teor de água da argamassa (relação
água/cimento), finura do agregado miúdo e o teor de aglomerantes (MORENO JR.,
2002). Também influem na maior ou menor retração da argamassa as condições de
temperatura, incidência solar, umidade relativa e velocidade do ar (condições
ambientais de exposição durante a aplicação) (CINCOTTO et al., 1995[b]).
Segundo estes mesmos autores, cabe ao agregado inibir a retração que
ocorre na pasta: “a granulometria do agregado determina o volume de vazios a ser
preenchido. Quanto maior o volume de vazios, maior será o teor de pasta
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necessário, elevando-se o potencial de retração (reações químicas de hidratação do
cimento)”.
Quanto ao teor de água, ainda comentam, quanto maior, menor o volume de
agregado e maior o volume de pasta: maior potencial de retração.
O teor de aglomerantes determina, por sua vez, a retração por hidratação e
por carbonatação: o aumento do teor de cimento eleva o potencial de retração da
argamassa.
THOMAZ (1989) cita outros fatores que influenciam no desenvolvimento da
retração, como a relação área exposta da peça/volume da peça (quanto maior, maior
a retração), a aderência com a base, número de camadas aplicadas e a espessura
das camadas.
A configuração típica de um revestimento com fissuras por retração das
argamassas de revestimento é demonstrada na Figura 3.7. Segundo JOISEL (1981),
as fissuras apresentam distribuição uniforme, com linhas em mapa que se cruzam
formando ângulos próximos de 90º (Figura 3.8).

Figura 3.7 – Configuração típica de fissuração por retração da argamassa de
revestimento (Fissuras mapeadas).
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Figura 3.8 – Tensões de tração e formação de fissuras em revestimento de
argamassa (BRS D 75, 1966, p.7).
3.2.4 Alterações Químicas
As reações químicas se manifestam através de efeitos físicos nocivos, tais
como aumento na porosidade e permeabilidade, diminuição na resistência,
fissuração e destacamento do revestimento.
É óbvio que a argamassa de cimento Portland estaria em um estado de
desequilíbrio químico quando entrasse em contato com um meio ácido.
Teoricamente, de acordo com MEHTA & MONTEIRO (1994), qualquer meio com pH
menor que 12,5 pode ser qualificado como agressivo porque a redução da
alcalinidade do fluido dos poros levaria, no final, a uma desestabilização dos
produtos cimentíceos de hidratação. Entretanto, a taxa de ataque químico à pasta de
cimento será função do pH do fluido agressivo e da permeabilidade da argamassa,
bem como das condições de proteção, como a existência ou não de sistemas de
pinturas de proteção.
MEHTA & MONTEIRO (1994) indicam que a hidratação de CaO e MgO
cristalinos, quando presentes em quantidades substanciais no cimento, podem
causar expansão e fissuração. Contudo nenhum caso de expansão em argamassas
de cimento devido à presença destes óxidos é relatada no Brasil, principalmente
porque o MgO, mais expansivo, em um clínquer de cimento Portland que foi exposto
a temperaturas de 1.400 a 1.500 ºC, é essencialmente inerte à umidade na
temperatura ambiente, uma vez que sua reatividade diminui abruptamente quando
aquecido acima de 900 ºC.
Já no caso da cal, interessa saber se a etapa de extinção foi bem realizada.
Quando esta reação não é completa durante a extinção em fábrica, pode continuar
após o ensacamento, durante a mistura em obra e após a aplicação da argamassa.
De acordo com CINCOTTO (1989), o inconveniente desta hidratação retardada nas
cales é o aumento de volume que as acompanham. Se utilizada em argamassas
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logo após a fabricação, o aumento de volume causa danos ao revestimento, mais
propriamente na camada de reboco, com efeitos diferentes, quer se trate do CaO
(100% de expansão) ou do MgO (110% de expansão) presentes na cal. No caso da
cal dolomítica, se a etapa de hidratação se dá simultaneamente à etapa de
carbonatação (endurecimento), o revestimento endurecido empola gradativamente,
descolando-se do emboço (Figura 3.9).

Figura 3.9 – Empolamento e queda de revestimento por hidratação retardada
da cal (THOMAZ, 2003, anotações de aula).
Quanto aos agregados são particularmente prejudiciais na formação de
fissuras por efeitos de expansão, desagregação e perda de aderência à base,
impurezas tais como: aglomerados argilosos e a pirita. Os aglomerados argilosos
desagregam-se ao longo do tempo, estendendo-se a todo o revestimento. No caso
da fração argila conter argilo-minerais montmoriloníticos, são possíveis reações de
expansão e contração em função da umidade ambiente, desagregando o
revestimento gradativamente (SOUZA SANTOS apud CINCOTTO, 1989).
Da pirita, que é um sulfeto de ferro (FeS2), resultam sulfatos, que em contato
com a umidade e água ambiente formam compostos expansivos.
Além das impurezas, comenta CINCOTTO (1989), deve-se ater ao teor de
finos presentes nas areias, limitados em norma em 5% (NBR 7200 – ABNT, 1998).
Se elevado, dificulta a carbonatação da cal (desfavorecida por uma porosidade
baixa) e leva a um aumento no consumo de água de amassamento, com
conseqüente retração de secagem.
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3.3

Origem das Fissuras nas Alvenarias de Vedação

O aparecimento de fissuras em argamassas de vedação, na maioria das
vezes, é conseqüência das variações dimensionais a elas impostas pelas alvenarias
de vedação.
De acordo com ELDRIDGE (1982) e LOGEAIS (1989), a situação mais
comumente observada é que a fissura do revestimento ocorra em virtude da própria
fissuração da alvenaria de vedação, isto é, a fissuração do revestimento é
conseqüência da fissuração da base. A Figura 3.10 ilustra as fissuras decorrentes de
deformações de grande e pequena amplitude da base.

ARGAMASSA

BASE

ARGAMASSA

BASE

Figura 3.10 – Fissuras decorrentes da deformação da base: (a) deformação de
grande amplitude; (b) deformação de pequena amplitude [SABBATINI et al.
(1988) apud LORDSLEEM JR. (1997)]
3.3.1 Movimentações Térmicas e Higroscópicas
Os elementos e componentes de alvenaria estão sujeitos a variações
dimensionais desenvolvidos por ação das variações térmicas e de umidade
(dilatação e contração) que, quando restringidos por diversos vínculos que os
envolve, provocam o aparecimento de fissuras.
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Assim como nas argamassas de vedação, as fissuras de origem térmica dos
componentes e elementos de vedação, também estão relacionadas com (THOMAZ,
1998):
•

as suas propriedades físicas;

•

a orientação geográfica e a intensidade da temperatura;

•

a intensidade da movimentação;

•

o grau de restrição imposta pelos vínculos a esta movimentação;

•

as propriedades mecânicas dos materiais, quanto à deformabilidade;

•

as movimentações diferenciadas entre elementos de um componente
(diversos materiais com comportamentos térmicos diferentes);

•

as movimentações diferenciadas entre componentes de um sistema;

•

a posição e cor do componente.

Fissurações típicas por movimentação térmica das platibandas podem ser
observadas nas Figuras 3.11 e 3.12.

Figura 3.11 – Destacamento da platibanda por movimentação térmica.
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Figura 3.12 – Movimentações térmicas diferenciadas entre o arcabouço
estrutural e a alvenaria de vedação: destacamento entre a alvenaria e o
reticulado estrutural (THOMAZ, 1989, p. 26).
Já as variações higroscópicas dos materiais estão correlacionadas com a
porosidade dos elementos e componentes (capilaridade) da alvenaria. Uma grande
parte do que se referiu às ações térmicas, explica o tipo de anomalias que ocorrem
por efeito de ações higroscópicas. As únicas diferenças comentam ARAÚJO &
ALMEIDA (2001), é que as variações dimensionais devidas a ações higroscópicas
são mais lentas e relativamente mais fáceis de serem controladas ou minimizadas
desde que:
•

os materiais se mantenham secos antes e durante a construção;

•

se utilizem traços com relação água/cimento adequados nos concretos,
argamassas de assentamento das alvenarias e argamassas de
revestimento das alvenarias.

A umidade pode ter acesso aos materiais de construção através (THOMAZ,
1998):
•

dos componentes à base de ligantes hidráulicos;

•

da execução da própria obra;

•

da umidade do ar ou do meio ambiente (chuvas);

•

da umidade do solo;

•

da umidade decorrente da utilização do edifício.
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Um dos fenômenos que mais interessam ao estudo da fissuração das
alvenarias, segundo MEDEIROS (1993 apud LORDSLEEM, 1997), é a retração na
secagem provocada por variação do teor de umidade dos blocos e da argamassa de
assentamento, por estar relacionada à estabilidade dimensional dos mesmos.
Quando confinadas à estrutura de concreto armado, esta retração poderá provocar o
aparecimento de fissuras que surgem na zona de ligação entre a alvenaria e a
estrutura (pilares e vigas) (Figura 3.13).

Figura 3.13 – Fissuração das alvenarias nas ligações com os pilares e viga
superior (ARAÚJO & ALMEIDA, 2001).
Na Figura 3.13, observa-se a fissuração nos planos vertical e horizontal por
encurtamento da alvenaria. Devido ao peso próprio da alvenaria, não se observam
fissuras na base. As juntas verticais com os pilares são sujeitas a tensões de
cisalhamento, que são nulas na base e têm um máximo no topo.
3.3.2 Recalques de Fundação
O comportamento das fundações afeta diretamente o desempenho das
alvenarias. Imóveis antigos, principalmente, ou àqueles com sistemas de fundação
insuficiente, localizados ao redor de obras mais novas, normalmente estão sujeitos a
sofrerem algum dano provocado por ação destas obras: ou por ação de recalques
diferenciais, impostos por rebaixamentos do lençol freático, ou pela formação de
bulbos de tensões formados pela nova carga instalada nas vizinhanças, ou pelo
descalçamento das fundações daquelas, ou por danos físicos provocados pelo
impacto de equipamentos e peças, ou por excesso de vibrações provocadas por
máquinas e equipamentos trafegando próximo àqueles imóveis e/ou o somatório dos
efeitos acima.
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Outros fatores responsáveis pelo surgimento de manifestações patológicas
nas edificações em si, decorrente de falhas nas fundações, são, de acordo com
NIYAMA (2003):
•

Ausência, insuficiência ou má qualidade da investigação geotécnica;

•

Análise deficiente ou errada da investigação;

•

Avaliação incorreta dos esforços provenientes da estrutura;

•

Falha de projeto e cálculo de fundação;

•

Falha executiva do elemento de fundação;

•

Fatores estranhos e ambientais ao desempenho da fundação;

•

Mudança nas características geotécnicas do solo;

•

Mudança nos esforços de projeto;

•

Outros.

O recalque diferencial impõe distorções à estrutura que, dependendo de sua
magnitude, poderão acometer fissuras na mesma (ALONSO, 1998). Os primeiros
sintomas que esta distorção angular pode causar são as fissuras nas alvenarias,
conforme indicam as Figuras 3.14 e 3.15.
Portanto, a configuração típica desta manifestação patológica é dada por
“fissuras inclinadas (...), ‘deitando-se’ em direção ao ponto onde ocorreu o maior
recalque” (THOMAZ, 1989).

Figura 3.14 – Recalque diferencial da fundação - THOMAZ, 2003, anotações de
aula.
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Figura 3.15 – Fissura em alvenaria com queda do revestimento provocada pelo
recalque diferencial: fissura a 45º no sentido do elemento de fundação
deslocado verticalmente (seta vermelha).
Os recalques diferenciais excessivos de uma fundação podem ter outras
causas, conforme aponta ALONSO (1998), como fundações apoiadas em solos
colapsíveis ou expansíveis ou diferença de sistemas de fundação na mesma
construção.
3.3.3 Deformação das Estruturas de Concreto Armado
O aparecimento de fissuras nas alvenarias de vedação pode ser decorrente
de um estado de deformação excessiva dos elementos estruturais, que pode ocorrer
de forma instantânea ou ao longo do tempo.
Nos últimos anos, tem-se assistido a uma alteração na concepção dos
edifícios, principalmente no que se refere à evolução da tecnologia do concreto
armado, representada pela fabricação de aços com grande limite de escoamento,
produção de cimentos de maior resistência e o desenvolvimento de métodos mais
refinados de cálculo, possibilitando projetos estruturais mais esbeltos. Desta forma,
destaca THOMAZ (1998), as estruturas de concreto foram se tornando cada vez
mais flexíveis, ao contrário das alvenarias, cujos métodos construtivos não evoluíram
da mesma forma.
A estrutura se deforma naturalmente sob ação do peso próprio, das cargas
permanentes e acidentais, da retração e das deformações instantânea e lenta do
concreto. Como “as alvenarias são os componentes mais susceptíveis à ocorrência
de fissuras pela deformação do suporte” (THOMAZ, 1989), quando as alvenarias
não são dimensionadas para suportar as flechas excessivas das estruturas, estas
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tendem a introduzir esforços de tração e cisalhamento causando fissuras em
diversas configurações (Figuras 3.16 a 3.20).

Figura 3.16 – Deformação do elemento estrutural inferior menor que a do
superior – adaptada de THOMAZ (1989).

Figura 3.17 - Deformação do elemento estrutural inferior maior que a do
superior – adaptada de THOMAZ (1989).
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Figura 3.18 - Deformação do elemento estrutural inferior idêntica à deformação
do elemento superior – adaptada de THOMAZ (1989).

Figura 3.19 – Fissuras provocadas por flexão da região em balanço - adaptada
de THOMAZ (1989).

Figura 3.20 – Fissuras na base da parede provocada pela rotação do pavimento
de apoio - adaptada de THOMAZ (1989).
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É importante comentar sobre as tão famosas fissuras de “bigode” ou de
vértice, típicas por aparecerem nos vértices das aberturas, sob atuação de
sobrecargas. UTKU apud THOMAZ (1989) comenta que para o caso de cargas
verticais atuantes em topo de parede, uniformemente distribuídas, as tensões
chegam a triplicar-se ou mesmo a quadruplicar-se nas proximidades dos vértices
superiores e a duplicar-se na região dos vértices inferiores (Figura 3.21). Assim,
comenta THOMAZ, “nos painéis de alvenaria, onde existem aberturas, as fissuras
formam-se a partir dos vértices dessa abertura e sob o peitoril”, preferencialmente.

Figura 3.21 – Fissuras de “bigode”: as fissuras formam-se a partir dos vértices
das aberturas por falta ou deficiência da verga e contra-verga.
Outro tema importante são os atuais problemas enfrentados com as
edificações novas, cujas alvenarias estão fissurando e rompendo a baixas idades
(Figura 3.22).
Conforme já mencionado, com o refinamento dos cálculos estruturais,
proporcionando a construção de edifícios cada vez mais altos e esbeltos, com vãos
maiores entre pilares, menos pilares e lajes com espessuras reduzidas, associado à
qualidade dos blocos cerâmicos vazados, cada vez mais resistentes e de dimensões
maiores, portanto, com menor capacidade de absorver as deformações das
estruturas, têm se observado o surgimento de muitas manifestações patológicas nas
alvenarias de vedação decorrentes da deformação instantânea do concreto
estrutural.
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Figura 3.22 – Ruptura do revestimento e do bloco por deformação instantânea
da estrutura de concreto armado.
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3.4

Resumo das principais causas de fissuração

Tabela 3.1 – Classificação das principais causas de fissuração em alvenarias
de vedação e suas argamassas de revestimento.
A
AR
RTTIIC
CU
ULLA
AR
REESS
ASSPPEEC
CTTO
OSS PPA

C
CA
AU
USSA
ASS D
DEE FFIISSSSU
UR
RA
AÇ
ÇÃ
ÃO
O
Recalques de fundação

•
•
•

Assentamentos diferenciais de fundações diretas
Variação do teor de umidade dos solos argilosos
Heterogeneidade e deficiente compactação de
aterros etc.

Atuação de sobrecargas

•

Concentração de cargas e tensões

Deformação das estruturas de concreto
armado

•

Pavimento inferior mais deformável que o
superior
Pavimento inferior menos deformável que o
superior
Pavimento inferior e superior com deformação
idêntica
Fissuração devida à deformação da região em
balanço
Fissuração devida à rotação do pavimento no
apoio
Fissuras de “bigode” nos vértices de aberturas
Deformação instantânea ou lenta do concreto

•
•
•
•
•
•

Variações de temperatura

•
•
•

Variações de umidade

•
•
•
•
•

Ataques químicos

•
•
•

Outros casos de fissuração

•

Adaptado de Silva (2002).

Fissuração devida aos movimentos das
coberturas
Fissuração devida aos movimentos das
estruturas reticuladas
Fissuração devida aos movimentos da própria
parede
Movimentos reversíveis e irreversíveis
Fissuração devido à variação do teor de umidade
por causas externas
Fissuração devido à variação natural do teor de
umidade dos materiais
Fissuração devida à retração das argamassas
Fissuração devida à expansão irreversível do
tijolo
Hidratação retardada da cal
Expansão das argamassas por ação dos sulfatos
Retração das argamassas por carbonatação

Ações acidentais (sismo, incêndios e impactos
fortuitos)
•
Retração da argamassa e expansão irreversível
do tijolo
•
Choque térmico
Envelhecimento e degradação natural dos materiais e
das estruturas
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4

Sistemas de Recuperação de Fissuras (SRF)

A recuperação de construções de alvenaria vem sendo estudada de modo
mais sistemático desde a década de 1960, quando algumas publicações passaram a
demonstrar a fenomenologia e o que se deve ser feito para evitar e tratar os
problemas patológicos como trincas e fissuras (CSTC, 1967 e PFEFFERMANN,
1968 apud OLIVEIRA, 2001).
Este trabalho adotará o termo proposto por LORDSLEEM JR (1997), ou seja,
Sistema de Recuperação de Fissuras. O termo sistema de recuperação é um
“modo de conduzir a resolução de um problema com a visão de conjunto”
(SABBATINI, 1989 apud LORDSLEEM JR, 1997).
A visão de conjunto passa obrigatoriamente pela compreensão e
entendimento das causas geradoras das fissuras (movimentações térmicas,
higroscópicas, estruturais, da qualidade dos materiais envolvidos, qualidade do
substrato, da mão-de-obra, histórico de execução, etc.), pela escolha do modo de
recuperação (substituição, reforço ou recuperação), pelo planejamento de aplicação
(função das condições de operação, da disponibilidade de equipamentos e materiais
e da qualidade da mão-de-obra) e do acabamento final esperado.
Assim, o termo sistema de recuperação será empregado para designar o
“conjunto de camadas que uma vez aplicadas restituem a vedação vertical às
funções para a qual ela foi construída” (LORDSLEEM JR, 1997).

4.1

Partes de um Sistema de Recuperação

Detalhado por outros autores (THOMAZ, 1989; LORDSLEEM JR, 1997),
passa-se apenas a apresentar as partes que compõe um sistema de recuperação
sem se ater às suas especificidades. A Figura 4.1 ilustra um sistema genérico de
recuperação que é dividido em camadas: camada de regularização, camada de
dessolidarização, camada de recuperação e camada de proteção ou de
acabamento.
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vedação vertical
sistema de
recuperação

REVESTIMENTO DA OUTRA
FACE DA VEDAÇÃO
BASE
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
DESSOLIDARIZAÇÃO
CAMADA DE RECUPERAÇÃO
CAMADA DE ACABAMENTO

Figura 4.1 – Corte esquemático de uma vedação vertical ilustrando as partes
de um sistema de recuperação de fissuras (adaptado de LORDSLEEM JR,
1997)
4.1.1 Base e Camada de Regularização
Também conhecida como “substrato”, a base é formada pela superfície sobre
a qual será assentada a recuperação. Pode ser a alvenaria de vedação, o concreto
ou na união entre estes dois materiais.
Convencionou-se no tratamento de fissuras que se realizem sulcos
retangulares centralizados ao longo de toda a fissura, de forma a embutir o sistema
de recuperação e assim “escondê-lo” no revestimento ou no sistema de pintura. A
abertura do sulco pode variar de 20 mm de largura por 10 mm de profundidade ao
longo da fissura, até 5 mm de profundidade por 5 cm de largura (Figura 4.2).
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Figura 4.2 – Abertura de sulco retangular ao longo da fissura de 5 cm de
largura por 5 mm de profundidade. Fissura centrada em relação à abertura
(Autor, 2004).
Porém, nem sempre a base encontra-se em boas condições de resistência e
homogeneidade, vindo a desfazer-se durante o processo de abertura do sulco.
Chama-se camada de regularização àquela que tem a função de regularizar a
base ou o substrato e preparar uma superfície, em termos de planicidade,
porosidade, rugosidade e resistência, adequada que permita a perfeita aderência
com a camada seguinte.
Na Figura 4.3 observa-se um substrato com imperfeições na base (presença
de vazios, irregularidade de aderência etc.).

Figura 4.3 – Base irregular e composta por diferentes substratos.
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A regularização normalmente é realizada por meio de argamassa de cimento
e areia média peneirada, traço 1:3 ou 1:4, em volume, conforme Figura 4.4.

(a)

(b)

Figura 4.4 – (a) Base desagregada: (b) regularização com argamassa de
cimento e areia.
4.1.2 Camada de Dessolidarização
A camada de dessolidarização, como o próprio termo sugere, é aquela que
impede qualquer ligação entre elementos, no caso entre a camada de regularização
e a de recuperação. Tecnicamente é utilizada para distribuir as tensões que se
concentram na região da fissura.
Desta forma, qualquer elemento instalado entre a fissura e as camadas
seguintes (recuperação, proteção e acabamento), permitirá que a fissura seja
dissipada ou, menores serão as tensões introduzidas ao revestimento: “quanto
melhor a dessolidarização promovida (...) e quanto maior for a sua largura, menores
serão as tensões introduzidas no revestimento pela variação na abertura da fissura
e, portanto, menor a probabilidade da fissura voltar a pronunciar-se no revestimento”
(THOMAZ, 1989).
Alguns autores recomendam para dessolidarizar a camada de recuperação da
fissura o esparadrapo, a fita de polipropileno (Figura 4.5), bandagem cirúrgica, gaze,
fita crepe, tela de poliéster com bandagem central (Figura 4.6).
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Figura 4.5 – Dessolidarização com fita de polipropileno aplicada sobre
base regularizada com argamassa de cimento e areia (Autor).

Figura 4.6 – Tela de poliéster com bandagem central (Autor)
4.1.3 Camada de Recuperação
A função da camada de recuperação é o de acomodar as deformações
intrínsecas do próprio sistema de recuperação, principalmente de sua base
(LORDSLEEM JR, 1997).
THOMAZ (1989) comenta que a fissura pode ser “liberada” ou “travada”, isto
é, que o método de recuperação tenha as características de elasticidade ou de
rigidez suficiente para manter a fissura ativa por meio de materiais que a “liberem”,
permitindo sua livre movimentação ou que a travem, por meio do enrijecendo do
local de tratamento.
No sentido de permitir que a fissura se movimente livremente, DUARTE
(1988) e THOMAZ (1989) recomendam o uso de pinturas elásticas, papel de parede,
selagem, juntas de controle ou de movimentação ou o uso de bandagens que
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propiciem a dessolidarização entre o revestimento e a parede nos locais de
ocorrência das fissuras.
Já no caso de se tentar “travar” a fissura, os mesmos autores citam o uso de
telas metálicas, tirantes, reforço com armaduras horizontais, grauteamento,
argamassa armada, grampeamento e encunhamento. ROQUE (2002) cita outras
técnicas como o de injeção de fissuras em alvenarias, pregagens e
encamisamentos. Todos estes métodos estão abordados no item 4.3 e no Anexo A.
Para LORDSLEEM JR. (1997), a camada de recuperação pode ser uma pasta
ou uma argamassa em cujo interior pode estar inserido um reforço.
Os reforços comumente encontrados são:
a. telas de aço tecida de malha hexagonal (Figura 4.7): a tela hexagonal,
ou tela de viveiro como é popularmente conhecida, consiste no
entrelaçamento de arames galvanizados formando malhas hexagonais de
12 mm. A sua vantagem está no fato de ser facilmente encontrada em
praticamente todo o país. Por outro lado, “a sua grande flexibilidade torna
quase sempre necessário o uso de muitos pontos de amarração e não têm
função estrutural” (CHAMELETE, 1999).

Figura 4.7– Tela hexagonal de diâmetro do arame n.º16 AWG e malha com 12
mm.
b. telas de aço soldadas (Figura 4.8): a tela soldada é composta por fios
retilíneos de aço, dispostos de maneira a formar malhas quadradas ou
retangulares, eletrosoldadas entre si nos cruzamentos. No travamento da
fissura, por ter módulo de deformação maior (maior rigidez), a tela soldada
tem atuação mais efetiva que outras telas mais deformáveis. A orientação
dos fios, em direções ortogonais, permite o seu posicionamento nas
direções dos esforços principais (CHAMELETE, 1999).
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Figura 4.8 – Tela soldada de malha quadrada.
c. telas de aço expandidas (Figura 4.9): também conhecida como tela
Deployée, é obtida a partir de chapas finas de aço que sofrem perfurações
e são expandidas na direção perpendicular a estas. São produzidas em
chapas pretas ou galvanizadas e com malhas hexagonais ou losangulares.
Em sua orientação (direção perpendicular à expansão da chapa)
apresenta resistência equivalente à da tela soldada;

Figura 4.9 - Tela de aço expandida de malha hexagonal
d. telas de poliéster impregnadas ou não com PVC, com ou sem bandagem
central: as telas de poliéster permitem que a camada impermeabilizante
apresente deformabilidade e distribuição de tensões, se e quando o
sistema de recuperação é submetido a esforços mecânicos (tração e
cisalhamento). Há diferentes tipos:
- telas de poliéster normal 1x1 (trama de 1 mm) ou 2x2 (trama de
2 mm);
- telas de poliéster engomadas: são telas "endurecidas" para
facilitar a aplicação;
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- telas resinadas: são telas revestidas por polímeros (PVC) para
melhorar sua resistência química contra o ataque da alcalinidade do
cimento. Embora seja um ataque lento, ele existe. É recomendado usar
telas resinadas quando se estiver estruturando argamassas (SIDER,
2004).
.
e. telas de fibra de vidro resistentes à alcalinidade;
f. telas de polipropileno;
g. fibras de vidro inseridas aos selantes à base de resinas acrílicas
elásticas e flexíveis;
h. as microfibras de polipropileno incorporadas às argamassas, de acordo
com o fabricante, combatem as trincas de retração reforçando o compósito
sobre todos os modos de carregamento que induzem tensões de tração:
retração restringida, tração direta ou na flexão, e cisalhamento. Efeito
secundário: melhoram a ductilidade e a tenacidade de uma matriz frágil.
Maior resistência pós-fissuração e menor dimensão das fissuras (maior
aderência fibra/matriz). Eliminação de trincas de retração durante o
processo de secagem da argamassa (FITESA, 2002).
As telas de aço soldadas ou expandidas são normalmente indicadas para
argamassa armada ou para ponte de transmissão, que, de acordo com SABBATINI
apud LORDSLEEM JR. (1997), no primeiro caso são utilizadas em revestimentos
com espessuras maiores que 30 mm ficando imersa no emboço do revestimento de
argamassa. Na ponte de aderência, a tela deve ser chumbada ao substrato,
conforme ilustra a Figura 4.10.
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ACABAMENTO

ACABAMENTO

CAMADA DE
CAMADA DE
EMBOÇO

TELA METÁLICA
GALVANIZADA
30 a 50 CM

5cm

TELA METÁLICA
GALVANIZADA

EMBOÇO

FITA DE
POLIETILENO

FITA DE
POLIETILENO

Detalhe para espessura de emboço < 30mm

(a)

Detalhe para espessura de emboço >30mm

(b)

Figura 4.10– Tipos de reforço: (a) ponte de transmissão; (b) argamassa armada
(SABBATINI, 1995 apud LORDSLEEM JR, 1997).
As telas de aço soldadas ou expandidas são recomendadas para o reforço de
revestimento de fachada para prevenção de fissuras nas regiões de elevadas
tensões como na união alvenaria-estrutura de concreto armado além da estruturação
do revestimento em casos de revestimentos superiores a 30 mm (limite
recomendado em norma – NBR 7200 - ABNT, 1998). Portanto, não fará parte do
escopo deste trabalho. Para maiores informações quanto ao desempenho deste tipo
de reforço, recomenda-se a leitura de bibliografias específicas como MEDEIROS et
al. (1998) e OLIVEIRA (2001).
As telas e véus de poliéster, polipropileno, náilon e fibra de vidro normalmente
são inseridas numa pasta ou membrana à base de resina 100% acrílica
elastomérica..
O uso de fibras em argamassas apresenta características mais apropriadas
de resistência mecânica, rigidez, ductilidade, capacidade de absorção de energia de
deformação e comportamento pós-fissuração (TAYLOR, 1994).
As larguras do reforço, conforme comentado na alínea “4.1.1 Base e Camada
de Regularização” são variáveis de acordo com o método utilizado e de acordo com
as recomendações do fabricante do sistema utilizado. Encontra-se desde 1 cm de
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largura para o caso do uso de selante à base de resinas acrílicas ou de silicone de
cura neutra (TOKAZI et al., 1990) até 50 cm no caso de reforço com telas metálicas.

4.1.4 Camada de Acabamento
“Tem a função de conferir a textura superficial final ao sistema de
recuperação e, em conseqüência, compatibilizar o aspecto com o revestimento
anterior” (LORDSLEEM JR., 1997) ou com o revestimento ao redor da fissura
recuperada.
Entende-se, portanto, como camada de acabamento o sistema de pintura ou
o revestimento em massa fina (reboco) ou grossa (massa única) aplicada sobre a
camada de recuperação, que tenha a função de proteger a camada de recuperação
da ação de agentes atmosféricos e permitir a livre passagem do vapor de água
(camada estanque e não impermeável). Algumas pinturas com efeitos especiais
também podem ser utilizadas, como recomendam alguns fabricantes de tinta,
conhecidas como texturas, onde se diversificando o produto, as ferramentas e os
métodos de aplicação, é possível obter diversos efeitos decorativos (marmorizado,
em relevo, raspado, esponjado etc.).
4.1.5 Características dos Sistemas de Recuperação
Os sistemas de recuperação podem diferenciar-se, de acordo com as
características dos materiais, em técnicas tradicionais (telas metálicas, bandagem,
grampeamento) ou inovadoras (selantes, tirantes, injeções, membranas acrílicas) e,
quanto aos efeitos, em técnica ativa (liberada) ou passiva (travada). Porém,
independente do sistema utilizado, deve-se atender as seguintes características:
• Compatibilidade: as técnicas e os materiais utilizados devem minimizar a
alteração das características originais da construção e de seus componentes
(compatibilidade
estética),
do
funcionamento
estrutural
original
(compatibilidade mecânico-estrutural), bem como evitar o aparecimento de
novas patologias, por apresentarem diferentes comportamentos físicos e/ou
químicos, relativamente aos materiais existentes (compatibilidade físicoquímica) (ROQUE, 2002);
• Durabilidade: a necessidade de preservação dos componentes
recuperados por um longo período de vida e as questões de custo justificam
que as exigências de durabilidade dos sistemas de recuperação sejam
maiores que em sistemas tradicionais de obras novas. Assim, devem-se
manter íntegros diante das solicitações a que estarão sujeitos (capacidade de
manter o desempenho de suas funções ao longo do tempo em condições
normais de uso) [LORDSLEEM JR, 1997];
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• Estanqueidade: “capacidade em resistir à penetração de água e impedir a
passagem de gases, sons ou materiais sólidos em suspensão (areia, poeira e
fuligem)” (LORDSLEEM JR, 1997); e
• Reversibilidade: deve ser salvaguardada a possibilidade de poder remover,
sem provocar danos nos materiais originais, os novos elementos resultantes
da intervenção, no fim da sua vida útil ou no caso de revelarem sinais de
inadeqüabilidade (ROQUE, 2002).
Além do que, devem atender às funções que o revestimento anterior não foi
capaz de cumprir: capacidade de suportar simultaneamente as tensões de tração,
compressão e cisalhamento, sem fissurar.
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4.2

Tecnologia de Execução dos SRF

A tecnologia de recuperação de fissuras se baseia nas seguintes
considerações apresentadas anteriormente:
1. ou se reforça o local da fissura, procurando-se “impedir” que a mesma
se movimente;
2. ou se “libera” a fissura, por meio de sistemas elásticos de recuperação,
que permitam que a fissura continue sua movimentação sob o sistema,
permanecendo “invisível” sob o revestimento.
Independente da técnica adotada e tão importante quanto a recuperação da
fissura, a preparação da superfície para receber os sistemas de recuperação (base
ou substrato) e o cuidado prévio na sua preparação são fatores que interferem na
qualidade da recuperação e são fundamentais para um bom desempenho
(UEMOTO, 2002).
4.2.1 Preparação da Superfície:
As recomendações foram adaptadas de UEMOTO (1988 e 2002) e BASF
(s/d) para preparação da base ou substrato para sistemas de pintura, uma vez que a
base no caso dos sistemas de pintura trata também da alvenaria de vedação e de
sua argamassa de revestimento, portanto, de características equivalentes ao
proposto para o sistema de recuperação de fissuras.
4.2.1.1 Condições Físicas da Superfície:
O substrato deve estar firme e coeso, uniforme e desempenado, sem sinais
de umidade, sujeira, poeira, eflorescências ou partículas soltas, isento de óleo,
gorduras ou graxas e microorganismos biológicos, como mofo, fungos, algas etc.
4.2.1.2 Condições de Limpeza da Superfície:
•

nas superfícies em boas condições, sem pulverulência, bolhas, vesículas
ou descascamentos, a preparação envolverá apenas a lavagem completa
com água limpa;

•

remover as sujeiras, poeiras e materiais soltos com auxílio de escovas
macias de cerdas de náilon e jatos de água. Em caso de superfícies de

48

ambientes externos de difícil limpeza, empregar raspagem com espátula,
escova de fios de aço ou jatos de areia;
•

remover graxa, óleo e outros contaminantes gordurosos com sabão e
detergente, seguido de lavagem com água e deixando-se secar a
superfície. Não utilizar solventes;

•

remover eflorescências por meio de escovação da superfície seca,
empregando-se escova de cerdas macias. Em caso de grandes
quantidades de eflorescência, proceder à limpeza com solução de ácido
muriático com 5% a 10%. Para tal, saturar a superfície previamente e
aplicar a solução em seguida. A superfície deve ser escovada com escova
de fios duros e enxaguada com água em abundância. Cuidados com o
concreto armado devem ser tomados para se evitar o contato com o cloro
da solução;

•

remover o bolor e outros microorganismos esfregando-se a superfície com
escova de fios duros e solução de hipoclorito de sódio na proporção de
1:1, com 4% a 6% de cloro ativo. Deixar a solução agir por
aproximadamente 01 hora e enxaguar em seguida com água em
abundância. Cuidados com o concreto armado devem ser tomados para
se evitar o contato com o cloro da solução.

4.2.1.3 Tratamentos Superficiais
•

quaisquer pontos de infiltração de água ou umidade, quando existirem,
devem ser eliminados;

•

em superfícies de elevada porosidade (absorção de água maior que 15%)
é recomendada a aplicação prévia de fundos seladores à base de
dispersão aquosa de resina acrílica;

•

em superfícies de baixa resistência mecânica, como reboco fraco e
pulverulento, aplicar fundo (líquido) preparador de superfícies à base de
dispersão aquosa de resina acrílica. Em casos extremos de superfícies
friáveis, esta deverá ser removida completamente e refeita.
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4.2.2 Escolha do Sistema de Recuperação:
De forma a facilitar na condução da melhor conduta a se tomar frente a uma
manifestação patológica típica de fissuração de uma alvenaria de vedação, propõese à utilização do diagrama da Tabela 4.1.
No Anexo A, descreve-se detalhadamente cada um dos sistemas de
recuperação de fissuras (procedimentos de aplicação, tratamento e acabamento dos
revestimentos), conforme seqüência apresentada na Tabela 4.1. Assim, uma vez
diagnosticada a fissura em uma alvenaria de vedação, determina-se o sistema de
recuperação mais adequado e, através do Anexo A, tem-se as seqüências das
etapas de produção (metodologia de execução).
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5

PROGRAMA EXPERIMENTAL

Os sistemas de recuperação foram realizados em edifícios existentes e
habitados, localizados na cidade de São Paulo. Em um dos casos, o sistema foi
aplicado durante uma etapa de recuperação de fachadas; em outros casos, os
respectivos representantes administrativos cederam voluntariamente espaços em
suas edificações onde existiam alvenarias fissuradas, para a livre aplicação dos
sistemas de recuperação e o seu acompanhamento durante o período de avaliação.

5.1

Metodologia de pesquisa

De acordo com a metodologia adotada para a realização da pesquisa,
dividiram-se as atividades em quatro etapas.
A primeira etapa consistiu no levantamento dos principais sistemas de
recuperação de fissuras de alvenarias de vedação com revestimento argamassado,
sistemas estes industrializados e disponíveis no mercado.
Na segunda etapa, procurou-se detectar edifícios que apresentassem fissuras
em suas alvenarias de vedação com as seguintes características: fissuras
geométricas, ativas, sazonais e reincidentes. Assim, tomou-se o cuidado de se
detectar fissuras que já tivessem sido recuperadas em situações anteriores e vieram
a reincidir com o decorrer do tempo e que não fossem decorrentes de deformações
estruturais ou recalques de fundação.
Numa terceira etapa, foram aplicados os sistemas de recuperação
propriamente ditos. Foi possível avaliar a metodologia de aplicação sugerida pelos
diversos fabricantes, o grau de intelecção do que se propõem em seus manuais
técnicos, se as condições de aplicação propostas eram viáveis e correspondiam às
expectativas quanto à preparação da base, tempo de aplicação, prazo de cura e
acabamento final esperado.
E, finalmente, em uma quarta etapa, as fissuras recuperadas foram
acompanhadas ao longo do tempo quanto à reincidência de fissuras na região do
tratamento. Algumas das fissuras foram inclusive monitoradas quanto à variação de
abertura ao longo do tempo. Desta forma foi possível avaliar o desempenho dos
sistemas frente às intensidades de movimentação e a durabilidade frente às
situações de exposição.
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5.2

Sistemas de recuperação selecionados

Foram selecionados 05 sistemas de recuperação industrializados fornecidos
ao mercado nacional. Estes são indicados para recuperação de fissuras em
alvenarias de vedação tanto interna quanto externamente (Tabela 5.1).
Os sistemas serão identificados como sistemas A, B, C, D e E, e objetivam
apenas a dissimulação ou o ocultamento das fissuras, operando de forma que as
fissuras possam continuar a se movimentar livremente.

O sistema A é a soma dos Sistemas de Recuperação

n

e

u,

conforme

apresentado na Tabela 4.1, retro, situação de selagem da fissura com mastique de
base acrílico e posterior aplicação de uma membrana acrílica sem estruturante sobre
a fissura selada. Para que a selagem não venha a mapear o local tratado, pois a
tendência do mastique é retrair por ação da cura do mesmo, após 48 horas de cura
procura-se uniformizar a região ao longo da fissura por meio de massa acrílica.
Posteriormente, sobre a massa acrílica aplica-se 05 a 06 demãos de pintura 100%
acrílica não estirenada.
O sistema B também se baseia nos Sistemas de Recuperação n e u,
exceto pelo fato de se utilizar um estruturante (tela de poliéster) para reforçar a
pintura e as 05 demãos de pintura 100% acrílica são substituídas por apenas 02
demãos. A seguir, regulariza-se o local tratado com massa acrílica e se dá o
acabamento por meio de pintura Látex acrílica.
No sistema C, a fissura aberta em “V” é regularizada por meio de uma massa
acrílica e em seguida vedada com uma membrana acrílica reforçada com uma tela
de poliéster com bandagem de dessolidarização (bandagem central), o que seria
uma somatória dos sistemas n e q.
No D será utilizada uma massa acrílica reforçada com uma tela de poliéster
com bandagem central. O sistema de bandagem tem o mesmo princípio da
bandagem utilizada em revestimentos argamassados (Sistema de Recuperação q Tab. 4.1): absorver a movimentação da fissura por uma faixa de revestimento
relativamente larga, não aderente à base. A dessolidarização age como reforço do
sistema de pintura, onde a tela com bandagem central fica imersa entre o reboco e a
pintura final, no interior de uma massa acrílica.
Já o sistema E pode ser representado pelos Sistemas de Recuperação u ou
v, onde a fissura e o revestimento são tratados como uma junta de movimentação,
por meio da abertura da fissura e seu selamento com um mastique acrílico reforçado
com fibras de vidro. Sobre esta junta selada, aplica-se um revestimento acrílico de
forma a acompanhar o movimento da base. É indicado também para tratamento de
juntas não estruturais, segundo o seu fabricante.
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Tabela 5.1 – Sistemas de Recuperação Adotados
Sistemas de
Recuperação

Materiais Empregados

Representação
Esquemática

f Tinta 100% Acrílica
(5 a 6 demãos)
e Selante Acrílico (2 demãos)

A

d Fundo Preparador de Paredes
c Abertura em “V” (1x1 cm)

h Impermeabilizante Acrílico

B

f Impermeabilizante Acrílico
e Selante Acrílico (2 demãos)

20 cm

g Tela de Poliéster

d Fundo Preparador de Paredes
c Abertura em “V” (1x1 cm)
g Impermeabilizante Acrílico

C

f Tela de Poliéster com bandagem
central

12 cm

(4 demãos)

e Primer acrílico
d Massa acrílica (2 demãos)
c Abertura em “V” (1x1 cm)

D

d Tela de Poliéster com bandagem
central

12 cm

e Massa acrílica

c Massa Acrílica

e Pasta Acrílica
d Selante Acrílico com fibras de vidro
c Primer

5

E
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5.3

Seleção das edificações

As edificações selecionadas foram aquelas que apresentaram as seguintes
manifestações patológicas: fissuras geométricas, ativas, sazonais, e reincidentes. As
edificações selecionadas encontram-se localizadas nas regiões do Centro e Zona
Oeste da cidade de São Paulo.
As planilhas do Anexo B foram adaptadas de modelos apresentados por
IOSHIMOTO (1986) no decorrer da etapa de seleção e escolha das edificações para
desenvolvimento da parte experimental deste trabalho e servem como modelo no
auxílio de outros trabalhos de inspeção de edificações com formação de fissuras e
trincas em seus revestimentos.

5.4

Aplicações dos sistemas de recuperação selecionados

Passa-se a descrever as etapas de aplicação dos sistemas de recuperação
adotados por este trabalho. As dificuldades e facilidades encontradas, bem como as
críticas referentes ao uso e controle da aplicação dos sistemas, serão apresentados
no capítulo 6, “Resultados Obtidos”.
No Anexo C, encontram-se descritos as especificações técnicas dos sistemas
de recuperação adotados conforme Manual de Aplicação fornecido pelos fabricantes
dos materiais, sendo acrescentadas, por este Autor, planilhas com os quantitativos
dos materiais a serem utilizados e os respectivos consumos, de forma a facilitar o
usuário no momento da elaboração de custos em planilhas orçamentárias.
Não foi objetivo deste trabalho caracterizar individualmente os diversos
materiais dos sistemas de recuperação avaliados, mas apresentar as suas
características, conforme as informações extraídas de publicações dos fabricantes.

5.4.1 Sistema de recuperação “A” – Ed. Alto da Lapa e Centro:
O sistema de recuperação “A” foi aplicado tanto em revestimentos de
alvenarias de bloco de concreto quanto de bloco cerâmico. No caso dos edifícios do
Alto da Lapa, o sistema foi aplicado nas quatro faces dos três edifícios, isto é, norte,
sul, leste e oeste. No edifício do Centro, o sistema foi aplicado em apenas duas
faces, noroeste e nordeste, locais estes onde se encontravam as fissuras.
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Modo de Aplicação:
a. Preparação da superfície
i. inicialmente, toda a superfície foi lavada com jato de água e raspada
com espátula, para remoção de todas as partes soltas ou mal
aderidas;
ii. a superfície foi lixada e limpa, removendo-se a poeira, gordura, sabão
ou mofo;
iii. abertura de sulco em “V” sobre a fissura por meio de abridor de
fissuras (Figura 5.1);

Figura 5.1 – Abertura de sulco em “V” e aplicação de uma demão de fundo
preparador de paredes.
b. Fundo
i. aplicou-se uma demão de Fundo Preparador de Paredes, diluído com
10% de água, com trincha, nas fissuras;
ii.

aguardou-se intervalo mínimo de 4 horas para secagem;
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c. Tratamento das fissuras
i. aplicou-se 01 demão de selante acrílico com aplicador, forçando-se em
seguida com espátula para que o selante preenchesse completamente
o sulco (Figura 5.2);

Figura 5.2 – Aplicação de 1ª demão de selante base acrílico sobre a fissura.
ii. Aplicou-se a 2ª demão do selante com intervalo entre as demãos de no
mínimo 24 horas. O intervalo entre demãos é necessário e obrigatório,
uma vez que a cura do selante se dá por evaporação de água e
retração por secagem na aplicação da 1ª demão;
iii. aplicou-se duas demãos de tinta 100% acrílica sobre o local da fissura,
sobre o selante acrílico;
iv. o produto foi aplicado com pincel, diluído com 10% de água. Aguardouse intervalo mínimo de 6 horas entre demãos (Figura 5.3);
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A

B

Figura 5.3 – Aplicação de 02 demãos de tinta 100% acrílica sobre o selante
acrílico (det. A); nivelamento com massa acrílica e posterior lixamento (det. B).
d. Acabamento final:
i.

aplicou-se massa acrílica com desempenadeira para se uniformizar
o revestimento em duas demãos, com intervalo de secagem de 04
horas entre demãos (Figura 5.3);

ii. aplicou-se uma demão de textura acrílica em todo o pano tratado,
de forma a diminuir o mapeamento da região tratada;
iii. em seguida, foram aplicadas mais três demãos de tinta 100%
acrílica como acabamento final do revestimento, diluídos em 10%
em água e respeitados os intervalos de 4 horas entre demãos
Figura 5.4).
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Figura 5.4 – Acabamento final em pintura com tinta 100% acrílica: 03 demãos.

Para a recuperação propriamente dita, foram empregados 04 materiais: o
Fundo Preparador de Paredes, o selante acrílico, a textura acrílica e a tinta 100%
acrílica não estirenada.
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5.4.2 Sistema de recuperação “B” – Ed. Centro e Pinheiros.
O sistema de recuperação “B” foi avaliado por LORDSLEEM JR (1997), sendo
o que apresentou a maior capacidade de deformação provocada por tensões de
tração e cisalhamento, no grupo em que foi avaliado: o de sistemas constituídos de
resina acrílica. Na prática, é um dos mais conhecidos pelo mercado, porém, o menos
aplicado de forma correta, em função da quantidade de atividades nem sempre
respeitadas pelas empreiteiras, como se verá adiante.
O sistema foi aplicado tanto no edifício do Centro quanto no de Pinheiros. No
Centro, para avaliação da estruturação do sistema proporcionado pela tela de
poliéster, durante as aplicações optou-se por aplicar uma tela e duas telas de
reforço, conforme esquema da Figura 5.5.

2,40 m

Figura 5.5 – Sistema de recuperação “B”: metade superior com duas telas,
metade inferior com uma tela.
No edifício de Pinheiros, o sistema foi aplicado juntamente com outros dois
sistemas de recuperação em uma mesma fissura e em faces opostas de uma
mesma parede (faces norte e sul). A fissura foi dividida em 03 partes de igual
comprimento e os sistemas “E”, “B“ e “D” foram aplicados nos trechos 01, 02 e 03,
respectivamente (Figura 5.6). O sistema “B” foi aplicado na região mediana (trecho
02) da fissura em ambos os lados da parede.
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Figura 5.6 – Parede interna do edifício de Pinheiros (face sul): na mesma
fissura foram aplicados três sistemas de recuperação e posteriormente
monitorados.
Modo de Aplicação (Figuras 5.7 e 5.8):
a. Preparação da superfície
i. a fissura foi aberta num perfil em forma de “V”, por meio de disco de
corte, de forma a apresentarem, uma vez abertas, as seguintes
dimensões aproximadas:
•

profundidade de 1,0 cm

•

largura de 1,0 cm

ii. o acabamento da parede foi removido numa faixa de cerca de 20 cm
em torno da fissura, contados 10 cm para cada lado, medidos a partir
do eixo da mesma, até atingir o reboco, removendo-se todo o sistema
de pintura existente (massa acrílica e tinta);
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iii. foi eliminado todo o pó da fissura aberta, bem como das faixas laterais
por meio de pincel de 2”;
b. Fundo
i. não foi aplicado o Fundo Preparador de Paredes no prédio do Centro,
uma vez que o substrato encontrava-se coeso. No prédio de Pinheiros,
foi aplicado uma demão e aguardada secagem por 04 horas;
ii. o Fundo foi aplicado com trincha na fissura e nas faixas laterais;
c. Tratamento da fissura
i. preencheu-se a fissura com duas demãos de selante acrílico por meio
de aplicador. Utilizou-se de uma espátula nesta aplicação, para que o
material fosse bem compactado no interior da fissura;
ii.

aguardou-se intervalo de 48 horas, no mínimo, para secagem entre
demãos;

iii. aguardou-se intervalo de 24 horas para secagem da última demão do
selante acrílico;
iv. aplicou-se uma demão farta de impermeabilizante acrílico, diluído com
10% de água, sobre a fissura e as faixas laterais;
v. aguardou-se 06 horas, no mínimo, para secagem;
vi. aplicou-se segunda demão do impermeabilizante acrílico, da mesma
forma que no item anterior, fixando nesta etapa uma tela de poliéster,
de 20 cm de largura, sobre toda a faixa da fissura, tendo como
orientação o eixo da trinca;
vii. aguardou-se 06 horas, no mínimo, para secagem.
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d. Acabamento final:
i. procedeu-se um novo nivelamento, sobre as partes anteriormente
rebaixadas, com massa acrílica, aplicada em camadas finas e
sucessivas, não ultrapassando espessura final superior de 3 mm;
ii. aplicou-se 2 demãos de tinta látex acrílica, com diluição de 30% a 40%
de água na primeira demão, e de 10% a 20% na segunda. Utilizou-se
de rolo de lã, aguardando um intervalo mínimo de 04 horas entre
demãos.

(1)

(2)

(3)

(4)

Figura 5.7 – (1) abertura de sulco sobre a fissura com disco de corte; (2) e (3)
remoção do acabamento da parede com 20 cm de largura; (4) aplicação de
selante base acrílico em 1ª demão.
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(1)

(2)

(3)

(4)

FPP

IA

SA

Figura 5.8 – (1) fissura selada com 2ª demão; (2) aplicação de 1ª demão de
impermeabilizante acrílico;(3) 2ª demão de impermeabilizante acrílico
estruturado com tela de poliéster; (4) materiais utilizados: (F)undo (P)reparador
de (P)aredes, (S)elante (A)crílico e (I)mpermeabilizante (A)crílico.

Para a recuperação propriamente dita, foram empregados 04 materiais: o
fundo preparador de paredes, o selante acrílico, o impermeabilizante de lajes e
paredes e a tela de poliéster. As especificações técnicas destes materiais
encontram-se no Anexo C.
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5.4.3 Sistema de recuperação “C” – Ed. Centro
O sistema de recuperação “C” foi adaptado dos sistemas “B” e “D”, sendo que
os materiais foram fornecidos pelo fabricante do sistema “D”.
Como realizado no sistema de recuperação “B”, no edifico do Centro, foram
utilizados reforços com duas telas e uma tela na região da fissura, sendo esta
dividida no seu comprimento, pela metade, conforme Figura 5.9. O cuidado que se
deve ter ao se utilizar duas telas sobrepostas com bandagem central é de não fixar a
bandagem: as duas têm que trabalhar soltas em relação ao substrato.

1,40 m

Figura 5.9 – Sistema de recuperação “C”: metade superior com duas telas,
metade inferior com uma tela.
Modo de Aplicação (Figuras 5.10 e 5.11):
a. Preparação da superfície
i. a fissura foi aberta num perfil em forma de “V”, por meio de disco de
corte, de forma a apresentar, uma vez aberta, as seguintes dimensões:


profundidade de 1,0 cm



largura de 1,0 cm

ii. a partir do centro da fissura, em todo o seu comprimento, o
acabamento da parede foi removido com ajuda de talhadeira e marreta
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de mão, numa faixa de cerca de 12 cm de largura até atingir o reboco,
removendo-se todo o sistema de pintura existente (massa acrílica e
tinta);
iii. limpou-se cuidadosamente o sulco formado, com auxílio de pincel de
2”, retirando-se todas as partículas soltas;
b. Tratamento das fissuras
i. calafetou-se a fissura com massa acrílica produzida pelo fabricante, em
duas demãos, com intervalos de 12 horas entre demãos, nivelando
bem a superfície com espátula;
ii. aguardou-se secagem por 12 horas;
iii. aplicou-se como primer, uma demão farta de impermeabilizante
acrílico, na proporção de 1:2 (impermeabilizante:água), sobre a fissura
e as faixas laterais com auxílio de pincel de 2”;
iv. aguardou-se 03 horas, no mínimo, para secagem;
v. aplicou-se segunda demão do impermeabilizante acrílico sem diluição,
da mesma forma que no item anterior, fixando nesta etapa a tela de
poliéster com bandagem central na região do sulco, centralizando a
bandagem sobre a fissura já calafetada com a massa acrílica;
vi. a tela foi cortada de forma a acompanhar o sentido da fissura,
procurando-se manter a bandagem central sobre a fissura;
vii. aguardou-se secagem por 03 horas;
viii. aplicou-se mais 03 demãos do impermeabilizante acrílico, aguardando
sempre um intervalo mínimo de 03 horas entre demãos;
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(1)

(2)

(3)

(4)

Figura 5.10 – (1) abertura da fissura com disco de corte; (2) vista da abertura
ao longo da fissura e remoção do acabamento com 12 cm de largura; (3)
calafetação da fissura com massa acrílica; (4) detalhe da fissura calafetada
com massa acrílica em 2 demãos.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Figura 5.11 – (1) imprimação; (2) 1ª demão de impermeabilizante acrílico; (3)
aplicação da 2ª demão do impermeabilizante acrílico estruturado com tela de
poliéster com bandagem central; (4) materiais utilizados: massa acrílica e tela
de poliéster com bandagem central.
Para a recuperação propriamente dita, foram empregados três materiais: a
massa acrílica, o impermeabilizante de lajes e paredes e a tela de poliéster com
bandagem central.
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5.4.4 Sistema de recuperação “D” – Ed. Pinheiros
O sistema de recuperação “D” foi também avaliado por LORDSLEEM JR.
(1997). Contudo em seu estudo, o sistema foi aplicado diretamente sobre o bloco.
No caso em questão, o sistema de recuperação foi aplicado sobre o revestimento
em argamassa (emboço), conforme recomendações do fabricante. Foi aplicado
somente no edifício de Pinheiros, no trecho 03 da fissura e em ambos os lados da
parede (faces norte e sul – Figura 5.6).
Modo de Aplicação (Figura 5.12):
a. Preparação da superfície
i. a partir do centro da fissura, em todo o seu comprimento, abriu-se
com ajuda de talhadeira e marreta de mão, um sulco sobre o
revestimento com 12 cm de largura por 03 a 04 mm de
profundidade, de modo que a fissura ficasse no centro do sulco;
ii. removeu-se o material de revestimento até a profundidade
especificada;
iii. limpou-se cuidadosamente o sulco formado, com auxílio de pincel
de 2”, retirando-se todas as partículas soltas;
b. Tratamento da fissura
i.

calafetou-se o substrato com massa acrílica produzida pelo fabricante,
nivelando bem a superfície com espátula;

ii. aguardou-se secagem por 12 horas;
iii. aplicou-se a tela de poliéster com bandagem central na região do
sulco, centralizando a bandagem sobre a fissura já calafetada com a
massa acrílica;
iv. a tela foi cortada de forma a acompanhar o sentido da fissura,
procurando-se manter a bandagem central sobre a fissura;
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v. aplicou-se simultaneamente uma segunda demão de massa acrílica
sobre a tela, procurando preencher o sulco todo até nivelar com a
parede uniformemente e completamente;
vi. aguardou-se secagem por 24 horas;
c. Acabamento final:
i.

lixamento com lixa grana 100 para abertura dos poros e pintura com
tinta látex acrílico em duas demãos, idêntico ao aplicado no método
de recuperação do sistema “B”.

(1)

(2)

(3)

(4)

Figura 5.12 – (1) abertura com 12 cm de largura ao longo da fissura; (2)
calafetação do sulco formado com massa acrílica; (3) aplicação de tela de
poliéster com bandagem central; (4) 2ª demão de massa acrílica pronta para
receber o acabamento final.
Para a recuperação propriamente dita, foram empregados 02 materiais: a
massa acrílica e a tela de poliéster.
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5.4.5 Sistema de recuperação

“E” – Ed. Centro e Pinheiros

O sistema de recuperação “E”, utiliza-se da idéia de se criar uma junta de
movimentação selada com mastique acrílico na região da fissura. Foi aplicado tanto
sobre alvenaria de bloco de concreto, no caso do Edifício do Centro, quanto em
alvenaria de bloco cerâmico, no edifício de Pinheiros.
No edifício do Centro, pôde-se aplicá-lo tanto em alvenarias externas quanto
internas (faces NE e SO). Já no edifício de Pinheiros, só se aplicou em uma parede
interna, porém, de ambos os lados (faces N e S).
Este sistema é estruturado com microfilamentos de fibra de vidro de forma a
estruturar o selante acrílico. Não se recomenda a utilização de tela para reforço, uma
vez que o selante acrílico é pastoso e a incorporação da fibra de vidro faz às vezes
da tela, ou seja, da estruturação do sistema. O fabricante recomenda quando a
fissura for mais acentuada, que se aprofunde mais o sulco e se utilize duas ou mais
demãos do selantes acrílico com fibra de vidro, com cura entre demãos de 72 horas.
Modo de Aplicação (Figuras 5.13 e 5.14):
a. Preparação da superfície
i.

a partir do centro da fissura, em todo o seu comprimento, abriu-se com
disco de corte uma junta com 50 mm de largura por 5 mm de
profundidade, de modo que a fissura ficasse no centro da junta;

ii. removeu-se o
especificada;

material

de

revestimento

até

a

profundidade

iii. limpou-se cuidadosamente o sulco formado, retirando-se todas as
partículas soltas com auxílio do pincel;
b. Fundo
i.

imprimou-se o substrato da seguinte forma:


diluiu-se o selante acrílico na proporção de 1:4 (selante :
água);



aplicou-se sobre o substrato seco com o pincel de 2”;



aguardou-se secagem de no mínimo 30 minutos;
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c. Tratamento da Fissura
i.

tratamento da junta:


aplicou-se o selante acrílico puro na região da junta,
pressionando-o primeiramente nas bordas da junta;



em seguida, preencheu-se o restante da junta de forma a
nivelar a aplicação com a superfície do revestimento;

ii. aguardou-se secagem por 72 horas;
iii. preencheu-se o sulco formado pela retração do selante acrílico com a
pasta acrílica fornecida pelo fabricante, utilizando a espátula;
iv. deu-se o acabamento com feltro de espuma;
v. aguardou-se secagem por 24 horas;
d. Acabamento final:
i. Acabamento liso com aplicação de massa corrida acrílica de 1ª linha e
posterior lixamento e pintura.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Figura 5.13 – (1) corte da junta com disco de corte; (2) remoção do
revestimento na profundidade de 5 mm; (3) regularização da junta com
argamassa de cimento e areia; (4) imprimação.
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(1)

(2)

(4)

(3)
PA

SAFV

Figura 5.14 – (1) aplicação de selante acrílico no interior da junta; (2) aplicação
de pasta acrílica; (3) materiais utilizados: (S)elante (A)crílico reforçado com
(F)ibra de (V)idro e (P)asta (A)crílica; (4) vista da parede após acabamento final.

Para a recuperação propriamente dita, foram empregados 02 materiais: o
selante acrílico reforçado com fibras de vidro e a pasta acrílica.
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5.5

Acompanhamento dos sistemas de recuperação

A avaliação dos sistemas de recuperação implantados baseou-se na
observação visual do surgimento de eventuais danos na região do reparo
(reaparecimento das fissuras).
Como parte experimental deste trabalho, além da avaliação visual, também se
optou por correlacionar medidas realizadas de variação de abertura e fechamento
das fissuras reparadas com o surgimento de fissuras, por meio de um sistema de
monitoramento.
O sistema de monitoramento das fissuras foi instalado nos edifícios do Centro
e de Pinheiros, em função da disponibilidade de mão-de-obra operacional para a
realização das medições e do equipamento.

5.5.1 Avaliação quanto ao surgimento de fissuras
Na tabela 5.2, constam os locais de aplicação dos sistemas de recuperação
adotados por este trabalho e sua situação durante e após a aplicação destes
sistemas. Estes foram acompanhados quanto ao surgimento de fissuras por meio de
vistorias freqüentes com o uso de lentes de aumento com escala de sensibilidade de
0,05 mm e amplitude de 10,00 mm.
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5.5.2 Monitoramento das fissuras
Para o monitoramento das fissuras recuperadas nos edifícios do Centro e de
Pinheiros (item 5.4), foram instalados, ao longo das mesmas, logo após o término do
tratamento, referências fixas constituídas por pastilhas metálicas por meio de resinas
epoxídicas (Figura 5.15), distanciadas entre si de 100,0 mm. Este par de referências
foi denominado de Base Tensotast, designado pela letra “T”.

Figura 5.15 – Instalação de Base Tensotast de referência ao longo da fissura
tratada.
Para instalação destas referências, utilizou-se de um gabarito de abertura
constante (Figura 5.16). O equipamento utilizado para elaboração das leituras é o
Tensotast, que se trata de um relógio com precisão de milésimo de milímetro (Figura
5.17), utilizado para acompanhar os ciclos de abertura e fechamento das fissuras.
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Figura 5.16 – Gabarito de abertura constante para instalação dos referenciais.

Figura 5.17 – Relógio comparador Tensotast.
A cada leitura de dados, registrou-se como resultado, a variação de abertura
da fissura, sendo positivo para a abertura da fissura e negativo para o fechamento.
As bases de medição foram numeradas de T1 a T11, conforme os esquemas
da Tabela 5.3 para o edifício do Centro.
As bases do edifício de Pinheiros foram numeradas de T1 a T6, conforme
esquemas da Tabela 5.4.
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Tabela 5.3 – Descrição das bases de medição T1 a T11, considerando os
diversos sistemas de recuperação (Ed. Centro)

Base
e
Local

Sistema de
Recuperação
Avaliado

Foto do

Forma da

Local

Fissura

T2

T1 e T2
1º pavto.

T1 – “B” 01 tela

Fachada Face
NO

T2 – “B” 02 telas

T1

T3
1º pavto.

T3 – “A”

Fachada
Face NO

T4 e T5
1º pavto.

T4 – “C” 01 tela

Fachada

T5 – “C” 02 telas

T5

Face NO

T4

T6
2º pavto.

T6

T6 – “A”

Fachada Face
NO

T7

T7

Cobertura

T7 – “C” externo

Fachada

Face oposta a T8

Face NE
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T8

T8
Cobertura

T8 – “C” externo

Fachada

Face oposta a T7

Face SO

T9 e T11
Cobertura

T9 – “C” interno

Fachada

T11 – “C” interno

T9

Face NE

T10
Cobertura
Fachada
Face NE

T10 – “C” interno

T10

T11
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Tabela 5.4 – Descrição das bases de medição T1 a T6, considerando os
diversos sistemas de recuperação (Ed. Pinheiros)
Base
Local

Sistema de
Recuperação
Avaliado

Foto do
Local

Forma da Fissura

T1
T2
T1 a T6
Térreo
Interno
Face S

T3

T1 e T2 – “E”
T3 e T4 – “B”
T5 e T6 – “D”
T4
T5

T6

A seguir, passa-se a comentar os resultados obtidos dos ensaios.
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6

RESULTADOS OBTIDOS

Este capítulo objetiva apresentar e analisar os resultados obtidos com a
aplicação e acompanhamento dos sistemas de recuperação descritos no capítulo
anterior.

6.1

Quanto à aplicabilidade

Durante a aplicação dos diversos sistemas de recuperação adotados, as
facilidades e/ou dificuldades encontradas foram registradas e passa-se a comentálas a seguir:
6.1.1 Sistema “A”:
A facilidade encontrada no método deve-se à pequena intervenção a ser
realizada na parede e, portanto, à garantia de “disfarçar” com melhor resultado o
local do tratamento.
Quanto às dificuldades encontradas neste sistema consistem na elaboração
da abertura da fissura em forma de “V”, conforme recomenda o fabricante, e no
acompanhamento e controle das demãos solicitadas.
A abertura em forma de “V” é realizada por meio de um “Abridor de Trincas”
(Figura 6.1), ferramenta utilizada por pintores que consiste de um “bico de papagaio”
cuja ponta, em vídia com 01 cm de altura por 01 cm de largura, permite que, com
movimentos de raspagem, o sulco seja aberto. A dificuldade encontra-se quanto à
dureza do revestimento: quando esta é elevada, como no caso de argamassas de
cimento e areia, na tentativa de abrir a fissura, esta abertura normalmente não é
completa e a relação de 1 x 1 cm não é obedecida; quando a resistência é baixa,
como em argamassas de cal ou com pouco cimento (argamassa pobre), na tentativa
de abertura, ocorrem rupturas grandes ao redor das fissuras, provocando a
formação de grandes sulcos, o que exigirá a regularização do revestimento, antes da
aplicação das camadas de recuperação.
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Figura 6.1 – Detalhe do “Abridor de Trincas”
Quanto ao acompanhamento da aplicação das demãos, torna-se desgastante
criar uma metodologia de controle da mão-de-obra e dos quantitativos de materiais
envolvidos. Normalmente os serviços são realizados em “cadeirinhas” ou em
balancins manuais, dificultando o acompanhamento in loco pela fiscalização. Em
função da quantidade de fissuras a serem tratadas em um pano de fachada com
anomalias localizadas acima do nível do solo, torna-se difícil avaliar a quantidade de
demãos e o tempo de cura entre elas, ficando algumas demãos para trás ou, na
pressa, característica marcante de nossos empreiteiros, aplicando-se novas demãos
sem que as anteriores estejam curadas completamente.
6.1.2 Sistema “B”:
Na prática, é um dos mais conhecidos e utilizados pelo mercado nacional,
além do ter apresentado a maior capacidade de deformação à tração e ao
cisalhamento (LORDSLEEM JR, 1997). Há também a facilidade em se adquirir os
materiais recomendados para o sistema, pois são vendidos diretamente ao
consumidor através de casas especializadas em materiais de pintura.
As dificuldades, porém, referem-se às recomendações para aplicação deste
sistema, que nem sempre são executadas de forma correta pela mão-de-obra.
Além das dificuldades relatadas no sistema “A”, válidas também para este,
outra dificuldade encontrada é com relação ao tempo disponível para aplicação
completa de todo o sistema: durante o programa experimental, foram necessários,
aproximadamente, 64 horas e 30 minutos (08 dias de 8 horas de jornada de
trabalho) desde a abertura da fissura, remoção da película de tinta até a última etapa
de recuperação, sem considerar o acabamento final. Em obras muito grandes, o
custo dos balancins e equipes parados em virtude do tempo de cura entre etapas de
aplicação, aumenta o custo indireto dos serviços. Há ainda o custo de um fiscal full
time no canteiro, muitas vezes inviabilizado em função da dificuldade econômica do
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proprietário ou contratante da obra e da dificuldade em se recomendar este tipo de
trabalho com tamanho critério.
Outro fator que dificultou a aplicação e provocou o aumento no tempo de
execução dos trabalhos ocorreu durante a remoção do sistema de pintura ao redor
da fissura, na faixa de 20 cm: no caso do edifício do Centro, onde a película de
pintura (massa acrílica + tinta) encontrava-se bem aderida ao substrato, a remoção
tomou uma hora e meia da mão-de-obra. No caso do edifício de Pinheiros, uma vez
que a argamassa de revestimento encontrava-se friável, na remoção da película de
pintura, houve a desagregação da argamassa, com necessidade de reconstituição
da mesma, gerando ainda mais atrasos.

6.1.3 Sistemas

“C” e “D”:

A facilidade destes sistemas consiste na pequena quantidade de serviço a ser
elaborado. As etapas de aplicação e cura somam 36 e 24 horas de trabalho, para os
sistemas “C” e “D”, respectivamente, ou 4,5 e 3 dias, reduzindo custos de mão-deobra e balancins parados.
Quanto às dificuldades, citam-se aqui detalhes que poderiam estar
incorporados ao Manual de Especificações. Durante a remoção do revestimento em
pintura ao redor da fissura com 12 cm de largura, uma vez que o substrato estava
firme e coeso, não foi possível realizar o trabalho com espátula, conforme
recomendações do fabricante. Na tentativa de abri-lo por meio de talhadeira, a
situação se invertia, pois o revestimento lascava.
6.1.4 Sistema “E”:
Quanto às facilidades e dificuldades encontradas na avaliação do sistema “E”,
comenta-se:
•

a facilidade do sistema consiste na abertura do sulco com disco de corte.
O serviço é rápido e dificilmente poderá haver dificuldades em relação à
dureza do revestimento;

•

outra facilidade consiste no fato do sistema possuir cores que diferenciam
a aplicação entre materiais, facilitando a fiscalização das etapas de
aplicação;

•

quando o substrato encontra-se friável, o fabricante recomenda o uso de
um Fundo Preparador de Paredes, a base de solvente e resinas acrílicas
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puras e quando o selante acrílico retrai demasiadamente após 72 horas,
recomenda-se a aplicação de uma segunda demão do selante. Porém,
esta informação não se encontrava no manual de aplicação do fabricante
entregue juntamente com os produtos à época da elaboração deste
trabalho;
•

o produto não é comercializado em casas de material de construção,
somente na Fábrica, o que dificulta a compra em quantidades pequenas
ou na aquisição propriamente dita do material;

•

a necessidade de se aplicar a pasta acrílica de acabamento somente após
72 horas (03 dias) ou a segunda demão do selante acrílico com fibras,
dificulta a operacionalidade do tratamento, fazendo com que a equipe,
senão tiver outras frentes de trabalho, fique parada aguardando a cura do
material. Há também falhas que podem ser provocadas com relação à
mão-de-obra e fiscalização, exigindo maior cuidado na aplicação e um
controle rigoroso;

•

apesar da orientação de se aguardar 72 horas para a cura do selante
acrílico, observou em alguns casos que seria necessário um período
maior, pois a junta retraiu após a aplicação do acabamento final (Figura
6.2);

•

ainda com relação ao acabamento final, sugere-se que a mão-de-obra
seja treinada antes do início dos trabalhos, pois a alta viscosidade da
pasta acrílica associada a pequenos nódulos de fibras encontradas na
mesma, devido a formação de grumos no material vindo de fábrica, faz
com que esta etapa apresente falhas de nivelamento (ficando mais altas
que o nível final de acabamento) ou com imperfeições de aplicação
(ondulações e orifícios no revestimento final).
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Figura 6.2 – Retração do sistema de recuperação “E” após aplicação do
acabamento final.

6.2

Quanto ao surgimento de fissuras

As diversas edificações foram inspecionadas durante um período que variou
de 05 meses a 41 meses (03 anos e 05 meses). Utilizou-se durante a vistoria lentes
de aumento com escala de sensibilidade de 0,05 mm e amplitude de 10,00 mm nos
locais de fácil acesso e binóculos com alcance de 100 a 1000 m para avaliação das
fachadas de difícil acesso. Os resultados deste acompanhamento podem ser
observados na Tabela 6.1.
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Tabela 6.1 – Situação atual dos sistemas de recuperação: avaliação visual de
formação de fissura
Edificação

Sistema de
Recuperação

Período
Avaliado

Situação

Foto do

atual

local

Alto de
Pinheiros

“A” – Externo
Faces:
N, S, E e O

41
meses

Não
fissurado

Centro

“A” – Externo
Face: NE

26
meses

Não
fissurado

Centro

“B” – Externo
Face: NO

11
meses

Não
fissurado

Centro

“C” – Externo
Face: NO

11
meses

Não
fissurado

Centro

“A” – Externo
Face: NO

11
meses

Fissura
observada
em
07/01/2005
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Edificação

Sistema de
Recuperação

Período
Avaliado

Situação
atual

Centro

“A” – Externo
Face: NO

11
meses

Fissura
observada
em
07/01/2005

Centro

“E” – Externo
Face: NE

11
meses

Não
fissurado

Centro

“E” – Interno
Face: NE

11
meses

Não
fissurado

Centro

“E” – Interno
Face: NE

11
meses

Não
fissurado

Centro

“E” – Externo
Face: SO

11
meses

Não
fissurado

Centro

“E” – Externo
Face: NE

11
meses

Não
fissurado

Foto do
local
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Edificação

Pinheiros

Sistema de
Recuperação

“B”, “D” e “E” Interno
Face: S

Pinheiros

“B”, “D” e “E” Interno
Face: N

Período
Avaliado

Situação

Foto do

atual

local

05
meses

Não
fissurado

05

Não
fissurado

meses

Durante as vistorias, observou-se que os sistemas de recuperação obtiveram
um desempenho adequado, não apresentando nenhum dano aparente (reincidência
da fissuração, destacamento do revestimento por má aderência ao substrato,
enrugamento do sistema de recuperação etc.).
As duas fissuras reincidentes tratadas com o sistema “A” no edifício do
Centro, face norte, foram recuperadas em etapa anterior à elaboração deste
trabalho. Serviram, porém, de base para o acompanhamento do monitoramento
sendo identificadas como bases T3 e T6. Por se tratarem de fissuras de vértice de
abertura, deveriam ter sido recuperadas por meio de telas metálicas galvanizadas
(sistema r da Tabela 4.1). Observa-se que o sistema “C”, no Centro, foi aplicado em
vértice de abertura (Figuras 5.9 a 5.11), contudo não fissurou durante a fase de
monitoramento. A fissuração do sistema “A” ocorreu, como era esperado,
confirmando o comentado no item 3.3.3, retro, uma vez que, após investigação
realizada no revestimento, concluiu-se não haver contra-verga na região inferior da
abertura das janelas.

6.3

Quanto aos ensaios de monitoramento

Os monitoramentos foram realizados de julho de 2004 a maio de 2005 (11
meses) para as bases localizadas no edifício do Centro. Os resultados das leituras
são apresentados nas Tabelas 6.2 e 6.3. As Figuras 6.3 a 6.7 mostram as
deformações medidas nas diversas bases.
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Para o edifício de Pinheiros, os resultados foram monitorados de janeiro de
2005 a maio de 2005 (05 meses) e os resultados das leituras são apresentados nas
Tabelas 6.4 e 6.5. As Figuras 6.9 a 6.12 mostram as deformações medidas nas
diversas bases.
As variações térmicas medidas na data da medição referem-se à temperatura
do ar atmosférico na região próxima às bases, nas datas das leituras, não sendo
medida a temperatura na superfície das bases.
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T(ºC)
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07/07/04 07/08/04 07/09/04 08/10/04

08/11/04

09/12/04

09/01/05 09/02/05 12/03/05

12/04/05

13/05/05

Data

Figura 6.3 – Variação térmica ao longo dos monitoramentos.
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Figura 6.4 – Variações medidas nas bases T1 a T3.
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Figura 6.5 - Variações medidas nas bases T4 a T6.
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Figura 6.6 - Variações medidas nas bases T7 e T8.
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Figura 6.7 - Variações medidas nas bases T9 a T11.
Avaliando os gráficos fornecidos pelo monitoramento das bases T1 a T11
para o Edifício do Centro, observou-se que:


Todas as bases foram solicitadas por oscilações de temperatura que
atingiu máxima de 32,5 ºC e mínima de 13,0 ºC;



todas as fissuras avaliadas são ativas e decorrentes da variação de
temperatura, como se observa nos gráficos apresentados: de forma
geral, fechamento da fissura no aumento da temperatura (negativo) e
abertura nos períodos de baixas temperaturas (positivo);
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o reforço utilizado com 01 tela de poliéster e 02 telas, para as bases
T1/T2 e T4/T5, como era previsto, não melhoraram a capacidade de
resistência do sistema duplo em relação ao sistema simples. Exceto
para a data de 29/09/04, onde a base T2 apresentou uma variação de
fechamento da fissura da ordem de 165% maior que a base T1, as
demais leituras são equivalentes, demonstrando que as deformações
resultantes são também equivalentes;



o que explicaria a deformação de T2 e T3 na data de 29/09/04,
provavelmente, seria a aproximação destas bases à laje do 1º para o
2º pavimento tipo e do vértice da abertura de janela, respectivamente:
as deformações impostas pela proximidade da laje diferem-se
daquelas ocorridas no meio da alvenaria (T1), como se observou nas
bases T9 e T11, adiante;

 as bases T7 e T8, que estão localizadas na cobertura do edifício do
Centro e que se referem à mesma fissura, porém, em faces opostas da
parede, apresentaram pouca variação de abertura: na ordem de 0,05 mm
ao longo do ensaio. A base T8 praticamente não variou;
 as bases T9 e T11, que encontram-se próximas à laje de cobertura do
ambiente interno onde estão instaladas, sofrem ação das variações
térmicas desta laje mais do que da movimentação térmica da parede onde
foram instaladas. Na Figura 6.8, THOMAZ (1989) comenta sobre o
arqueamento da laje de cobertura por ação da diferença de dilatação entre
suas faces externa e interna. À baixa temperatura, as bases não
apresentaram qualquer indício de movimentação, contudo, para
temperaturas mais altas (~27,9 ± 2,1ºC) durante os meses de novembro
de 2004 e abril de 2005, as bases permaneceram abertas, indicando o
arqueamento da laje de cobertura conforme a Figura 6.8 e favorecendo a
abertura das fissuras;

Figura 6.8 – Arqueamento da laje de cobertura por dilatação térmica –
Adaptado de THOMAZ (1989).
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 O arqueamento da laje de cobertura pode estar gerando um esforço de
tração na parede onde está instalada a base T10, o que explicaria a sua
variação positiva (abertura) para aumento de temperatura (Figura 6.7);
 Em T3 e T6 observou-se o surgimento de fissuras, embora os gráficos
dessas bases (Figuras 6.4 e 6.5) tenham acusado na maior parte do
tempo, fechamento de fissura. É possível que uma abertura maior possa
ter ocorrido, o que teria provocado o reaparecimento da fissura, porém,
não ter sido detectado no monitoramento;
 Todas as bases resistiram bem à ação do tempo e às variações
medidas no local;
 A maior variação medida no local a que as bases estiveram sujeitas, foi
entre os meses de julho a meados de setembro, com a temperatura
variando na ordem de 20,6 ± 8,4ºC, não se notando nenhuma anomalia
nos sistemas de recuperação;
 a importância da monitoração de fissuras, deve-se ao fato de se chegar
a uma conclusão quanto a qual sistema de recuperação de fissuras será
adotado: sistema passivo (travada) ou ativo (liberada). A exemplo da
região das bases T7 e T8, com variação muito pequena, poderiam utilizar
um sistema de recuperação sem reforço, como o sistema “A”; já na região
das bases T9 e T10, não se deveria utilizar um sistema de reforço passivo,
onde as fissuras fossem impedidas de se movimentar, pois poderiam
aparecer novas fissuras na região tratada.
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Figura 6.9 - Variação térmica ao longo dos monitoramentos.
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Figura 6.10 – Variações medidas nas bases T1 e T2.
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Figura 6.11 - Variações medidas nas bases T3 e T4.
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Figura 6.12 - Variações medidas nas bases T5 e T6.
Com relação aos sistemas de recuperação adotados no edifício de Pinheiros,
observou-se que:


Todas as bases foram solicitadas por oscilações de temperatura que
atingiu máxima de 33,0 ºC e mínima de 21,0 ºC;



analisados os sistemas de recuperação em relação às variações de
abertura das bases T1 a T6 nas datas de janeiro (referencial) a maio de
2005, não se observou o surgimento de qualquer anomalia na alvenaria
recuperada;



as variações de abertura e fechamento foram praticamente nulas no
período de observação, apesar de haver variação de temperatura de até
12ºC. Esta situação indicaria a escolha de um sistema de tratamento sem
necessidade de reforço com telas: sistema “A”, por exemplo;



a fissura anteriormente tratada com argamassa de cimento e areia
fissurou, mesmo com a pequena variação de abertura e fechamento que
vem ocorrendo ao longo do tempo, portanto, sistemas passivos de
recuperação, provavelmente, não teriam êxito no tratamento, mesmo com
pequenas variações: exemplo, recuperação tradicional com barras
metálicas (grampeamento).
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7

7.1

CONCLUSÕES

Comentários finais

A importância dada às fissuras como manifestação patológica, deve-se ao
fato de reduzirem a durabilidade e a vida útil das edificações por permitirem a
infiltração e a fixação de microorganismos em fachadas, gerarem gastos na sua
recuperação, criarem o desconforto psicológico aos usuários da edificação e
fornecerem condições desfavoráveis no relacionamento construtora – usuário.
Apesar desta importância, poucos estudos se propuseram a avaliar os
métodos de recuperação de fissuras em paredes de alvenaria de vedação e em
suas argamassas, com relação às especificações de tratamento e desempenho ao
longo do tempo quando aplicados em edifícios existentes.
Neste trabalho, procurou-se fornecer uma visão sistêmica da recuperação de
fissuras, abordando temas como o conhecimento das principais causas geradoras
das fissuras em alvenarias de vedação para o bom fornecimento do diagnóstico e a
elaboração do projeto de recuperação das fissuras, por meio de especificações
técnicas que envolvam a preparação do substrato, o uso de equipamentos
adequados e a aplicação dos materiais.
No programa experimental, avaliou-se cinco sistemas de recuperação
existentes no mercado nacional quanto às etapas de aplicação, as qualidades e
dificuldades encontradas de cada produto durante a aplicação e o desempenho dos
mesmos com relação à reincidência de fissuras durante um período de observação
não menor que cinco meses.
As fissuras aqui consideradas para tratamento e observação são típicas das
usualmente encontradas em edificações brasileiras. Desta forma, apesar do número
relativamente reduzido de fissuras acompanhadas, as conclusões são válidas de
forma geral, para a maioria dos casos práticos.
Também, as movimentações de fissuras observadas são típicas das
verificadas em vários monitoramentos já realizados, notando-se que as
movimentações podem apresentar valores bem maiores em trincas/fendas com
grande abertura (maior que 1,0 cm, por exemplo, causadas por recalques de
fundações) e em juntas de dilatação.
Assim, chegou-se as seguintes conclusões:
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a) Quanto à aplicação dos sistemas de recuperação:


a quantidade de etapas de recuperação com tempos de cura
excessivamente altos dos sistemas “A” e “B”, dificulta as etapas de
produtividade e fiscalização de obras;



a quantidade de etapas de aplicação com materiais incolores ou de
mesma cor dos sistemas “A”, “B” e “C”, dificulta a fiscalização das diversas
etapas de aplicação;



o método utilizado pelos sistemas “A”, “B”, “C” e “D” para abertura do sulco
ao longo das fissuras, por meio de abridor de fissuras, espátula,
talhadeira, cria condições desfavoráveis a se obter uma boa base, não
rara às vezes sendo necessário criar uma camada de regularização,
dependendo da resistência do substrato (mais friável ou mais rígido);



o sistema “E” criou condições favoráveis com relação a facilitar a
fiscalização: o uso de materiais de coloração diferente e poucas etapas de
trabalho. Contudo, vem apresentando excesso de retração após a
aplicação do acabamento final, além de mapear o local do tratamento,
uma vez que a abertura de 05 cm de largura por 05 mm de profundidade
cria uma junta muito larga no lugar da fissura;



o fato de não selar a fissura e sim o sulco com um mastique acrílico
reforçado com fibras de vidro, criou-se uma condição favorável para a
abertura do revestimento no sistema “E”, por meio de disco de corte, o que
melhora a produtividade do serviço;



os sistemas “A”, “B”, “C” e “D” são fáceis de serem obtidos no comércio em
geral, o que facilita o seu uso em todo o território nacional. Já o sistema
“E” só pode ser obtido junto ao produtor, dificultando a sua aquisição em
pequenas quantidades;



os manuais técnicos dos sistemas “C”, “D” e “E” estão incompletos,
quando faltam especificações de materiais que podem ser utilizados na
complementação dos serviços ou quando não são claros nas
especificações das etapas de serviço.
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b) Quanto ao acompanhamento visual dos sistemas de recuperação:


todos os sistemas apresentaram um desempenho adequado dentro do
período estudado, não vindo a fissurar, exceto para as bases T3 e T6 no
edifício do Centro, o que reforça a posição dos ensaios realizados em
laboratório por LORDSLEEM JR (1997), o qual concluiu que “qualquer tipo
de reforço e tratamento realizado em fissuras nas alvenarias de vedação e
nos seus revestimentos, por mais simples que sejam, apresentam melhor
desempenho quanto à resistência aos esforços de tração e cisalhamento
do que se partisse simplesmente para a cômoda situação e condição
comum de se substituir o trecho fissurado por outro com o uso de
argamassas comuns ou a simples abertura da fissura e aplicação de
massa corrida ou acrílica em seu interior”. Deve-se notar que as fissuras
anteriormente executadas com simples calafetação com argamassa de
cimento e areia, não evitaram sua reincidência, como no caso do edifício
de Pinheiros. Nos casos das bases T3 e T6, onde se aplicou o sistema
“A”, sem reforço, observou-se por meio de uma prospecção no local que
as aberturas de janelas não possuem contra-verga, portanto, vindo a
fissurar, conforme comentado no item 3.3.3, retro.



O sistema “C” foi aplicado como reforço em região de vértice de abertura e
apresentou desempenho adequado, isto é, não fissurou. Contudo, não se
pode garantir que a simples aplicação de um reforço por meio de telas e
véus de poliéster, seria suficiente para dissimular a fissura em se tratando
de região de vértice de abertura, onde as tensões podem chegar a
duplicar-se ou até quadruplicar-se. Neste caso, seriam necessários novos
estudos e avaliações por meio de reforço com telas e véus de poliéster.

c) Quanto ao monitoramento:


o uso de telas duplas de poliéster no reforço dos sistemas “B” e “C” pode
ter garantido uma melhora no desempenho dos sistemas quanto ao
surgimento de fissuras, em se tratando de regiões próximas à laje e ao
vértice de abertura, para “B” e “C”, respectivamente. Ainda sim, novos
estudos deveriam avaliar esta condição de reforço;



todas as bases apresentaram comportamento dependente da temperatura,
vindo, no geral, a abrir em situação de baixa temperatura e a fechar em
situação de temperaturas mais elevadas, exceto para as bases T9, T10 e
T11, que são solicitadas, provavelmente, pela tendência de arqueamento
da laje de cobertura;



a importância da monitoração de fissuras, deve-se ao fato de se chegar a
uma conclusão quanto a qual sistema de recuperação de fissuras poderá
ser adotado. Por exemplo, no caso das bases T9 a T11 (Centro), o uso de
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sistema de recuperação que enrijecesse a fissura, poderia provocar o
surgimento de novas fissuras na região recuperada; também, para as
bases T7 e T8 (Centro) e T1 a T6 (Pinheiros), como as variações de
abertura e fechamento foram muito pequenas, uma monitoração das
fissuras antes da recuperação das mesmas apontaria para um sistema
com o uso de membranas elásticas ou o sistema “A”, por exemplo, sem
necessidade de reforço por meio de telas ou véus de poliéster.
d) Quanto à escolha do sistema de recuperação mais adequado:
A escolha de um sistema a outro de recuperação dependerá:

7.2



da monitoração das fissuras anteriormente a etapa de recuperação. Neste
caso, seriam selecionadas algumas fissuras típicas (proximidades de lajes
de cobertura, cantos de janelas, juntas de amarração alvenaria x estrutura,
juntas de dilatação, etc) e o monitoramento seria realizado em um curto
período de tempo (diurno e noturno), suficiente para abranger uma
razoável variação de temperatura;



da experiência de um profissional habilitado que avalie corretamente a
causa geradora da fissura quanto à forma e atividade e frente às
condições de exposição; e



da consideração de operação como: disponibilidade financeira,
disponibilidade de mão-de-obra capacitada, disponibilidade de materiais e
equipamentos etc.

Sugestão de temas para trabalhos futuros

Durante a elaboração deste trabalho surgiram outras questões relacionadas
com a recuperação das fissuras nas alvenarias de vedação que poderão fazer parte
de temas para trabalhos futuros:


avaliação dos custos dos materiais e da mão-de-obra empregados na
recuperação das fissuras;



avaliação da durabilidade dos sistemas de recuperação de fissuras por
meio da elaboração de ensaios acelerados;
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verificação da influência da largura e profundidade dos sulcos utilizados
para conter os sistemas de recuperação;



verificação da influência da largura das telas de poliéster utilizadas como
reforço dos sistemas de recuperação;



verificação da quantidade e espessura das telas de poliéster utilizadas
como reforço dos sistemas de recuperação;



o desenvolvimento de sistemas de acabamento e pintura que permitam
esconder o sistema de recuperação;



a influência da selagem das fissuras nos sistemas “A” e “B”;



a aplicação dos sistemas de recuperação em uma mesma fissura (como
no caso do edifício de Pinheiros) e a sua monitoração em todas as faces
de uma edificação;



a aplicação de sistemas estruturados em fissuras de vértice de aberturas e
sua monitoração visual ao longo do tempo.

Desta forma, espera-se ter contribuído para a evolução do conhecimento do
tema proposto e colaborado para o seu enriquecimento, levando o profissional a
questionar e criticar cada sistema de recuperação apresentado pelo mercado ou por
soluções prontas elaboradas como “receitas de bolo”.
Espera-se ter contribuído para facilitar na visualização dos diversos tipos de
tratamentos de fissuras e conseguido dar uma visão sistêmica da vistoria,
diagnóstico e terapia das fissuras em alvenarias de vedação.
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ANEXO A: Sistemas de Recuperação de Fissuras2 - Metodologia de Execução

2

Conforme Tabela 4.1 – Escolha do Sistema de Recuperação de Fissuras.
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SISTEMA X - Membranas Acrílicas: a recuperação de fissuras geométricas
ou mapeadas, ativas, sazonais, não passantes, desde que os movimentos não
sejam muito pronunciados, poderá ser com sistema de pintura à base de tintas
impermeabilizantes ou tinta elástica à base de resinas 100% acrílicas não
estirenadas, estruturadas com telas de poliéster, chamadas de membranas acrílicas.
As membranas elastoméricas (NBR 13321, ABNT, 1995) são sistemas de
pintura divididas em membranas asfálticas (os asfaltos elastoméricos diluídos em
solvente) ou acrílicas (emulsões aquosas de polímero acrílico puro). Para a
recuperação de revestimentos fissurados, utilizam-se as membranas acrílicas, que
são pinturas com tinta 100% acrílica não estirenada, estruturadas com tela de
poliéster normal, trama 1x1 mm.
As membranas acrílicas são utilizadas para, no caso, dissimular as fissuras,
não impedindo seu movimento, porém, por serem elásticas e estruturadas, impedem
com que voltem a “marcar” o revestimento.
A NBR 13321/95, relata membrana acrílica como a composição de resina
acrílica termoplástica estruturada com véu de poliéster, 100% elastômeros,
polímeros, monômeros e plastificantes, cuja resistência à tração tanto no sentido
longitudinal quanto transversal deve ser superior a 200 N em 05 cm e o alongamento
de ruptura superior a 35%. Não deve haver penetração de água sob pressão em
teste de coluna de água de até 70 m.c.a.
Procedimento de reparo das fissuras:
•

muitos profissionais e fabricantes diferem nesta etapa, contudo
recomenda-se a remoção da película de pintura (tinta + massa corrida ou
somente a tinta) até atingir o reboco ou emboço, com 10 a 20 cm de
largura e espessura suficiente para remoção do sistema de pintura
existente (tinta e massa corrida);

•

limpar o substrato conforme recomendações constantes no item 4.2.1;

•

aplicar uma demão de resina 100% acrílica e esperar secar por no mínimo
03 horas;

•

reforçar a região da fissura com tela de poliéster embebido em resina
acrílica, com 10 a 20 cm de largura (em função da abertura realizada);

•

aplicar seis a oito demãos da resina acrílica (THOMAZ, 1989), até cobrir
completamente a tela de poliéster (consumo aproximado de 2,5 kg/m2).
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SISTEMA Y - Papel de parede: revestimento de paredes internas apenas
para proteger visualmente as fissuras. Este sistema se torna mais barato em se
considerando a necessidade de se ter que tratar as fissuras e repintar as paredes,
evitando-se o transtorno gerado pelas obras.
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SISTEMA p - Substituição do revestimento: para fissuras geométricas ou
mapeadas, passivas e superficiais (não atingem os elementos de alvenaria), cujas
causas prováveis são:
•

retração do revestimento devido ao excesso de aglomerantes (argamassa
rica);

•

aplicação de revestimento sobre camada ainda em processo de cura
(retração hidráulica da camada inferior);

•

expansão da argamassa de assentamento da alvenaria devido à
hidratação retardada da cal ou a presença de argilo-minerais na areia ou
ao ataque por sulfatos (TOKAZI et al., 1990).

Procedimento de reparo:
•

retirar todo o revestimento de argamassa existente, até encontrar os
componentes de alvenaria, com cuidado para não danificar os blocos; se
houver dificuldades e perceber-se que poderão ocorrer danos localizados,
a remoção deve se feita parcialmente;

•

limpeza do substrato conforme recomendações constantes no item 4.2.1;

•

saturar a superfície com água;

•

aplicação de chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, em volume;

•

aguardar cura mínima por 24 horas;

•

aplicar argamassa de emboço de médio módulo de deformação, traço em
volume de 1:1:6 de cimento, cal hidratada e areia média peneirada. A
argamassa deve apresentar consistência “firme”, com baixa relação
água/cimento, sendo bem pressionada ao substrato com a
desempenadeira a fim de evitar fissuras de retração;

•

de forma a garantir a adequada hidratação da cal, é recomendável sua
pré-mistura com a areia e água, permanecendo esta argamassa de cal em
“repouso” por 24 horas. O cimento será incorporado no momento da
aplicação;
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•

executar cura úmida desta argamassa por meio de aspersão com água,
durante, no mínimo, 03 dias. A cura para se evitar a formação de fissuras
de retração na argamassa de reboco deve ser de no mínimo 07 dias;

•

aplicar, se necessário, argamassa de reboco ou massa fina, de baixo
módulo de deformação, traço em volume de 1:2:9 de cimento, cal
hidratada e areia fina peneirada;

•

o acabamento será realizado com desempenadeira de madeira quando a
superfície da argamassa começar a se tornar indeformável (ponto de
desempeno) e espuma. Evitar aspergir água para se conseguir o
acabamento.

Se for constatada a expansão da argamassa de assentamento, será
necessário aguardar a completa estabilização da mesma antes do início da
recuperação.
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SISTEMA q - Bandagem: fissuras geométricas provocadas por
movimentações iniciais acentuadas, cuja variação na abertura a partir de então
passa a ser vinculada unicamente a movimentações higrotérmicas da própria
parede. THOMAZ (1989) e DUARTE (1988) citam o uso de bandagem que propicie a
dessolidarização entre o revestimento e a parede na região da fissura, conforme
Figura 1A.
Esta recuperação poderá ser executada de ambos os lados da parede, sendo
aconselhável, no caso de fissuras em revestimentos externos, iniciar-se pelo lado
externo.

Planta

Elevação

Figura 1A – Recuperação de fissura em parede de alvenaria com o emprego de
bandagem de dessolidarização parede/revestimento – Adaptado de THOMAZ,
1989.
A bandagem pode ser saco de estopa, tela de algodão, bandagem cirúrgica,
gaze (DUARTE, 1988), esparadrapo, fita crepe, plástico, tela de poliéster etc.
Procedimento de reparo:
•

retirar todo o revestimento de argamassa existente, até encontrar os
componentes de alvenaria, com cuidado para não danificar os blocos; se
houver dificuldades e perceber-se que poderão ocorrer danos localizados,
a remoção deve se feita parcialmente; a remoção deverá ser numa faixa
de 10 a 15 cm centrada em relação à fissura;

•

limpeza do substrato conforme recomendações constantes no item 4.2.1;
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•

•

aplicação da bandagem com distribuição regular para ambos os lados da
fissura em aproximadamente de 2 a 10 cm;
recomposição do revestimento conforme sistema de recuperação p.
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SISTEMA
metálicas:

r

- Tela metálica: há duas situações para o uso das telas

1 - No caso do destacamento entre a estrutura e as alvenarias: fissuras
isoladas ou geométricas e passivas, que necessitam de reforço para “amarrar” a
alvenaria à estrutura. Serão utilizadas telas de estuque (Figura 2A), que deverá ser
fixada à alvenaria com pregos ou grampos de aço inox (DUARTE, 1988).
Atualmente, tem-se utilizado a tela de aço tecida de malha hexagonal (Figura 4.7),
ou tela de viveiro com malha de 12 mm (Figura 4.7).

Figura 2A – Tela de estuque
THOMAZ comenta que a tela deverá transpassar o pilar em aproximadamente
25 cm para cada lado, conforme Figura 3A. Já TOKAZI et al., recomendam a
remoção do revestimento em 25 cm de largura para cada lado da fissura (Figura 4A).

Figura 3A – Recuperação de destacamento pilar x alvenaria com tela
galvanizada hexagonal – Adaptada de THOMAZ, 1989.
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25 25

Figura 4A - Recuperação de destacamento pilar x alvenaria com tela
galvanizada hexagonal – Adaptada de TOKAZI et al., 1990.

Procedimento de reparo:
•

remover todo o revestimento de argamassa existente, até encontrar os
componentes de alvenaria e estrutura, com cuidado para não danificar os
blocos; se houver dificuldades e perceber-se que poderão ocorrer danos
localizados, a remoção deve se feita parcialmente; a remoção deverá ser
numa faixa de 25 cm para cada lado do pilar (THOMAZ) ou 25 cm para
cada lado da fissura (TOKAZI);

•

limpar a região com uma trincha, removendo poeiras e materiais soltos;

•

fixar a tela hexagonal medianamente distendida, transpassando a fissura
ou o pilar em 20 cm para cada lado. Recomenda-se o uso de tela
hexagonal com diâmetro máximo de arame de 0,711 mm e malha de 12
mm (1/2 pol.);

•

recomposição do revestimento conforme sistema de recuperação p;

2 – no caso de fissuras provocadas pelo enfraquecimento localizado de
paredes pela presença de aberturas de janelas e portas ou pela inserção de
tubulações. De acordo com THOMAZ (1989), este tipo de fissura poderá ser
recuperado tanto superficialmente, com a inserção de bandagem no revestimento ou
tela de nylon na pintura, quanto “profundamente”, devolvendo o comportamento
monolítico da parede mediante a introdução de telas metálicas inseridas no
revestimento ou a introdução de armaduras no trecho fissurado.
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O comprimento de transpasse da tela metálica deverá ser de 15 cm para cada
um dos lados da fissura (THOMAZ, 1989). A tela deverá ser fixada medianamente
distendida. Já para a tela de poliéster, seguir as recomendações constantes no
sistema de recuperação n “Membrana elástica”.
Procedimento de reparo:
•

remover todo o revestimento numa largura de 35 a 40 cm para cada lado
da fissura;

•

limpar a região com uma trincha, removendo poeiras e materiais soltos;

•

fixar a tela hexagonal medianamente distendida, transpassando a fissura
em 15 cm para cada lado, com pregos de aço inox na alvenaria ou cravos
galvanizados. Recomenda-se o uso de tela hexagonal com malha de 12
mm (1/2 pol.);

•

recomposição do revestimento conforme sistema de recuperação p.
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SISTEMA s - Tirante: técnica pouco empregada no Brasil para reforço de
paredes, o atirantamento funciona mais como uma forma passiva de armadura,
destinada a recompor parcialmente a resistência e a solidez de paredes, quando não
é possível o uso de reforços localizados, tais como grampos ou barras horizontais
(DUARTE, 1988). Podem ser utilizadas para melhorar a ligação em paredes
ortogonais ou de canto, nas amarrações destas (Figuras 5A e 6A) ou para melhorar
a ligação entre paredes paralelas, reduzindo a possibilidade de movimentos
horizontais relativos entre si (Figura 7A).

Figura 5A – Tirantes tipo costura: reforço em amarração de paredes ortogonais
– Adaptada de ROQUE, 2002.

Figura 6A - Tirantes tipo costura: reforço em amarração de paredes de canto –
Adaptada de ROQUE, 2002.
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Figura 7A – Tirante longo: cintamento de edifício - Adaptada de ROQUE, 2002.
Os tirantes podem ser em aço inoxidável ou em aço convencional, com
proteção anti-corrosão.
THOMAZ (1989) recomenda esta técnica em casos de fissuramento muito
pronunciado, resultante de recalques intensos. DUARTE (1988) alerta para se
utilizar esta técnica somente após a estabilização dos recalques.
Procedimento de reparo:
O esforço produzido pelo tirante deve ser transmitido à alvenaria através de
placas de aço apoiadas em superfícies regularizadas com argamassa de cimento e
areia, sendo posteriormente o corpo e as extremidades rosqueados do tirante, as
placas de apoio e as porcas de fixação protegidas com argamassa aditivada com
agente impermeabilizante (THOMAZ, 1989) – Figura 8A.
Deve-se controlar a carga aplicada para se evitar o agravamento dos danos
originais e a formação de novos danos.
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Figura 8A – Reforço de alvenaria com tirante de aço – DUARTE (1988).
DUARTE cita ainda o uso do sistema de tirantes na solução de fissuras no
último pavimento devidas às movimentações térmicas.
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SISTEMA t - Armadura horizontal: sistema de recuperação muito
semelhante ao do grampeamento, consiste na remoção parcial da argamassa
(extração e limpeza da argamassa das juntas horizontais de assentamento),
lavagem das juntas abertas, com água a baixa pressão e o chumbamento em fiadas
alternadas, com argamassa 1:1:6, em volume, bem seca, de fios de aço com
diâmetro de 4 a 5 mm. THOMAZ (1989) cita que o transpasse deverá ser de 25 cm
para cada lado da fissura. Não há consenso entre os autores acerca da
profundidade de abertura das juntas, pois THOMAZ (1989) cita no máximo 1,5 cm;
DUARTE (1988), 2 a 3 cm; e ROQUE (2002), de 5 a 7 cm.
Se a intervenção é programada para ambas as faces da parede, a
profundidade máxima da extração, não deve exceder 1/3 da espessura total (Figura
9A). Neste caso, para que a estabilidade das paredes não seja prejudicada, a
remoção da argamassa das juntas, na face oposta, só deve fazer-se depois da
reposição das juntas na face reparada inicialmente (ROQUE, 2002).

Figura 9A – Fases de execução de abertura e fechamento de juntas – Adaptada
de ROQUE (2002).

Procedimento de reparo:
•

remover todo o revestimento numa largura de 30 cm para cada lado da
fissura;

•

escarificar juntas alternadas com profundidade de 2 a 3 cm;

•

limpar a região com uma trincha, removendo poeiras e materiais soltos;
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•

introduzir as armaduras, Ø 4 a 5 mm, com 50 cm de comprimento, sendo
25 cm para cada lado da fissura;

•

colar as armaduras nas extremidades com resina de poliéster (DUARTE,
1988). Esta recomendação exige a criação de ângulos retos nas pontas
das barras que deverão ser fixadas em furos previamente executados.
Para THOMAZ (1989) e ROQUE (2002), basta o chumbamento das
armaduras com argamassa (Figura 10A);

•

reconstituir as juntas com argamassa 1:1:6, em volume, bem seca;

•

recomposição do revestimento conforme sistema de recuperação p.

Figura 10A – Reforço de alvenaria com o emprego de armaduras defasadas –
Adaptada de ROQUE (2002).
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SISTEMA u - Selagem: de acordo com THOMAZ (1989) e TOKAZI et
al.(1990), sempre que possível, a recuperação de fissuras geométricas, ativas e
sazonais, deverá ser efetuada com selantes flexíveis. Ambos concordam que há dois
métodos em função da amplitude de movimentação (Figura 11A):
a. movimentos medianamente pronunciados: abertura em forma de
“V”;
b. movimentos pronunciados: abertura em forma de “U”.

Selante

Membrana de
separação

Obs: medidas em mm.

Figura 11A – Recuperação de fissuras ativas com selante flexível – Adaptada
de THOMAZ (1989).
THOMAZ (1989) recomenda, porém, que a abertura do sulco obedeça à
relação 2:1, largura x profundidade, respectivamente. Já TOKAZI et al. (1990),
recomendam a relação 1:1. Para minimizar as tensões impostas aos selantes, os
fabricantes dos materiais recomendam que “todas as juntas de movimentação
devem ser projetadas considerando a relação ótima de largura e profundidade de
2:1” (FOSROC REAX, 2003).
Para garantir uma perfeita movimentação da junta criada e por vezes garantir
a estanqueidade desta, normalmente são utilizados produtos industriais baseados
em resinas e outros compostos químicos os quais têm diferentes propriedades do
ponto de vista da sua capacidade de deformação, nível de viscosidade, variações de
temperatura a que podem ser expostos, durabilidade, velocidade de cura, resistência
ao intemperismo e capacidade de aderência (VILATÓ & FRANCO, 1998). São estes
classificados como selantes de polissulfetos, de poliuretano, de silicone neutro e os
de última geração, os de poliéter modificado com silano híbrido.
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Segundo VILATÓ & FRANCO, o selante deverá ser preferencialmente acrílico
ou poliuretânico, ou na falta destes, à base de silicone neutro. Em casos especiais,
de maior exigência quanto à segurança contra infiltrações, recomenda-se utilizar
selantes de elevado desempenho como os à base de polissulfetos. Não se
recomenda a utilização de selantes betuminosos devido à sua baixa durabilidade,
pois o material betuminoso perde sua capacidade de absorver deformações num
curto espaço de tempo.
THOMAZ (1989) recomenda a instalação de fita crepe entre o selante e a
parede (membrana de separação), o qual propicia a livre movimentação do selante,
bem como condições de trabalho mais eficientes.

Procedimento de reparo:
•

abrir as fissuras por meio de disco de corte com secção em “V” ou
retangular, ambos com relação 20 x 10 mm, largura x profundidade;

•

o substrato deverá ser limpo com o auxílio de um pincel. Sua superfície
deverá estar totalmente seca. As bordas da abertura serão “quebradas”
com lixa fina, para a perfeita aderência do selante às bordas;

•

instalar a membrana de separação no fundo da junta;

•

as áreas adjacentes à junta formada devem ser cobertas com fita adesiva,
tipo fita crepe, para assegurar que o selante fique bem colocado, a qual
deverá ser retirada imediatamente após o acabamento do selante;

•

para dar acabamento ao selante, utilizar uma espátula côncava para
manter o selante dentro da junta;

•

o selante deve ser aplicado considerando-se as faixas de temperaturas
especificadas pelos fabricantes, evitando o risco de danos que possam
ocasionar falhas de coesão ou adesão.
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SISTEMA v - Junta de Movimentação ou de Controle: utilizadas na
execução de juntas de dilatação em paredes de alvenaria fissuradas principalmente
por movimentações térmicas. Também utilizada no encontro entre a alvenaria e a
estrutura (Figuras 12A a 15A).

Figura 12A – Encontro da alvenaria com a viga: formação de fissura por
movimentação térmica.

Figura 13A – Abertura de junta de movimentação no local de formação da
fissura.
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Figura 14A – Fissura por destacamento da parede de alvenaria com a viga de
bordo.

Figura 15A – Detalhe da junta de movimentação criada no encontro entre a
parede de alvenaria e a viga de bordo.
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Procedimento de reparo:
•

abrir a fissura por meio de disco de corte com secção retangular na
relação 2:2, largura x profundidade, conforme esquema da Figura 16A ;

•

o substrato deverá ser limpo com o auxílio de uma lixa ou escova de aço.
Sua superfície deverá estar totalmente seca. As bordas da abertura serão
“quebradas” com lixa fina, para a perfeita aderência do selante às bordas;

•

instalar corpo de apoio no fundo da junta, de forma que ao se aplicar o
mastique, forme-se o fator de forma de relação de 2:1, largura x
profundidade;

•

as áreas adjacentes à junta formada devem ser cobertas com fita adesiva,
tipo fita crepe, para assegurar que o selante fique bem colocado, a qual
deverá ser retirada imediatamente após o acabamento do selante;

•

para dar acabamento ao selante, utilizar uma espátula côncava para
manter o selante dentro da junta;

•

o selante deve ser aplicado considerando-se as faixas de temperaturas
especificadas pelos fabricantes, evitando o risco de danos que possam
ocasionar falhas de coesão ou adesão.

Figura 16A – Fator de forma para aplicação de selante.
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SISTEMA w - Substituição de unidades danificadas: para a correção de
fissuras em alvenarias aparentes ou não, quando se deseja recompor parcialmente a
rigidez da parede. Este método pode ser empregado juntamente com o uso de
armaduras horizontais (sistema de recuperação t), substituindo-se os tijolos
fissurados por outros de maior resistência mecânica.
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SISTEMA nn - Argamassa armada: para paredes excessivamente
fissuradas em ambas as faces, quando solicitadas à compressão axial, compressão
diagonal e flexão de painéis: fissuras geométricas e passivas. Constitui-se na
incorporação de um reforço por meio de telas metálicas (tela soldada galvanizada) e
a projeção de argamassa de cimento modificada com polímeros ou de microconcreto
(Figura 17A e 18A). Esta técnica não só recupera as fissuras como reforça a
alvenaria como um todo. Os resultados mostram um aumento de resistência,
ductilidade e durabilidade das paredes reabilitadas (OLIVEIRA, 2001).

Figura 17A – Fixação de tela soldada galvanizada e projeção de argamassa Adaptada de DUARTE, 1998.
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Figura 18A – Argamassa armada: detalhes de fixação da armadura de reforço –
Adaptada de Roque, 2002.
Procedimento de reparo:
•

escoramento das lajes superiores e remoção do revestimento da parede
fissurada;

•

aplicação de tela soldada, fixada com pregos ou cravos ou através de
furos na parede com a tela da face oposta da parede;

•

•

projeção de argamassa polimérica ou concreto projetado;
acabamento superficial desempenado/sarrafeado.
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SISTEMA no - Grampeamento: fissuras geométricas e passivas. É uma
das técnicas mais empregadas e que mais preferência têm entre os engenheiros
para correção de fissuras. O sucesso em sua utilização, no entanto, é bastante
reduzido. Deve ter a certeza de que a fissura realmente estabilizou, com risco de
aparecer nova fissura paralela à recuperada (DUARTE, 1988).

Figura 19A – Reforço de fissura geométrica com a utilização de “grampos” de
aço – Adaptado de THOMAZ, 1989.
Procedimento de reparo:
•

remoção do revestimento da parede ao longo da fissura e perpendicular à
mesma para instalação dos grampos, até atingir os elementos de
alvenaria;

•

dispor os grampos de forma alternada ao longo da fissura;

•

ancorar os ganchos nas extremidades por meio de resinas adesivas;

•

recompor o revestimento (Sistema p).
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SISTEMA np - Pintura convencional: para o tratamento de paredes com
fissuras geométricas ou mapeadas passivas. Este sistema consiste em executar as
etapas de repintura da parede. As fissuras deverão ser niveladas por meio de massa
corrida PVA quando se tratar de paredes internas e com massa acrílica em se
tratando de paredes externas.
Procedimento de reparo:
•

toda a superfície deve ser raspada com espátula e/ou escova de aço, para
que se removam todas as partes soltas ou mal aderidas;

•

aplicar uma demão do Fundo Preparador de Paredes, diluído com 10%
de água, somente se necessário (pronto para uso), com trincha, nas
trincas e nas faixas laterais; aplicar com rolo de lã, aguardando intervalo
mínimo de 4 horas para secagem;

•

para o nivelamento de superfícies, use massa acrílica ou massa corrida;

•

lixamento e pintura com tinta látex PVA ou acrílico em duas a três demãos.
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SISTEMA nq - Encunhamento: para o tratamento fissuras geométricas
passivas. Consiste em encunhar uma fissura para mantê-la aberta o máximo
possível e a seguir preenchê-la com argamassa (DUARTE, 1988). Sua eficácia nem
sempre é positiva, descreve DUARTE (1988), porque podem ocorrer outros
fenômenos que resultam em nova abertura da fissura, tais como:
•

o preenchimento da fissura nem sempre é realizado durante o período de
maior abertura da fissura;

•

pode haver retração da argamassa de preenchimento, resultando em uma
fissura com espessura inferior que a anterior;

•

ao ocorrer o fechamento da fissura, pode haver a expulsão parcial da
argamassa de enchimento.
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SISTEMAS nr e ns - Reforço estrutural e de fundação: deformações
estruturais ou recalques de fundação evolutivos podendo trazer riscos à segurança
da edificação, deverão ser avaliados por técnicos especialistas antes da execução
dos serviços de recuperação das fissuras.
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ANEXO B: Planilhas Modelo para Vistoria de Fachadas
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ANEXO C: Especificação Técnica dos Materiais de Recuperação Adotados no
Programa Experimental
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SISTEMA DE TRATAMENTO: “A”

Documentos de Referência:
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (FPP)
SELANTE ACRÍLICO (SA)
TINTA 100% ACRÍLICA (TA)

Equipamentos e Ferramentas:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Rolo de lã

01

Lixa grana 100

05

Pincel 2”

01

Espátula de 4”

01

Brocha

01

EPI’s obrigatórios

Óculos de proteção
Luva de borracha

Quantidade de Material: trinca de 1 metro linear (sulco de 01 x 01 cm e
01 m):
01 demão de FPP = 0,08 litro
02 demãos de SA = 0,40 litro
05 demãos de TA = 0,40 litro

TIPO

CONSUMO

FPP

215 m2/demão /lata

SA (cartucho 0,31 litros)

3 m/demão

TA

225 m2/demão/lata

- Lata = 18 litros.
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Especificação dos Materiais:

FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES BASE ÁGUA (FPP)
•

Descrição:
o Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e
aditivos especiais
o Produto de grande poder de penetração
o Fácil aplicação
o Ótima aderência para os acabamentos
o Formulação à base de água: baixíssimo nível de odor

•

Campos de aplicação:
o Indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a
coesão de superfícies pulverulentas externas e internas como
reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou
calcinada, paredes caiadas, gesso e fibrocimento.

•

Especificações:
o

Ligante: copolímero acrílico

o Cor: leitosa enqto. Líquido e Incolor após secagem
o Cura: por evaporação da água
•

Cura: ao toque em 30 minutos e final após 04 horas, dependendo UR e
temperaturas do ar

•

Consumo: diluição de 10% em água potável = 215 m2 / demão / lata de
18 litros
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SELANTE ACRÍLICO (SA)
•

Descrição:
o Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico,
pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes,
álcoois e tensoativos carboxilados e etoxilados.
o Produto de ótima aderência
o De fácil aplicação
o Grande poder de enchimento e elasticidade permanente
o Acompanha os movimentos naturais das trincas e fissuras por
se tratar de produto elástico

•

Campos de aplicação:
o Indicado como parte de um sistema de tratamento de trincas e
fissuras em alvenaria.

•

Especificações:
o

Ligante: copolímero acrílico

o Cor: branco acinzentado
o Cura: por evaporação da água
•

Cura: ao toque em 04 horas e final após 24 horas, dependendo UR do
ar

•

Consumo: 2,5 a 3 metros lineares de trinca (em “V”, 01 x 01 cm) por
cartucho de 0,31 litros / demão.
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TINTA 100% ACRÍLICA (TA)
•

Descrição:
o Resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa,
aditivos heterocíclicos, pigmentos isentos de materiais pesados,
cargas minerais inertes, álcoois, tensoativos etoxilados e
carboxilados.
o Tinta 100% acrílica elástica que torna as paredes realmente
impermeáveis, protegendo-as contra infiltrações de água de fora
para dentro, causadas por fissuras e pequenas trincas, livrandoas dos efeitos da umidade, mofo e algas.
o Acompanha as movimentações das fissuras até 0,2 mm,
suportando dilatações e contrações sem sofrer deformações ou
rompimento em sua película.
o Alia flexibilidade a características impermeabilizantes, impedindo
a penetração de água.

•

Campos de aplicação:
o Especialmente indicada para pinturas em áreas externas, pode
ser aplicada sobre reboco, massa acrílica, texturas, concreto e
fibrocimento, possuindo acabamento fosco

•

Especificações:
o

Ligante: 100% acrílica elastomérica

o Cor: variada
o Cura: por evaporação da água
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SISTEMA DE TRATAMENTO: “B”

Documentos de Referência:
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (FPP)
SELANTE ACRÍLICO (SA)
TELA DE POLIÉSTER (TP)
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (IA)

Equipamentos e Ferramentas:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Abridor de trincas

01

Rolo de lã

01

Lixa grana 100

05

Lixa grana 220

05

Pincel 2”

01

Espátula de 4”

01

Brocha

01

EPI’s obrigatórios

Óculos de proteção
Luva de borracha

Quantidade de Material: trinca de 1 metro linear (abertura de 0,20 m2 e
sulco de 01 x 01 cm e 01 m):

01 demão de FPP = 0,02 litros
02 demãos de SA = 0,21 litros
02 demãos de IA = 0,08 litros
01 metro de TP = 01 m
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TIPO

CONSUMO

FPP

215 m2/demão /lata

SA (cartucho 0,31 litros)

3 m/demão

IA

90 m2/demão/lata

TP

1 m/ m
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FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES BASE ÁGUA (FPP)
•

Descrição:
o Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e
aditivos especiais
o Produto de grande poder de penetração
o Fácil aplicação
o Ótima aderência para os acabamentos
o Formulação à base de água: baixíssimo nível de odor

•

Campos de aplicação:
o Indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a
coesão de superfícies pulverulentas externas e internas como
reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou
calcinada, paredes caiadas, gesso e fibrocimento.

•

Especificações:
o

Ligante: copolímero acrílico

o Cor: leitosa enqto. Líquido e Incolor após secagem
o Cura: por evaporação da água
•

Cura: ao toque em 30 minutos e final após 04 horas, dependendo UR e
temperaturas do ar

•

Consumo: diluição de 10% em água potável = 215 m2 / demão / lata de
18 litros
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SELANTE ACRÍLICO (SA)
•

Descrição:
o Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico,
pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes,
álcoois e tensoativos carboxilados e etoxilados.
o Produto de ótima aderência
o De fácil aplicação
o Grande poder de enchimento e elasticidade permanente
o Acompanha os movimentos naturais das trincas e fissuras por
se tratar de produto elástico

•

Campos de aplicação:
o Indicado como parte de um sistema de tratamento de trincas e
fissuras em alvenaria.

•

Especificações:
o

Ligante: copolímero acrílico

o Cor: branco acinzentado
o Cura: por evaporação da água
•

Cura: ao toque em 04 horas e final após 24 horas, dependendo UR do
ar
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IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (IA):
•

Descrição:
o Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno
acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais
inertes, hidrocarbonetos alifáticos e glicóis
o Não resseca
o Boa aderência
o De fácil aplicação
o Acompanha pequenos movimentos por se tratar de produto
elástico

•

Campos de aplicação:
o Tratamento de fissuras muito estreitas, superficiais e sem
continuidade, que surgem numa superfície por motivos comuns
como:
•

Argamassa

mista

dosada

com

cal

que

não

foi

suficientemente hidratada antes de seu uso;
•

Camada de argamassa fina ou muito grossa ou utilização
do sistema de massa única;

o Indicado

como

fundo

impermeabilizante

para

superfícies

expostas a chuva, como reboco, concreto, fibrocimento e
paredes pintadas com látex PVA ou acrílico
•

Especificações:
o

Ligante: copolímero estireno acrílico

o Cor: branca
o Cura: por evaporação da água
•

Cura: ao toque em 01 hora e final após 04 a 06 horas, dependendo UR
do ar.
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SISTEMA DE TRATAMENTO: “C”

Documentos de Referência:
TELA DE POLIÉSTER (TP)
MASSA ACRÍLICA (MA)
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (IA)

Equipamentos e Ferramentas:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Pincel 2”

02

Espátula de 4 ½”

01

Desempenadeira de aço

01

Martelo

01

Rolo de lã

01

Lixa grana 220 – 240

05

EPI’s obrigatórios

Óculos de proteção
Luva de borracha

Quantidade de Material: em 1 m de trinca = 1m tela + 225 g (4,5
demãos) de impermeabilizante acrílico. Abertura de 12 cm de largura por
4 mm de profundidade.

TIPO

CONSUMO/m

TP

1m

IA

50 g

MA

100 g
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Especificação dos Materiais:

TELA DE POLIÉSTER (TP)
•

Descrição:
o Tela de poliéster com bandagem central

•

Campos de aplicação:

o Tratamento não estruturais
o Trincas e fissuras estruturais estabilizadas
o Paredes de alvenaria em áreas internas e externas
•

Especificações:
o

Ligante:

o Cor: branca
o Cura: não há
o Bandagem central: função de deixar a região central da tela livre
para absorver a trinca
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IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (IA)
•

Descrição:
o Impermeabilizante acrílico de alta elasticidade
o Pasta cremosa a base de resina acrílica
o Para aplicação a frio
o Pronta para uso
o Após cura forma sobre a superfície uma membrana elástica de
grande poder de aderência

•

Propriedades:
o Pode ficar exposta a intempéries
o Aceita revestimentos como massa corrida PVA e acrílica
o Resiste a pequenas deformações e movimentações
o Impermeável

•

Campo de aplicação:
o Lajes
o Lajes inclinadas
o Jardineiras
o Paredes
o Calhas
o Marquises
o Trincas em paredes

•

Especificações:
o Consistência cremosa
o Cor branca
o Tempo em aberto:
o Secagem total:
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MASSA ACRÍLICA (MA)
•

Descrição:
o Massa acrílica de preenchimento e vedação de trincas em
paredes
o utilizada em conjunto com a TP
o Alta aderência e nivelante com a parede

•

Propriedades:
o Aceita revestimentos como pinturas PVA e acrílica
o Polímeros acrílicos e cargas minerais

•

Campo de aplicação:
o Trincas em paredes

•

Especificações:
o Consistência pastosa
o Cor branca
o Tempo em aberto: ndc
o Secagem total: ndc
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SISTEMA DE TRATAMENTO: “D”

Documentos de Referência:

MASSA ACRÍLICA (MA)
TELA DE POLIÉSTER (TP)

Equipamentos e Ferramentas:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Pincel 2”

02

Espátula de aço 4 ½”

01

Talhadeira

01

Martelo

01

Marreta

01

Lixas alvenaria n.º 100

05

Lixas massa n.º 220 – 240

05

Fita crepe

01

Rolo de Lã

01

Desempenadeira de aço

01

EPI’s obrigatórios

Óculos de proteção
Luva de borracha

Quantidade de Material: em 1 m de trinca = 1m tela + 480 g de
Massa Acrílica (sulco de 12 cm por 3 a 4 mm).

TIPO

CONSUMO/m

TP

1m

MA

480 g
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Especificação dos Materiais:

TELA DE POLIÉSTER (TP):
•

Descrição:
o Tela de poliéster com bandagem central

•

Campos de aplicação:

o Tratamento não estruturais
o Trincas e fissuras estruturais estabilizadas
o Paredes de alvenaria em áreas internas e externas
•

Especificações:
o

Ligante:

o Cor: branca
o Cura: não há
o Bandagem central: função de deixar a região central da tela livre
para absorver a trinca
•

Consumo: 01 m/m
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MASSA ACRÍLICA (MA):
•

Descrição:
o Massa acrílica de preenchimento e vedação de trincas em
paredes
o utilizada em conjunto com a TP
o Alta aderência e nivelante com a parede

•

Propriedades:
o Aceita revestimentos como pinturas PVA e acrílica
o Polímeros acrílicos e cargas minerais

•

Campo de aplicação:
o Trincas em paredes

•

Especificações:
o Consistência pastosa
o Cor branca
o Tempo em aberto:
o Secagem total:

•

Consumo: 480 g / m
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SISTEMA DE RECUPERAÇÃO: “E”

Documentos de Referência:
SELANTE ACRÍLICO FIBRA DE VIDRO (SAFV)
PASTA ACRÍLICA (PA)

Equipamentos e Ferramentas:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Disco de Corte tipo Makita

01

Lixadeira circular

01

Pincel 2”

01

Espátula de 4”

01

Talhadeira

01

Marreta

01

EPI’s obrigatórios

Óculos de proteção
Luva de borracha

Quantidade de Material: junta de 50 mm x 5 mm (Largura x Prof.)

TIPO

CONSUMO/m

SA

360 g

PA

120 g

168

Especificação dos Materiais:

SELANTE ACRÍLICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (SAFV)
•

Descrição:
o selante a base de resinas acrílicas elásticas e flexíveis,
reforçado com fibras de vidro

•

Campos de aplicação:

o Tratamento de juntas, não estruturais
o Trincas e fissuras não estruturais
o Paredes de alvenaria em áreas internas e externas
•

Especificações:
o

Ligante: polímero acrílico

o Cor: branca
o Cura: por evaporação da água
•

Cura: em 24 horas, dependendo UR do ar

•

Consumo: 400 g/m
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PASTA ACRÍLICA (PA):
•

Descrição:
o Produto a base de resina acrílica pura, cargas minerais e
aditivos
o Pronto para uso
o Após cura de 07 dias apresenta consistência flexível e elástica
com resistência ao intemperismo

•

Propriedades:
o Pode ser aplicado em locais úmidos
o Ótima aderência em concretos;
o Pode ficar exposta a intempéries
o Aceita revestimentos como pinturas, revestimentos acrílicos, etc
o Permite pequenas deformações e movimentações de junta sem
soltar ou abrir, assegurando a vedação

•

Campo de aplicação:
o Tratamento de juntas de placas cimentícias pré-moldadas que
não apresentam movimentação

•

Especificações:
o Consistência pastosa
o Cor natural (areia)
o Tempo em aberto: 20 min / 25º C
o Secagem total: 07 dias / 25º C / UR< 70%

•

Consumo: 80 g/m (junta de 5 mm x 10 mm)

