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RESUMO 
 
 

Ao elaborar um trabalho de laudos ou vistorias patológicas estruturais prediais, pode-se definir 
um elemento patológico e o porquê da seleção. Uma construção é elaborada por fases. São 
enormes as possibilidades de falhas e patologias existentes desde a fase de projeto até sua 
execução ou cura. Os erros na execução podem ser obtidos por projetos mal elaborados, por 
mão-de-obra não qualificada, ou por falta de fiscalização. Observa-se a extrema importância da 
isenção de patologias estruturais, para garantir a integridade da edificação. Perante o exposto, 
o objetivo do trabalho é observar, nomear e explicar as principais patologias encontradas na 
parte estrutural de concreto armado da construção civil. Com essa finalidade, vários projetos 
foram analisados para identificar possíveis erros de cálculos ou incompatibilidade com o projeto 
arquitetônico. Uma análise detalhada foi realizada em uma edificação, e, após, constatou-se 
que havia patologias visíveis na fundação, nos pilares, nas vigas e nas lajes. As patologias 
encontradas foram consequência da falta de detalhamento no projeto, dimensionamento 
incompatível, divergências de informações, falhas de interpretação de projetos, falhas de 
inspeção, falhas de controle, excesso de impurezas e corpo estranho, falta de espaçamento 
entre as armaduras, armaduras expostas, falta de homogeneidade na concretagem, juntas mal 
posicionadas e falhas no dimensionamento das formas. Após, um relatório detalhado foi 
elaborado, com descrição e fotos de cada item analisado. Juntamente com os responsáveis 
pelo empreendimento, buscaram-se soluções possíveis. A ABNT NBR 14323, informa sobre o 
dimensionamento de estruturas de aço e de estruturas mistas aço-concreto de edifícios em 
situação de incêndio. Todas as edificações estão sujeitas a sofrerem situação de incêndio, por 
este motivo, existe esta regulamentação. Por outro lado, a ABNT NBR 8800 menciona sobre os 
projetos de estruturas de aço e concreto em edifícios, sendo, portanto, a norma melhor utilizada 
para o dimensionamento das armaduras, pilares, vigas e lajes. Foi informado ao proprietário 
que adotasse os seguintes procedimentos: primeiramente, efetuar uma limpeza em toda a 
edificação, retirando assim, todo corpo estranho ou impurezas estabelecidas, inclusive restos 
de madeiras utilizadas como “forma” nos itens estruturais; limpar a ferragem lixando-a, e 
utilizando produto anti-corrosivo; retirar o material impuro das peças de concreto; eliminar os 
vazios encontrados entre as armaduras, utilizando argamassa para reparos estruturais de alta 
fluidez e densidade; recomendou-se também, um período de cura de vinte e quatro horas para 
desenformar as estruturas e três dias com cura úmida, lembrando sempre de mantê-lo molhado 
no período do dia em que a temperatura estiver mais elevada; executar nivelamento dos pilares 
e vigas, para a exclusão de envergaduras ocorridas pelo erro de montagens de formas. Após 
estabelecimento de todos estes procedimentos, pode-se concluir que as patologias 
encontradas foram solucionadas, não trazendo, portanto, periculosidade a integridade da 
edificação. 


