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1. INTRODUÇÃO 

O concreto tem como característica ser um material com boa capacidade de resistir a esforços 

de compressão e baixa resistência à tração. Por esse motivo, sempre que surgirem tensões de 

tração, e essas tensões superarem a resistência última à tração do concreto, surgirão fissuras 

(COMITE ÉURO-INTERNACIONAL DU BÉTON – C.E.B., 1993). As tensões de tração são 

geradas quando se tem movimentos na estrutura que são impedidos ou restringidos. As 

restrições que ocorrem podem ser locais ou globais. Entre os mecanismos que originam 

movimentos nas estruturas estão: movimentos gerados no interior do concreto, expansão do 

material embebido no concreto e condições impostas externamente (CARASEK; CASCUDO, 

2013). 

As fissuras podem ser definidas como descontinuidades de pequena abertura induzidas pela 

ação de forças que provocam o aparecimento de tensões de tração, que superam a capacidade 

resistente do material componente da estrutura. Podem ser caracterizados por três parâmetros 

geométricos básicos, conforme mostra a Figura 1 (DA SILVA; HELENE, 2011): 

Abertura (a) – distância entre as bordas da fissura, medida de forma perpendicular à 

direção de seu progresso; 

Extensão (e) – comprimento de desenvolvimento da lesão ao longo da superfície do 

elemento afetado; 

Profundidade (p) – distância do ponto mais profundo afetado pela lesão e a superfície do 

elemento estrutural. 

Figura 1 - Parâmetros geométricos usados para caracterizar uma fissura (SILVA; 

HELENE, 2011). 
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A fissuração é decorrente de esforços associados a fenômenos de retração ou térmicos, ou de 

movimentações diferenciadas em pontos de contato entre materiais distintos. Além disso, a 

fissuração pode ser resultante da incapacidade do material componente da estrutura de 

suportar as tensões atuantes (DA SILVA; HELENE, 2011). 

Podem-se classificar as fissuras em função de suas aberturas. Uma classificação tradicional 

bem disseminada no meio técnico dita que fissura é a ruptura ocorrida no material devida a 

ações mecânicas ou físico-químicas com até 0,5 mm de abertura. A norma brasileira NBR 

6118 (ABNT, 2007) estabelece os limites para as aberturas máximas, permitindo a previsão 

em projeto de uma abertura máxima característica de fissura, de acordo com a classe de 

agressividade do ambiente em que a estrutura se encontra e com o tipo de utilização que terá 

durante a sua vida útil (CARASEK;CASCUDO, 2013). 

Além disso, as fissuras podem ser classificadas quanto a sua movimentação. São classificadas 

em: fissuras ativas (ou vivas), que são aquelas que apresentam movimento, especialmente os 

de variação de sua abertura; e fissuras passivas (ou mortas) que são fissuras estabilizadas, 

apresentando sempre o mesmo comprimento e abertura ao longo do tempo 

(CARASEK;CASCUDO, 2013). 

Quanto ao estado de desenvolvimento, o concreto armado pode apresentar fissuras tanto no 

seu estado fresco quanto no seu estado endurecido. O concreto no estado fresco é mais 

susceptível à fissuração do que no estado endurecido, devido à resistência relativamente 

pequena do material nas primeiras idades. Evidentemente que quando se fala em estado 

fresco, está se falando no concreto recém-lançado, mas já com início de pega ou na iminência 

disso, já que a mistura fluída, a rigor, não fissura porque o concreto se mantém plástico, 

moldável, portanto, aceitando as deformações sem que haja tensões críticas que produzam 

fissuração. Dentre os mecanismos de fissuração do concreto no estado fresco estão a 

movimentação de fôrmas, a retração plástica e o assentamento plástico. No estado endurecido, 

a fissuração surge em virtude da movimentação da estrutura em virtude das variações das 

condições de contorno. Nesse estado, o concreto já adquiriu alguma resistência e por isso é 

menos favorável ao surgimento de fissuras do que em estágios iniciais em torno da pega 

(CARASEK;CASCUDO, 2013). 
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1.1 Justificativa 

O concreto é o material mais empregado no mundo, perdendo apenas para a água. É composto 

de cimento Portland, que é resultado da transformação de matérias primas naturais como 

calcário e argila, em elevada temperatura, obtendo-se compostos que, após sofrerem 

hidratação, apresentam resistência mecânica e boa estabilidade frente à ação da água 

(MEHTA; MONTEIRO, 2008).  

Nos últimos anos, houve um grande desenvolvimento da tecnologia do concreto. Com o 

avanço da ciência e tecnologia, houve uma melhora na capacidade de engenheiros e arquitetos 

elaborarem projetos que sejam capazes de atender as necessidades humanas. Por sua vez, a 

indústria de produção de insumos também evoluiu bastante nos últimos anos, desenvolvendo 

e disponibilizando materiais, produtos e equipamentos com propriedades e características 

adequadas à nova realidade construção (AZEVEDO, 2011).  

Apesar disso, problemas relacionados com comportamento estrutural e os demais sistemas 

componentes de uma edificação têm sido constatados com relevante frequência e grande 

magnitude. De uma forma geral, esses problemas que se manifestam nas estruturas de 

concreto indicam um comportamento irregular dos componentes do sistema, devendo ser 

devidamente avaliados e adequadamente corrigidos para que não haja um comprometimento 

das condições de estabilidade e segurança da edificação ou obra de arte (AZEVEDO, 2011). 

Diversos documentos consagrados, tais como o boletim ACI 214.4R-10 (2010), destacam que 

o controle estatístico do concreto feito através da amostragem parcial ou total sempre 

pressupõe uma incerteza na avaliação, por mais correto que os ensaios de controle tenham 

sido realizados. Segundo Meseguer (1976 apud SILVA; HELENE, 2011) e Fusco (1979 apud 

SILVA; HELENE, 2011), “sempre haverá o risco de aceitar um concreto não conforme ou de 

rejeitar um concreto conforme”. Por isso é de extrema importância atentar para todos os sinais 

de que a estrutura possa estar se comportando de forma inadequada. A fissuração, que 

consiste na ocorrência de perda de integridade, é um dos sintomas mais comuns e visíveis 

dessa situação. Sendo assim, é fundamental mapear o quadro fissuratório e monitorar a 

evolução das fissuras para que se possa avaliar quais as causas e os efeitos da perda de 

integridade (SILVA; HELENE, 2011). 
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A fissuração origina-se de esforços associados a fenômenos de retração de natureza higro-

térmica, de movimentação diferenciada em pontos de contato entre materiais diferentes, de 

manifestações patológicas de natureza química ou eletroquímica ou pela existência de 

sobrecargas atuando na estrutura. Nesses casos, a fissuração pode ter influência na segurança 

estrutural e gerar problemas de estanqueidade e de durabilidade, comprometendo o 

desempenho global (SILVA; HELENE, 2011). Esses fatores ganharam maior importância 

com a publicação, em julho de 2013, da nova norma ABNT NBR 15 575: 2013 - Edificações 

Habitacionais – Desempenho, que estabelece parâmetros mínimos de desempenho para o 

funcionamento da edificação. Além disso, a ABNT NBR 6118: 2007 - Projeto de Estrutura 

de Concreto – Procedimento preconiza os limites mínimos, em função de cada classe de 

agressividade ambiental, de abertura das fissuras para que não se tenha corrosão das 

armaduras. 

A fissuração também pode ser resultante da falta de capacidade do material constituinte da 

estrutura em suportar as tensões atuantes, o que pode ser um indício de que a resistência do 

material é inferior à prevista em projeto e/ou de que as cargas e solicitações foram 

subestimadas (SILVA; HELENE, 2011). As fissuras formam um caminho livre para a 

percolação da água, propiciando a ocorrência de processos de lixiviação do concreto, além de 

facilitar a penetração de agentes agressivos e contribuir para a corrosão das armaduras 

(SANTOS; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

Sendo assim, é fundamental para o engenheiro entender os mecanismos de formação das 

fissuras e ter uma noção sobre como monitorar suas atividades, para que se possa definir sua 

gênese e fornecer a solução terapêutica mais adequada para cada caso. Também é importante 

essa compreensão mais completa dos quadros de fissuração, dada por um diagnóstico preciso 

da situação, visando a futuras concepções estruturais em novos empreendimentos, dentro de 

uma linha preventiva de ocorrência de fissuras. 

Para o conhecimento do comportamento da estrutura é necessário conhecer o meio ambiente 

onde ela estará inserida. Esse meio, dependendo do seu grau de agressividade, pode reduzir a 

vida útil esperada de uma estrutura de concreto, trazendo sérios problemas de durabilidade e 

afetando o desempenho global da edificação ou obra de arte.  

O Brasil é um país com dimensões continentais, localizado entre os trópicos de Câncer e 

Capricórnio. Ele possui variações de clima e comportamento das variáveis ambientais 



    5 

 

bastante complexos e apresenta seis grandes regiões climáticas onde predominam os climas 

tropical e equatorial (LIMA, 2005). No geral, o clima brasileiro apresenta consideráveis 

amplitudes térmicas médias e elevadas temperaturas médias anuais conforme mostra a Figura 

2, a seguir. 

Figura 2 - Amplitude térmica média anual no Brasil (IBGE, 2008). 

 

Segundo Furnas (1997), os principais fatores que influenciam a retração térmica são as 

condições climáticas e de exposição da estrutura durante a construção, as variações sazonais 

da temperatura ambiente, entre outros. Como as edificações construídas no Brasil sofrem com 

as elevadas amplitudes térmicas, as fissuras originadas devidas à retração térmica têm grande 

importância no desempenho da edificação. 

As fissuras de origem térmica possuem evolução cíclica, ou seja, apresentam variação da sua 

abertura ao longo do dia. Esse fato associado com a diferença entre os coeficientes de 

dilatação térmica da estrutura e do revestimento e vedação ocasiona o surgimento de fissuras 

no revestimento da edificação, além da fissuração típica nos elementos estruturais. A 

fissuração visível no revestimento muitas vezes ocorre nas zonas de interface entre a estrutura 

e a alvenaria, pelas diferenças de comportamento térmico entre esses dois elementos. Segundo 

Silva, Pimentel e Barbosa (2003), as infiltrações e fissuras representam cerca de 80% das 

patologias encontradas em edificações da cidade de João Pessoa (PB) conforme ilustra a 

Figura 3. Tais quadros de fissuração geram enormes transtornos aos usuários, que sofrem os 

efeitos desses problemas em termos do comprometimento das condições mínimas de 

habitabilidade, já que as fissuras, se incidentes nas paredes externas do envelope, podem 

permitir a infiltração de água pluvial (notadamente nas chuvas de vento), trazendo com isso 
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manchas de umidade nos paramentos internos dos cômodos, com o posterior desenvolvimento 

de mofo e bolor, e a degradação dos revestimentos em meio a uma atmosfera insalubre. Existe 

também o efeito estético desagradável, que pode depreciar o valor imobiliário dos imóveis, 

trazendo certo desconforto psicológico aos usuários, no convívio diário com trincas e fissuras. 

Figura 3 - Incidência de patologias mais frequentes (SILVA; PIMENTEL; BARBOSA, 

2003). 

 

As manifestações patológicas nas estruturas de concreto necessitam de intervenções que 

visam reestabelecer as condições de estabilidade e segurança das partes danificadas, 

demandando mão-de-obra, materiais e equipamentos. Dessa forma, os custos investidos na 

recuperação e reabilitação das estruturas de concreto são consideráveis. Segundo Mehta e 

Monteiro (2008), esses custos alcançaram, no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, algo 

em torno de 40% dos recursos aplicados na área da construção. Assim, destina-se quase 

metade dos recursos envolvidos nesse seguimento na recuperação e reabilitação de estruturas, 

ao passo que esses recursos poderiam ser aplicados na construção de novas estruturas, 

contribuindo melhor para a sociedade (AZEVEDO, 2011). 

Com isso, percebe-se que construir obras com qualidade e durabilidade adequada, reduzindo a 

possibilidade de existência de problemas patológicos, constitui-se numa ação indispensável 

para a redução dos gastos com reparos e essencial para a manutenção dos recursos naturais do 

planeta (AZEVEDO, 2011). Também é essencial para responder às exigências e garantir a 

satisfação dos usuários, dentro do conceito contemporâneo do desempenho das edificações. 
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1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho consiste em discorrer sobre a temática dos fenômenos da 

retração térmica no concreto, abordando os mecanismos, causas, origens, fatores 

intervenientes e efeitos sobre as estruturas de concreto, considerando a retração decorrente das 

variações de temperatura do ambiente. 

Constitui um objetivo específico do trabalho a realização de um estudo de caso de uma 

edificação que apresentou problemas relacionados à movimentação térmica em sua estrutura 

de concreto armado, provocando o surgimento de fissuras. São pontos específicos desse 

estudo de caso: 

O acompanhamento e monitoramento das fissuras na estrutura, buscando com isso 

confirmar a origem térmica dessas fissuras, ratificando assim o diagnóstico; e 

Uma discussão e a proposição de soluções que visem sanar ou reduzir o efeito da 

movimentação estrutural na edificação, devido à ação térmica da estrutura. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Neste primeiro capítulo foi feita uma breve introdução do tema, bem como a apresentação das 

justificativas e dos objetivos desse trabalho. No segundo capítulo são apresentados conteúdos 

importantes provenientes de pesquisa bibliográfica, que contribuirão para o desenvolvimento 

teórico do trabalho. No capítulo 3 é aborda-se o estudo de caso, apresentando a descrição do 

problema, a metodologia de análise, os resultados e discussão obtidos e os efeitos do 

problema no comportamento da edificação. No quarto capitulo são propostas soluções 

técnicas voltadas à prevenção do problema. No quinto e último capítulo são apresentadas as 

considerações finais do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item são tecidas, inicialmente, breves considerações sobre as fissuras em concreto no 

estado endurecido, dando em seguida ênfase às fissuras de movimentação térmica por 

variação de temperatura do ambiente. Ao final, são comentados aspectos sobre as juntas e 

sobre os limites de fissuração pela normalização técnica brasileira. 

2.1 Fissuras em concreto no estado endurecido 

A fissuração do concreto no estado endurecido provém do trabalho da estrutura submetida aos 

esforços atuantes ao longo do tempo. O concreto no estado endurecido, com certa idade, já 

adquiriu alguma resistência, por isso é menos susceptível ao surgimento de fissuras do que em 

estágios muito iniciais de sua cura. Segundo Azevedo (2011), as fissuras resultam 

normalmente das ações mecânicas ou variações de condições ambientais de contorno que dão 

origem a esforços que conduzem a deformações excessivas das peças. No entanto, são outros 

os mecanismos de fissuração, dentre eles estão: mudanças de volume devidas a gradientes de 

temperatura e umidade, pressão de cristalização de sais nos poros, sobrecarga, impacto e 

carga cíclica, exposição a extremos de temperatura, reações químicas expansivas, corrosão 

das armaduras, concentração de esforços devida à falha de execução e recalques diferenciais 

(CARASEK; CASCUDO, 2013). 

2.2 Fissuras por Movimentação Térmica Decorrentes de Variação de 

Temperatura do Ambiente 

Os materiais e subsistemas de uma edificação estão susceptíveis às variações de temperatura 

diárias e sazonais. Os movimentos de dilatação e contração decorrem dessas variações de 

temperatura que os materiais estão sujeitos. Quando essas variações geram alteração 

dimensional dos materiais e são restringidas pelos vários vínculos que os envolve, surgem 

tensões que podem provocar o surgimento de fissuras (THOMAZ, 1989).  

As movimentações que surgem nos materiais, associadas à mudança na temperatura, estão 

vinculadas com os seus coeficientes de dilatação térmica e com os gradientes de temperatura, 

definidos pelos picos mínimos e máximos de temperatura. A magnitude das tensões 

desenvolvidas decorre da intensidade da variação dimensional, do grau de restrição imposto 
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pelos vínculos a esta variação dimensional e das propriedades elásticas do material (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994; THOMAZ, 1989). 

2.2.1 Propriedades térmicas do concreto 

O concreto, assim como qualquer material, possui propriedades térmicas. As principais 

propriedades que interessam no estudo das movimentações térmicas são o coeficiente de 

dilatação térmica, o calor específico e o coeficiente de condutibilidade térmica (COUTINHO, 

1988). 

O coeficiente de dilatação térmica, segundo a NBR 12815 (ABNT, 1993), é definido como a 

variação na unidade de comprimento por grau de temperatura. O coeficiente de dilatação 

térmica do agregado é diferente do da pasta de cimento hidratada, sendo em geral o 

coeficiente das pastas maior que o dos agregados. Segundo Mehta e Monteiro (1994), o 

coeficiente de dilatação térmica das rochas e minerais comumente utilizadas na produção de 

concreto varia cerca de 5 x 10
-6 

°C
-1

 para calcários e gabros, e 11-12 x 10
-6

 °C
-1

 para seixos 

naturais, arenitos e quartzitos conforme mostra a Figura 4. Esse mesmo coeficiente para a 

pasta saturada de cimento Portland é da ordem de 18 x 10
-6 

°C
-1

, conforme a Tabela 1. Tendo 

em vista que o concreto é formado pela pasta de cimento hidratada e pelo agregado, o 

coeficiente do concreto é uma resultante dos dois valores, sendo da ordem de 10 x 10
-6 

°C
-1

. 

Com isso, uma grande variação na temperatura do concreto pode desenvolver uma diferença 

notável nas dimensões relativas do agregado e da pasta de cimento, ocasionando a fissuração 

do concreto (NEVILLE, 1997; COUTINHO, 1998). 

Tabela 1 - Influência do teor de agregado sobre o coeficiente de dilatação térmica 

(NEVILLE, 1997). 

Relação 

Cimento:areia 

Coeficiente de dilatação 

térmica linear a dois anos 

de idade, 10
-6 

°C
-1

 

Pasta 18,5 

1:1 13,5 

1:3 11,2 

1:6 10,1 
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Figura 4 - Influência do tipo de agregado sobre o coeficiente de dilatação térmica do 

concreto (MEHTA; MONTEIRO 1994). 

 

Segundo a NBR 12817 (ABNT, 1993), o calor específico é definido como a quantidade de 

calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de um material em 1 

(um) grau. O calor específico sofre pouca ou nenhuma influência da natureza mineralógica do 

material inerte que compõe o concreto, porém sofre aumento considerável quando o teor de 

umidade do concreto é relativamente maior. Além disso, o calor específico aumenta com o 

crescimento da temperatura e com a diminuição da massa específica do concreto (NEVILLE, 

1997). Segundo Mehta e Monteiro (1994), os valores típicos de calor específico do concreto 

estão no intervalo de 840 a 1170 J/kg °C. 

A condutividade térmica fornece o fluxo de calor transmitido através de uma área unitária de 

um material sob um gradiente de temperatura unitário, conforme a NBR 12820 (ABNT, 

1993). De acordo com Mehta e Monteiro (1994), a condutividade térmica do concreto sofre 

variações em função das características mineralógicas do agregado, pelo conteúdo de 

umidade, massa específica e temperatura do concreto. A Tabela 2 fornece valores de 

condutividade térmica para concreto produzido com diferentes tipos de agregado. Coutinho 

(1988) afirma que o agregado tem seu coeficiente de condutividade térmica variando 

sensivelmente em função da natureza da rocha e do seu grau de umidade. 
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Tabela 2 - Valores de condutividade térmica para concreto com diferentes tipos de 

agregado (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Tipo de 

agregado 

Condutividade 

térmica (W/m.K) 

Quartzito 3,5 

Dolomita 3,2 

Calcário 2,6 - 3,3 

Granito 2,2 - 2,7 

Riolito 2,2 

Basalto 1,9 - 2,2 

Outra propriedade térmica que convém ressaltar é a difusividade térmica, definida como: 

                                                                                              (1) 

Onde:  

κ = difusividade, m²/h; 

K = condutividade, J/m.h.K; 

c = calor especifico, J/kg.K; 

ρ = massa especifica do concreto, kg/m³. 

Quanto mais elevada a difusividade térmica, mais facilmente mover-se-á o calor através de 

um concreto. A condutividade normalmente controla a difusividade térmica uma vez que a 

massa específica e o calor específico não apresentam grandes variações. A Tabela 3 apresenta 

valores típicos de difusividade térmica para concretos feitos com diferentes tipos de agregado 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994). 
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Tabela 3 - Valores de difusividade térmica para concretos com diferentes tipos de 

agregado (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Agregado Graúdo κ (m²h) 

Quartzito 0,0054 

Dolomita 0,0047 

Calcário 0,0046 

Granito 0,0040 

Riolito 0,0033 

Basalto 0,0030 

2.2.2 Fatores que afetam as tensões térmicas 

Mehta e Monteiro (1994) afirmam que quando um elemento de concreto tem sua 

movimentação livre não se desenvolvem tensões relacionadas com a variação dimensional 

térmica ao resfriar. No entanto, o concreto, na prática, estará restringido, seja pela concepção 

normalmente reticulada e hiperestática da estrutura, seja por deformações diferenciais dentro 

de áreas diferentes do próprio concreto. 

Sendo assim, é necessário avaliar o grau de restrição existente ao longo da estrutura de forma 

que se possa determinar as deformações e as tensões térmicas atuantes em cada uma de suas 

partes. O grau de restrição a ser adotado deve ser objeto de análise específica em cada caso, 

no entanto o ACI (American Concrete Institute) apresenta um critério geral que pode ser útil 

na definição de tal parâmetro, conforme mostra Figura 5. Além disso, o ACI 207.2R (ACI, 

1991) propõe equações (Equações 2, 3 e 4) para o cálculo do coeficiente de restrição. 
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Figura 5 - Coeficiente de restrição segundo o ACI 207.2R (ACI, 2007). 

 

Para L/H maior que 2,5, o coeficiente de restrição Kr em qualquer ponto em uma altura h 

acima da base pode ser calculado aproximadamente por: 

Kr = [(L/H – 2)/(L/H+1)]
h/H

                                     (2) 

Para L/H menor que 2,5, o coeficiente de restrição Kr em qualquer ponto em uma altura h 

acima da base pode ser calculado aproximadamente por: 

Kr = [(L/H – 1)/(L/H+10)]
h/H

                                   (3) 

Para o cálculo da tensão de restrição f t, em qualquer ponto na linha neutra devido à 

diminuição do comprimento, ela pode ser calculada a partir da seguinte equação: 

f t = Kr ∆c Ec                                 (4) 

Onde: 
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Kr = grau de restrição, expresso em %; 

∆c = contração se não houver restrição; 

Ec = módulo de elasticidade do concreto quando ocorreu ∆c. 

2.2.3 Configurações típicas das fissuras por movimentação térmica 

Coutinho e Gonçalves (1994) afirmam que as diminuições de temperatura relativas àquelas 

em que se desenvolveu o endurecimento do concreto provocam contrações das peças que, se 

tiverem restritas em suas deformações, criarão tensões que poderão fissurá-las. Conforme 

ilustra a Figura 6 e a Figura 7, o aspecto das fissuras de retração térmica é muito parecido ao 

das fissuras de retração hidráulica, sendo perpendiculares ao eixo principal dos elementos, de 

largura constante, produzindo o seccionamento do elemento, ou seja, são fissuras 

essencialmente de tração incidentes na seção transversal do elemento estrutural. 

Figura 6 - Fissuração de uma viga por movimentação de origem térmica (COMITE 

ÉURO-INTERNACIONAL DU BÉTON – C.E.B., 1993). 

 

Figura 7 - Ilustração de uma fissura em uma laje devida aos movimentos térmicos 

(CARASEK; CASCUDO, 2013). 
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2.3 Juntas de Movimentação 

Os efeitos ocasionados pelas variações térmicas do ambiente, assim como pelas ações 

higroscópicas, podem induzir a um grau de deformação significativo a ponto de ser necessária 

a previsão de juntas de movimentação na estrutura. Portanto, para evitar que grandes retrações 

restringidas do concreto ocasionem fissuras que possam comprometer negativamente o 

desempenho da estrutura, devem ser dimensionadas as juntas de movimentação (SANTOS, 

BITTENCOURT, GRAÇA, 2011). Segundo Santos et al. (2011), a necessidade de execução 

dessas juntas está vinculada à análise de uma série de procedimentos, dentre os quais se 

destacam:  

Verificar as mais significativas variações volumétricas e suas origens; 

Analisar o formato da estrutura e sua restrição com o entorno; 

Avaliar a capacidade potencial do concreto em resistir às oscilações volumétricas, desde 

as primeiras idades; 

Estimar o comportamento e a intensidade com que as maiores causas de deformação 

podem atuar ao longo da vida útil da estrutura. 

O principal papel da junta é o de aliviar as tensões internas acumuladas na estrutura oriundas 

das deformações impedidas pelas restrições internas e externas, permitindo que essas 

deformações ocorram em uma região onde não exista restrição, formando uma “válvula de 

escape”. As juntas têm o seu espaçamento e espessura calculados em função das propriedades 

do concreto, do formato da estrutura e das condições ambientais propulsoras das deformações. 

A ABNT NBR 6118:2007 preconiza que devem ser previstas juntas de movimentação em 

estruturas de concreto simples pelo menos a cada 15 metros. Devem ser considerados os 

efeitos da retração decorrentes das origens térmica e hidráulica, no caso de ser necessário 

afastamento maior. 

2.4 Limites de Fissuração da NBR 6118 (ABNT, 2007) 

A NBR 6118 (ABNT, 2007) estabelece critérios que buscam controlar a abertura de fissuras 

visando obter desempenho adequado relacionado à proteção das armaduras quanto à corrosão 

e à aceitabilidade sensorial dos usuários.  
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Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2007), a abertura máxima característica Wk das fissuras, desde 

que não exceda a valores da ordem de 0,2 mm a 0,4 mm, sob a ação das combinações 

frequentes, não tem importância significativa na corrosão das armaduras passivas (armaduras 

para concreto armado), conforme mostra a Tabela 4. 

No entanto, as armaduras ativas (para estruturas de concreto protendido) podem corroer mais 

rapidamente e de forma mais perigosa sob a ação da tensão, por isso os limites de abertura 

máxima das fissuras devem ser mais restritos e função direta da classe agressividade do 

ambiente (NBR 6118, 2007). 

Tabela 4 - Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da 

armadura em função das classes de agressividade ambiental (NBR 6118, 2007). 

Tipo de concreto 

estrutural 

Classe de agressividade 

ambiental (CAA) e tipo de 

proteção 

Exigências relativas 

à fissuração 

Combinação de ações 

em serviço a utilizar 

Concreto simples CAA I a CAA IV Não há - 

Concreto armado 

CAA I ELS-W wk ≤ 0,4 mm 

Combinação frequente CAA II e CAA III ELS-W wk ≤ 0,3 mm 

CAA IV ELS-W wk ≤ 0,2 mm 

Concreto protendido nível 

1 (protensão parcial) 

Pré-tração com CAA I ou 

Pós-tração com CAA I e II 
ELS-W wk ≤ 0,2 mm Combinação frequente 

Concreto protendido nível 

2 (protensão limitada) 

Pré-tração com CAA II ou 

Pós-tração com CAA III e 

IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F  Combinação frequente 

ELS-D
1)

 
Combinação quase 

permanente 

Concreto protendido nível 

3 (protensão completa) 

Pré-tração com CAA III e 

IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F  Combinação rara 

ELS-D
1)

 Combinação frequente 

1)
A critério do projetista, o ELS-D pode ser substituído pelo ELS-DP com ap = 25 mm (figura 3.1 – da 

NBR 6118:2007). 

NOTAS: 

1 As definições de ELS-W, ELS-F e ELS-D encontram-se em 3.2 – NBR 6118:2007. 

2 Para as classes de agressividade ambiental CAA-III e IV exige-se que as cordoalhas não aderentes 

tenham proteção especial na região de suas ancoragens. 
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As fissuras podem afetar a funcionalidade da estrutura, por exemplo, no caso da 

estanqueidade de reservatórios. Nesse caso, devem ser adotados limites menores para abertura 

das fissuras. 

A aceitabilidade sensorial refere-se à situação em que as fissuras passam a causar desconforto 

psicológico aos usuários, embora possam não representar perda de segurança da estrutura. 

Nesse caso, limites mais rígidos de abertura de fissuras podem ser estabelecidos com o 

contratante, no caso o projetista de estrutura. 
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3. ESTUDO DE CASO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar características da obra do estudo de caso, a 

descrição do problema existente, bem como a metodologia do trabalho e os resultados obtidos 

a partir da análise das informações levantadas no estudo de caso. Além disso, são 

apresentados os efeitos desse problema nos subsistemas componentes da edificação.  

3.1 Objeto de Análise 

A edificação analisada neste estudo de caso se trata de um prédio comercial com 3 (três) 

pavimentos (térreo e dois pavimentos tipo), com área construída total de 674,65 m², da 

Construtora Pireneus Engenharia e Planejamento, localizado na Rua Caragoatá, Qd.10, Lt. 14, 

Bairro Parque Amazônia, na cidade de Goiânia (GO). A seguir, na Fotografia 1, tem-se uma 

vista geral da edificação. 

Fotografia 1 - Vista geral da obra. 

 

O terreno da construção possui dimensões de 12 x 37 metros, com uma área total de 444 m². 

O pavimento térreo possui seis salas comerciais e dois banheiros, sendo um masculino e outro 

feminino. Nesse pavimento estão localizadas também as vagas de garagem. A área total do 

térreo é de 209,48 m². O 1º e o 2º pavimentos tipo abrigam cinco salas comerciais e dois 

banheiros, sendo um masculino e outro feminino, totalizando uma área de 236,60 m² e 228,57 

m², respectivamente. 



    19 

 

Os tipos de fundações foram tubulão a céu aberto e estaca escavada. A estrutura de concreto 

armado, de fck igual a 35 MPa, é composta por pilares, vigas e lajes, sendo as lajes do tipo 

treliçada. A edificação possui uma estrutura esbelta, de forma retangular com dimensões de 

8,0 x 30,0 metros, conforme mostra a Figura 8. As vigas do pavimento cobertura possuem 

dimensões de 12 x 30 cm, 12 x 50 cm e 15 x 45 cm. Os pilares da estrutura possuem 

dimensões de 12 x 40 cm, 15 x 30 cm e 15 x 40 cm. As lajes possuem altura de 10 cm e 12 

cm. 

Figura 8 - Planta de fôrma. 

 

3.2 Descrição do Problema 

A edificação do estudo de caso apresentou problemas relacionados à fissuração de sua 

estrutura de concreto armado. Na primeira inspeção visual realizada, constatou-se a presença 

de fissuras predominantemente nas faces laterais das vigas (conforme mostram as Fotografias 

2 e 3) e igualmente espaçadas entre si (conforme mostra a Fotografia 4), variando entre 90 a 

100 cm. Além disso, essas fissuras se localizavam, com maior incidência, nas vigas do 

pavimento de cobertura. 



    20 

 

Fotografia 2 - Fissura no painel lateral interno da viga de cobertura. 

 

Fotografia 3 - Fissura no painel lateral externo da viga de cobertura. 
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Fotografia 4 - Fissuras igualmente espaçadas. 

 

De acordo com informações do Engenheiro Rainiere de Siqueira (CREA 5577/D-GO), 

responsável pela obra, a concretagem das lajes e vigas do pavimento cobertura foi realizada 

no dia 6 de março de 2013. Durante 7 (sete) dias após a concretagem foi realizada a cura 

úmida da estrutura do pavimento. A retirada do escoramento ocorreu 21 (vinte e um) dias 

após a concretagem da estrutura, no dia 28 de março de 2013. O engenheiro percebeu a 

presença das fissuras logo após a desforma da estrutura, no dia 28 de março de 2013. O 

concreto utilizado nas vigas e lajes do pavimento de cobertura foi especificado com 

resistência característica à compressão de 35 MPa e relação água/cimento igual a 0,5. 

Com base nesses dados e na análise visual das fissuras na estrutura, pode-se fornecer como 

pré-diagnóstico que esse problema tem sua origem relacionada à movimentação térmica 

devida à variação de temperatura do ambiente. 

3.3 Metodologia de Análise 

3.3.1 Inspeção visual e registro fotográfico 

Para a metodologia deste trabalho, foi realizada uma visita técnica acompanhada do 

engenheiro responsável técnico da obra, o professor orientador e os alunos orientandos com o 

objetivo de se realizar uma análise visual da incidência da fissuração na estrutura de concreto 

da edificação, auxiliada por registro fotográfico e complementada por avaliações. Essas 

avaliações, de forma geral, visaram quantificar e especificar o problema por meio do 
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monitoramento dos níveis de atividade das fissuras e da temperatura da estrutura em 

diferentes horas do dia, como se detalha na sequência deste subitem. 

3.3.2 Monitoramento das fissuras 

Após a constatação do problema, iniciou-se um levantamento de dados da seguinte maneira: 

foram selecionadas dez fissuras do pavimento de cobertura para serem monitoradas durante 

um determinado período. Para os fins desse monitoramento, utilizaram-se um termômetro 

infravermelho, conforme mostrado na Fotografia 5, um fissurômetro para referência, 

conforme se vê na Fotografia 6, e uma máquina fotográfica. Foram coletados, nos períodos 

matutino (entre 6:30 horas e 8:00 horas) e vespertino (entre 15:30 horas e 16:30 horas), a 

temperatura das vigas de cobertura (região fissurada) e uma fotografia da fissura juntamente 

com o fissurômetro de referência. 

Fotografia 5 - Imagem do termômetro utilizado nas medições. 

 

Fotografia 6 - Imagem da fissura medida com fissurômetro. 

 

Mediante a coleta desses dados, foi realizada uma análise quantitativa do problema com a 

elaboração de gráficos da abertura da fissura em milímetros (mm) X temperatura em graus 
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Celsius (°C) e da abertura da fissura em milímetros (mm) X hora do dia em que foi 

observada tal abertura. Pelo fato das aberturas serem milimétricas, normalmente menores que 

0,05 mm, para maior precisão na aferição dessas medidas, as fotos foram visualizadas no 

software AutoCad, que permitiu chegar a um valor mais próximo do real tamanho da abertura 

com até três casas decimais, por meio de uma proporção simples entre o tamanho da abertura 

e o tamanho da medida de referência (imagem do fissurômetro na Fotografia 6), medidos pelo 

software. 

3.4 Resultados e Discussão 

A partir da metodologia proposta, foram obtidos os gráficos de monitoramento das fissuras 

que confirmaram o seu caráter ativo. No geral, as fissuras se comportaram da seguinte 

maneira: nas medições feitas pela manhã, horário de menor temperatura, elas apresentavam 

abertura menor do que as medições feitas à tarde, horário de maior temperatura, conforme 

mostram as Figura 9 e 10. Serão apresentados, para efeito de análise dos resultados, apenas os 

gráficos da fissura G9, que apresentou comportamento semelhante às outras fissuras, 

conforme mostram os gráficos contidos nos Apêndices desse trabalho. 

 

Figura 9 - Gráfico da abertura da fissura versus horário da medição. 
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Figura 10 - Gráfico da abertura da fissura versus temperatura medida 

 

Figura 11 – Gráfico em ordem crescente da abertura das fissuras (mm) versus 

temperatura medida (°C) 

 

Percebe-se que a elevação da temperatura provoca um aumento da abertura da fissura como 

visto na Figura 11. Isso mostra que as vigas, por terem menor rigidez do que a laje e estarem 

rigidamente ligadas a ela, sofrem os efeitos das variações dimensionais deste elemento de 

superfície. A rigor, quando ocorre um aumento de temperatura nas condições de contorno, as 

lajes expandem (notadamente no sentido de sua maior dimensão – o comprimento) e as vigas 

acompanham esse movimento, porém os pilares atuam como elementos de restrição à livre 

movimentação das vigas (por estarem rigidamente ligados a elas), propiciando dessa forma 

um estado de tensões de tração no concreto e a consequente fissuração. Portanto, a laje, por 

possuir maior inércia e rigidez em relação à viga, é determinante em termos das variações 

dimensionais sofridas por esse elemento mais esbelto. Com as temperaturas mais elevadas da 

laje, esta se expande e provoca a expansão das vigas engastadas nela. Ao mesmo tempo, os 

pilares restringem essa movimentação, gerando tensões e fissuração transversal nas vigas, 

cujas aberturas são mais pronunciadas quando o estado tensional é mais alto, ou seja, nas 



    25 

 

temperaturas mais elevadas, quando a expansão da laje é maior. Nas temperaturas mais 

baixas, a laje retrai e “comprime” as vigas, propiciando o fechamento das fissuras. A seguir, 

nas Figuras 12 e 13, têm-se ilustrações dessa situação. 

 

Figura 12 - Esquema da movimentação das lajes do pavimento cobertura. 

 

Figura 13 - Mecanismo de formação das fissuras nas faces laterais das vigas de 

cobertura. 

 

As fissuras ocorrem quando a tensão de tração atuante excede a capacidade resistente do 

material constituinte da estrutura (DA SILVA; HELENE, 2011). Sendo assim, as mudanças 

de temperatura do ambiente geram movimentação da estrutura que induzem o surgimento de 

tensões de tração na peça estrutural. A magnitude dessas tensões está ligada à intensidade da 

variação dimensional, do grau de restrição imposto pelos vínculos a esta variação dimensional 

e das propriedades elásticas do material (MEHTA; MONTEIRO, 1994; THOMAZ, 1989). 

Uma análise simplificada permite calcular as tensões de tração atuantes. Através da variação 

de temperatura é possível calcular a tensão induzida na estrutura e a norma NBR 6118 

(ABNT, 2007) traz diretrizes para o cálculo da resistência à tração característica. Para o 

estudo de caso em análise, têm-se os seguintes dados: 

fck = 35 MPa; 
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Maior amplitude térmica medida
1
 (fissura G9) = 8,8°C. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2007), na falta de ensaios para verificação de fct e fct,f, a 

resistência à tração direta característica pode ser avaliada por meio das seguintes equações: 

fct,m = 0,3 fck
 2/3

                               (5) 

fctk,inf = 0,7 fctm                                                     (6) 

fctk,sup = 1,3 fctm                                                    (7) 

Onde fct,m é a resistência média do concreto à tração, fctk,inf é a resistência característica inferior 

do concreto à tração e fctk,sup a resistência característica superior do concreto à tração. Os 

valores de  fck e fct,m são expressos em megapascal (MPa).  

Assim, para um fck de 35 MPa, tem-se:  

fct,m = 0,3 fck
 2/3

 → fct,m = 0,3 x (35)
 2/3

 → fct,m = 3,21 MPa 

fctk,inf = 0,7 fctm → fctk,inf = 0,7 x 3,21 → fctk,inf = 2,25 MPa 

fctk,sup = 1,3 fctm → fctk,sup = 1,3 x 3,21 → fctk,sup = 4,17 MPa 

Para o cálculo da tensão induzida devida à variação da temperatura, utilizam-se as seguintes 

expressões: 

εt = αc ∆T                                   (8) 

σt = Ec εt                                    (9) 

Em que: 

εt, deformação causada pela variação de temperatura (∆T); 

αc, coeficiente de dilatação térmica do concreto (°C
-1

); 

                                                 

1
 A amplitude térmica pode ser considerada ainda maior como visto no ANEXO I, em que tais valores alcançam 

a ordem dos 20°C. 
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∆T, variação de temperatura (°C); 

σt, tensão normal (MPa); 

Ec, módulo de elasticidade do concreto (MPa). 

Na ausência de ensaios, a NBR 6118 (ABNT, 2007) recomenda que o valor do módulo de 

elasticidade (Eci) seja calculado segundo a seguinte expressão: 

Eci = 5600 fck
1/2

                            (10) 

Onde fck e Eci são dados em megapascal (MPa). 

Além disso, segundo a NBR 6118 (ABNT, 2007), o módulo de elasticidade secante (Ecs) deve 

ser utilizado nas análises elásticas de projeto, sendo calculado conforme a seguinte expressão: 

Ecs = 0,85 Eci                                  (11) 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2007), considera-se um único módulo de elasticidade à 

tração e à compressão igual ao módulo de elasticidade secante (Ecs) na avaliação do 

comportamento de um elemento estrutural ou seção transversal. 

Para efeito de análise estrutural, o coeficiente de dilatação térmica do concreto armado pode 

ser considerado igual a 10
-5

 °C
-1

, conforme a NBR 6118 (ABNT, 2007). 

Assim, para o estudo de caso em análise, tem-se: 

εt = αc ∆T → εt = 10
-5

 x 8,8 → εt = 0,88 x 10
-4

 

Eci = 5600 fck
1/2 

→ Eci = 5600 x (35)
1/2

→ Eci = 33130,05 MPa 

Ecs = 0,85 Eci → Ecs = 0,85 x 33130,05 → Ecs = 28160,54 MPa 

σt = Ec εt → σt = Ecs εt → σt = 28160,54 x 0,88 x 10
-4

 → σt = 2,48 MPa 

Para determinação do momento de fissuração, a NBR 6118 (ABNT, 2007) prescreve a 

utilização do fctk,inf. Portanto, comparando o valor da resistência de tração característica do 

concreto utilizado com o valor da tensão de tração induzida devida à variação de temperatura, 

percebe-se que ocorrerá a fissuração dos elementos estruturais, já que: 
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σt = 2,48 MPa > fctk,inf = 2,25 MPa 

Considerando o mesmo estudo feito para uma situação hipotética com amplitude térmica de 

20°C, referente às condições climáticas da cidade de Goiânia no mês de julho de 2013, 

conforme o ANEXO I, tem-se: 

εt = αc ∆T → εt = 10
-5

 x 20,0 → εt = 2,00 x 10
-4

 

Eci = 5600 fck
1/2 

→ Eci = 5600 x (35)
1/2

→ Eci = 33130,05 MPa 

Ecs = 0,85 Eci → Ecs = 0,85 x 33130,05 → Ecs = 28160,54 MPa 

σt = Ec εt → σt = Ecs εt → σt = 28160,54 x 2,00 x 10
-4

 → σt = 5,63 MPa 

Observa-se que a tensão de tração obtida é maior que o dobro da tensão observada 

anteriormente. Considerando que na condição da coleta de dados a estrutura já apresentava 

fissuras ativas, nessa condição hipotética a estrutura trabalhará de forma mais acentuada. 

Sendo assim, os problemas de fissuração se intensificariam nessas condições. 

Analisando a tipologia das fissuras, que percorre as faces laterais das vigas, bem como o 

fundo, apresentando-se igualmente espaçadas, com uma sintomatologia típica de tração no 

elemento estrutural, poder-se-ia inferir que as causas dessa fissuração estariam relacionadas à 

retração hidráulica (ou por secagem). Neste fenômeno ocorre a saída da água fisicamente 

adsorvida ao C-S-H (silicato de cálcio hidratado) e da água capilar existente no interior dos 

poros de pequeno diâmetro, causando uma contração volumétrica da peça estrutural e, 

consequentemente, o surgimento de fissuras. Isso ocorre preferencialmente nas seguintes 

condições: alta relação água/cimento do concreto utilizado, elevado teor de pasta de cimento 

em comparação ao teor de agregados do concreto, ambientes com baixa umidade relativa do 

ar, elevadas temperaturas, alta insolação e ação de ventos, podendo estar associado ao uso, no 

concreto, de aditivos à base de cloreto de cálcio e à presença de escória de alto forno e de 

algumas pozolanas (CARASEK; CASCUDO, 2013). 

No entanto, verifica-se na planilha de rastreabilidade de concreto (ANEXO II), que as 

condições anteriormente citadas, que caracterizam o fenômeno da retração por secagem, não 

se aplicam ao estudo de caso em questão. O concreto utilizado para execução das lajes e vigas 

da cobertura apresenta relação água/cimento de 0,50, o que é um valor aceitável para esse tipo 
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de análise. Além disso, não foram empregados aditivos à base de cloreto de cálcio e, 

tampouco, escória de alto forno ou pozolanas. O cimento utilizado foi o CP II F-32, com a 

presença de material carbonático (pó calcário) variando de 6% a 10%. Outro fator a se 

ressaltar é a desforma que ocorreu no dia 28 de março de 2013; nesta data, o clima na região 

da cidade de Goiânia caracterizava-se por ter elevadas amplitudes térmicas, além de um alto 

índice pluviométrico devido à elevada umidade relativa do ar. Diante disso, concluiu-se que a 

causa da fissuração não estaria relacionada com a retração hidráulica, já que nessas condições 

de elevada umidade relativa do ar não se produz efetivamente a secagem do concreto. 

Descartando-se as fissuras por movimentação higroscópica, conforme comentário anterior, 

restou então a fissuração devida à movimentação térmica da estrutura. Neste fenômeno, 

conforme discutido anteriormente, em virtude da variação térmica do ambiente associada ao 

grau de restrição da estrutura, há o surgimento de fissuras incidentes transversalmente nas 

vigas, espaçadas regularmente. Outro fator característico desse tipo de patologia é o caráter 

ativo das fissuras, que apresentam variação na sua abertura ao longo do dia (e também 

sazonalmente) condicionada à variação térmica do ambiente (CARASEK; CASCUDO, 2013). 

Analisando o estudo de caso, percebe-se que no período entre a concretagem e a desforma, a 

região onde se localiza a estrutura apresentava uma amplitude térmica que não pode ser 

desprezada, da ordem de 10°C, conforme ANEXO III. Além disso, a tipologia verificada pela 

análise visual apresenta fissuras igualmente espaçadas e nas faces laterais e fundo das vigas. 

Pela análise dos gráficos de abertura X horários de medição/temperatura do estudo de caso, 

confirmou-se o caráter ativo dessas fissuras. Portanto, pode-se concluir que a causa dessa 

patologia é a movimentação térmica da estrutura associada à concepção estrutural e à ausência 

de medidas preventivas iniciais, na etapa de projeto, voltadas ao combate da ação térmica na 

laje de cobertura (projeto de isolamento térmico da laje de cobertura). 

Conhecidas as causas, as origens e os mecanismos do problema, uma análise pertinente a ser 

feita, no campo da durabilidade das estruturas de concreto, é o da magnitude das aberturas 

dessas fissuras. A NBR 6118 (ABNT, 2007) estabelece limites de fissuração para que não 

haja comprometimento da estrutura quanto à corrosão das armaduras. Para a estrutura do 

estudo de caso, que é em concreto armado localizado em região de classe de agressividade 

ambiental II (ambiente urbano), a norma prescreve uma abertura máxima característica de 0,3 

mm. As fissuras encontradas apresentam aberturas da ordem de 0,04 mm e, portanto, são 

muito inferiores ao valor prescrito pela norma. Sendo assim, pelo padrão de fissuração 
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mostrado, a estrutura não apresenta, em princípio, problemas relativos à sua durabilidade. No 

entanto, a fissuração da estrutura pode gerar problemas relacionados ao revestimento da 

edificação, tema este a ser abordado no subitem a seguir. 

3.5 Efeitos da Fissuração na Edificação 

O presente estudo de caso apresentou problemas de fissuração nas vigas, por movimentação 

térmica da estrutura de concreto. As fissuras incidentes nas vigas se propagaram para o 

revestimento de argamassa em alguns locais. Isto foi constatado durante a realização de uma 

vistoria visando à verificação dos efeitos da fissuração da estrutura no revestimento da 

edificação. Durante essa vistoria, foi feito um registro fotográfico dos problemas encontrados. 

As fissuras do revestimento do estudo de caso apresentaram as seguintes características: 

acompanhamento das fissuras por movimentação térmica das vigas e ocorrência na interface 

alvenaria/estrutura, conforme mostram as Fotografias 7, 8, 9 e 10. 

Fotografia 7 – Fissuras no reboco interno das vigas de cobertura. 
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Fotografia 8 – Fissura que se propagou para o revestimento, originada na viga pela 

movimentação térmica da estrutura. 

 

 

 

Fotografia 9 – Fissura na interface estrutura/alvenaria. 
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Fotografia 10 – Fissura na interface estrutura/alvenaria. 

 

Analisando do ponto de vista da NBR 6118 (ABNT, 2007), as fissuras na estrutura de 

concreto estão dentro dos limites impostos pela norma, pois possuem abertura da ordem de 

0,04 mm, que é inferior aos 0,3 mm estabelecidos para o concreto armado em local com 

classe de agressividade II (ambiente urbano). Sendo assim, a estrutura não apresenta, a rigor, 

problemas relacionados à sua durabilidade. No entanto, a fissuração da estrutura e seu caráter 

ativo provocam o surgimento de fissuras no revestimento. Essas fissuras, em especial no 

reboco externo, podem trazer problemas relacionados à infiltração de água pluvial, 

comprometendo o desempenho da edificação, sobretudo quanto à estanqueidade, além de 

provocar o desconforto visual aos usuários. Algum risco de descolamento do revestimento 

existe, embora menos provável pelo quadro apresentado. 

Esse quadro de fissuração necessita de uma atenção especial devido ao ônus que as atividades 

de assistência técnica geram para o construtor, por se tratar de uma atividade que demanda 

mobilização de mão de obra especializada e materiais especiais para correção do problema, 

associada à dificuldade de realização do serviço em si, dada a sua especificidade. Além do 

custo direto, a fissuração traz custos indiretos e que não podem ser quantificados, como a 

perda da confiança do cliente e o comprometimento da imagem do construtor no mercado. 
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4. SOLUÇÕES TÉCNICAS VOLTADAS À PREVENÇÃO DO 

PROBLEMA 

Diante do exposto no item 3, percebe-se que, devido às condições climáticas e à estrutura da 

edificação, as fissuras estão intimamente ligadas com a contração e dilatação da estrutura 

provocada pela variação de temperatura do ambiente. Sendo assim, devem-se propor soluções 

que atuem no sentido de amenizar ou até eliminar esse efeito térmico incidente na estrutura.  

Atualmente, no mercado, existem várias tecnologias e materiais que contribuem para 

minimizar o efeito térmico nas edificações. São apresentadas, então, neste item, soluções 

destinadas a diminuir esse efeito térmico, eliminando as fissuras na edificação, bem como as 

soluções específicas adotadas pelo construtor no estudo de caso. 

4.1 Especificações Técnicas Gerais de Isolamento Térmico da Cobertura 

4.1.1 Aplicação de poliestireno expandido (EPS) sobre a laje de cobertura 

Segundo a Associação Brasileira de Poliestireno Expandido (ABRAPEX, 2013), o EPS 

caracteriza-se por ser um plástico celular rígido, formado a partir da polimerização do estireno 

em água. Utiliza-se o pentano como agente expansor para transformação do EPS.  

O resultado final é composto de pérolas de até 3 mm de diâmetro destinadas à expansão. Após 

a expansão das pérolas, elas passam a ser formadas por até 98% de ar e apenas 2% de 

poliestireno. Isso faz com que o EPS seja um material com bom desempenho no que tange ao 

isolamento térmico (ABRAPEX, 2013). Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), o poliestireno 

possui condutividade térmica variando de 0,040 a 0,035 W/(m.K), o que é um valor que o 

caracteriza como bom isolante térmico quando comparado ao concreto normal, que possui 

condutividade térmica de 1,75 W/(m.K). 

Segundo a ABRAPEX (2013), 70% da troca de calor de edificações térreas ocorrem através 

do telhado. Assim, colocando-se um isolante térmico na cobertura, ter-se-á uma minimização 

do efeito térmico na edificação.  
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O EPS é fornecido em placas com diversas espessuras de acordo com a necessidade da 

edificação em se obter um bom isolamento térmico. Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), a 

densidade de massa aparente do poliestireno expandido varia de 15 a 35 kg/m³, o que confere 

ao EPS uma leveza que se reflete em facilidade de aplicação e trabalhabilidade (ABRAPEX, 

2013). 

Para montagem das placas de EPS no telhado, recomenda-se que sejam colocadas juntamente 

com as telhas, sobre as terças ou entre elas. Utiliza-se como apoio fios de arame esticados 

transversalmente às terças e fixados nelas conforme mostra a Figura 14 (ABRAPEX, 2013). 

Figura 14 - Esquema de montagem no EPS sobre as terças de um telhado (ABRAPEX, 

2013). 

 

Outra maneira de aplicação das placas de EPS é distribui-las sobre a laje de forma a criar uma 

camada de isolamento térmico entre o ar, sob as telhas do telhado, e a estrutura de concreto, 

de forma a minimizar as trocas de calor entre esses elementos, como mostra a Fotografia 11. 

Fotografia 11 - Distribuição de placas de EPS sobre a laje de cobertura. 
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4.1.2 Aplicação de espuma rígida de poliuretano sobre o telhado 

A espuma rígida de poliuretano é um produto derivado do petróleo, resultante da reação 

química de um poli-isocianato que associado a um gás expansor reage formando uma película 

rígida que se expande durante o processo de cura formando uma camada uniforme e sem 

conexões, conferindo à espuma um alto fator de isolamento térmico. Essa propriedade é 

consequência da baixa densidade e baixa condutividade térmica da espuma. Segundo a NBR 

15220 (ABNT, 2005), a espuma rígida de poliuretano possui densidade de massa aparente 

variando de 30 kg/m³ a 40 kg/m³ e coeficiente de condutividade térmica de 0,030 W/(m.K) 

(CARDOSO, 2010). 

A aplicação desse material se dá através da pulverização (spray). Neste caso, a mistura é 

aplicada diretamente no local através de maquinários e funcionários apropriados, sobre a 

superfície que se deseja isolar termicamente, formando uma superfície com resistência e 

rugosidade, podendo receber acabamento em pintura epóxi ou tinta à base de poliuretano 

conforme mostra a Fotografia 12 (CARDOSO, 2010). 

Fotografia 12 - Aplicação da espuma rígida de poliuretano em cobertura de telha de 

fibrocimento (Fonte: http://www.aecweb.com.br). 

 

Com a camada de espuma de poliuretano aplicada sobre a telha, forma-se uma barreira 

térmica, devida à baixa condutividade térmica da espuma, que minimiza a transferência de 

calor para a região sob as telhas. Assim, a camada de ar sob o telhado, com espuma de 

poliuretano aplicada sobre ele, terá uma temperatura menor do que um telhado que não tem a 

aplicação desse material. Isso faz com que se reduza o gradiente térmico nas regiões abaixo 
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das telhas, diminuindo a variação de temperatura e, consequentemente, a movimentação da 

estrutura da edificação. 

Fotografia 13 - Telha com espuma de poliuretano aplicada (LAMBERTS, 2011).  

 

4.1.3 Manta térmica 

A manta térmica ou manta isolante é composta por uma ou duas faces de alumínio, um ou 

dois filmes de polietileno e uma malha de reforço mecânico ou tela de fibra, que confere 

estabilidade e durabilidade à manta conforme mostra a Figura 15. O funcionamento da manta 

ocorre devido à alta refletividade e baixa emissividade de radiação térmica que o alumínio 

apresenta. Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), uma chapa de alumínio nova e brilhante 

apresenta emissividade para radiações a temperaturas comuns (ondas longas) de 0,05. Isso 

significa que 5% da radiação incidente será emitida, ou ainda que 95% da radiação incidente 

será refletida. Sendo assim, a manta funciona como uma barreira, dificultando a transferência 

do calor por radiação na cobertura (MARTINS, 2012).  

Figura 15 - Tipos de composições de mantas térmicas (REVISTA EQUIPE DE OBRA, 

2012). 
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Além disso, as mantas eliminam um problema comum em telhados, os vazamentos. Por se 

tratar de um material impermeável, a manta garante a estanqueidade da cobertura e por isso 

deve ser instalada entre a telha e o forro (MARTINS, 2012).  

A instalação da manta térmica em uma cobertura de telhado é simples e fácil de executar. 

Inicialmente, com a estrutura do telhado concluída (tesouras, terças e caibros), desenrola-se a 

manta, começando sempre da parte inferior para a parte superior, até cobrir todo o 

comprimento do telhado. Sempre que houver emendas de mantas, deve-se manter uma 

distância de sobreposição no mínimo 10 cm conforme mostra a Figura 16. Além disso, as 

emendas devem ser executadas com uma fita adesiva aluminizada. Feito isso, inicia-se a 

instalação dos recaibros sobre a manta térmica, seguindo a mesma direção dos caibros, 

conforme mostra a Figura 17. Por último, é instalado o ripamento de acordo com o tipo de 

telha que será utilizada na cobertura e, em seguida, o cobrimento do telhado com as telhas, 

conforme apresentado na Figura 18 (REVISTA TÉCHNE, 2003). 

Figura 16 - Aplicação da manta térmica sobre a estrutura do telhado (REVISTA 

TÉCHNE, 2003). 
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Figura 17 - Instalação dos recaibros sobre a manta térmica (REVISTA TÉCHNE, 2003). 

 

Figura 18 - Ripamento concluído e instalação das telhas (REVISTA TÉCHNE, 2003). 

 

4.1.4 Telhas termoisolantes 

As telhas termoisolantes são formadas por duas chapas de aço ou alumínio preenchidas entre 

si por material isolante, normalmente espuma rígida, que pode ser composta por poliuretano, 

poliestireno expandido, vidro, rocha ou PET. A função da chapa externa é garantir 

estanqueidade, o isolante reduz as trocas térmicas e a chapa interna resiste à tração 

(FERREIRA, 2012).  

Estudos realizados pelo INMETRO, comparando o uso de diferentes tipos de telhas instaladas 

em locais com a mesma característica estrutural de cobertura (Figuras 19, 20, 21 e 22), 

demonstram que as telhas termoisolantes têm melhor performance no que diz respeito a 

transmitância térmica em relação às telhas de fibrocimento e cerâmica. Os estudos também 

evidenciaram que, dentre as telhas termoisolantes, a telha de poliuretano (PU) possui melhor 
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desempenho quando comparada com a telha de poliestireno (EPS), conforme mostra a Tabela 

5. 

Figura 19 - Esquema do telhado com telha termoisolante (PU) onde foi analisada a 

transmitância térmica (INMETRO, 2013). 

 

Figura 20 - Esquema do telhado com telha de fibrocimento onde foi analisada a 

transmitância térmica (INMETRO, 2013). 
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Figura 21 - Esquema do telhado com telha cerâmica onde foi analisada a transmitância 

térmica (INMETRO, 2013). 

 

Figura 22 - Esquema do telhado com telha termoisolante (EPS) onde foi analisada a 

transmitância térmica (INMETRO, 2013). 

 

Tabela 5 - Tabela de transmitância térmica em função do tipo de telha (INMETRO, 

2013). 

Tipo de telha 
Transmitância térmica 

(W/m².K) 

Capacidade térmica 

(J/m².K) 

Cerâmica 2,05 238 

Fibrocimento 2,06 233 

Termoisolante (EPS) 0,68 229 

Termoisolante (PU) 0,55 230 

Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), transmitância térmica é definida como o inverso da 

resistência térmica total. Em outras palavras, transmitância térmica é o fluxo de calor que 
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atravessa determinada unidade de área provocada por unidade de variação térmica. Sendo 

assim, quanto menor a transmitância térmica menor será a quantidade de calor que atravessa a 

cobertura, portanto a eficiência térmica será tanto maior quanto menor for a transmitância 

térmica. Diante do exposto, justifica-se o uso de telhas termoisolantes para a diminuição da 

variação de temperatura da cobertura. 

As telhas termoisolantes são instaladas normalmente sobre a estrutura do telhado, pelo fato de 

serem preenchidas por poliuretano ou poliestireno, que são materiais de baixa densidade de 

massa aparente, não havendo assim acréscimo significativo de peso e permitindo que se tenha 

a mesma produtividade na execução do telhado.  

4.1.5 Pintura refletiva 

Para Vittorino, Sato e Akutsu (2003 apud IKEMATSU, 2007), pelo fato das tintas serem 

materiais de natureza não metálica, elas absorvem grande parte da energia térmica de onda 

longa incidente e a irradiam novamente para o ambiente. Sendo assim, apresentam elevada 

absortância à radiação solar e, por isso, transferem grande quantidade de calor para o interior 

da construção. 

Surgiu-se, então, a necessidade de se desenvolver uma tinta que tivesse uma absortância à 

radiação menor e elevada refletância à radiação solar, as chamadas tintas refletivas. Essas 

tintas apresentam em sua composição um tipo de resina acrílica e pigmentos ou cargas que 

tenham propriedade de refletir mais radiação infravermelha. Segundo um estudo realizado no 

Instituto de Pesquisa Tecnológicas do São Paulo – IPT, a aplicação de tinta refletiva provoca 

uma diminuição significativa da temperatura na superfície do material, conforme mostra a 

Figura 23 (IKEMATSU, 2007).  
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Figura 23 - Gráfico de variação de temperatura ao longo do tempo comparando a 

temperatura do ar, a temperatura de um telhado com pintura refletiva e sem pintura 

refletiva (IKEMATSU, 2007). 

 

Portanto, justifica-se o uso de pintura refletiva no telhado de forma a se obter uma menor 

transferência de calor para a edificação e, consequentemente, para minimizar os efeitos da 

movimentação da estrutura devido à variação térmica. 

A aplicação da pintura refletiva segue as mesmas recomendações da execução de uma pintura 

por jateamento utilizando tinta convencional em um telhado, por isso seu uso não implicará 

em dificuldades técnicas de execução para o construtor. Na Figura 24 observa-se a aplicação 

da pintura refletiva em uma cobertura com telha de fibrocimento. 

Figura 24 - Aplicação de pintura refletiva em telha de fibrocimento (Fonte: Supershield 

Técnicas e Serviços Especializados). 
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4.1.6 Pintura convencional na cor branca 

A absorção da radiação solar está relacionada com a cor do material. É possível proporcionar 

menores ganhos de calor na edificação através da utilização de materiais que tenham menor 

capacidade de absorver radiação solar. Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), a pintura com 

cor branca possui absortância (α) à radiação solar de 0,2, valor quase cinco vezes menor do 

que a pintura de cor preta que possui absortância (α) à radiação solar de 0,97, conforme 

mostra a Tabela 6 (LAMBERTS, 2011). 

Tabela 6 - Absortância (α) para radiação solar (ondas curtas) e emissividade (ε) para 

radiações a temperaturas comuns (ondas longas) (NBR 15220, 2005). 

 

Estudos realizados utilizando imagens térmicas geradas a partir da detecção da radiação 

vermelha permitem que sejam mapeados os gradientes de temperatura na superfície dos 

objetos analisados. Essas imagens geradas permitem a observação do comportamento térmico 

de materiais com diferentes texturas e cores, conforme a Figura 26. Na Figura 25 são 

mostradas diferentes cores e tipos de telhados (LAMBERTS, 2011). 



    44 

 

Figura 25 - Imagem mostrando diferentes cores nos telhados (LAMBERTS, 2011). 

 

Figura 26 - Imagem térmica dos telhados da Figura 25 (LAMBERTS, 2011). 

 

A partir da análise das Figuras 25 e 26, percebe-se que o telhado de cor branca apresenta 

temperatura de aproximadamente 35°C ao passo que a telha de fibrocimento apresenta 

temperatura de aproximadamente 54°C. Isso mostra que a pintura branca permite que o 

telhado tenha uma menor absorção da radiação térmica e, consequentemente, que se mantenha 

em uma temperatura menor do que a de um telhado sem pintura na cor branca. Sendo assim, 

neste caso de pintura branca, certamente haverá menor impacto térmico sobre a estrutura, 
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reduzindo assim os potenciais problemas de fissuração na edificação, por movimentação 

térmica da estrutura. 

4.1.7 Ventilação da camada de ar entre telhado e laje da cobertura 

A ventilação de um ambiente é compreendida como a troca de ar interno por ar externo. Isso 

ajuda a diminuir a temperatura do edifício e seus sistemas, evitando o aquecimento da 

estrutura. A ventilação ocorre por diferentes formas: a ventilação natural e a ventilação 

artificial (LAMBERTS, 2011). 

A ventilação natural pode ocorrer por diferença de temperatura ou por diferença de pressão 

causada pelo vento, ou ambas as situações simultâneas. Um edifício exposto simplesmente ao 

vento não significa que seja ventilado, para isso é necessário que os ambientes sejam 

atravessados transversalmente pelo fluxo de ar. O vento cria zonas com diferentes pressões, 

de modo que na face de incidência do vento existe uma zona de alta pressão e na face oposta 

uma zona de baixa pressão; essa diferença de pressão é o fator principal que gera a ventilação. 

Portanto, uma solução cabível tecnicamente para minimizar a ação térmica sobre os elementos 

estruturais de topo da edificação é a ventilação da cobertura por meio da instalação de 

elementos vazados na platibanda (como se vê na Fotografia 14), permitindo dessa forma que 

haja uma troca entre as massas de ar quente e fria. Essa troca possibilita que o “colchão” de ar 

existente entre as telhas e a cobertura se mantenha em uma temperatura menor, contribuindo 

para que não haja o aquecimento da edificação, o que minimiza os efeitos da movimentação 

da estrutura em função da variação térmica. 

Fotografia 14 - Elemento vazado de concreto instalado em platibanda. 
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4.2 Soluções Adotadas no Estudo de Caso 

Conforme visto no subitem 3.5 -  Efeitos da Fissuração na Edificação, a movimentação da 

estrutura devida à variação térmica provocou no edifício objeto do estudo de caso o 

aparecimento de fissuras no revestimento argamassado interno da edificação, notadamente na 

interface alvenaria/estrutura e nas vigas do pavimento de cobertura. Essas fissuras são 

patologias que precisam ser tratadas e reparadas de forma a não prejudicar o desempenho da 

edificação e a evitar problemas relacionados à assistência técnica para o construtor. Portanto, 

é necessário que se adotem medidas que minimizem ou anulem o efeito térmico na estrutura, 

permitindo que a edificação tenha um bom desempenho e uma maior vida útil. 

Neste estudo de caso, então, o construtor adotou as seguintes medidas de forma a sanar as 

patologias que se desenvolveram na edificação: instalação de elementos vazados na 

platibanda do prédio e aplicação de blocos de EPS sobre a laje de cobertura. Além disso, 

como forma de tratar o revestimento argamassado, o construtor recuperou as fissuras no 

revestimento, localizadas na interface alvenaria-estrutura. 

O elemento vazado permite a circulação da massa de ar entre a laje da cobertura e o telhado, 

reduzindo a temperatura do colchão de ar e minimizando os efeitos térmicos na edificação. 

Foram instalados três elementos vazados, de dimensões 40 cm x 40 cm, igualmente 

espaçados, na platibanda da cobertura (em apenas uma das fachadas da edificação, em virtude 

do tipo de caimento do telhado, em uma água), conforme mostra a Fotografia 15. 

Fotografia 15 - Elemento vazado instalado na platibanda de cobertura. 
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Além disso, foram distribuídos blocos de EPS sobre toda a laje da cobertura, assentados com 

argamassa colante AC III, criando assim uma barreira isolante entre a massa de ar quente, 

localizada abaixo das telhas, e a estrutura da edificação. Dessa forma, minimizam-se as trocas 

térmicas e, consequentemente, o efeito de expansão e retração das lajes e vigas da cobertura. 

A seguir, na Fotografia 16, são observados os blocos de EPS sobre a cobertura. 

Fotografia 16 - Blocos de EPS dispostos sobre a laje de cobertura. 

 

Essas medidas, apesar de simples, em princípio conseguiram resolver o problema de 

fissuração do revestimento. No dia 16 de outubro de 2013, por volta das 15 horas, foi 

realizada uma visita para verificar a eficácia das soluções adotadas. Nesse dia, a obra estava 

em fase final de acabamento com a conclusão da 1ª e 2ª demãos de massa PVA e 1ª demão de 

tinta nas paredes. Foi observada a inexistência de fissuras nos mesmos locais onde, na fase de 

execução de reboco interno, haviam sido constatadas. As Fotografias 17 e 18 mostram a 

mesma parede em etapas diferentes de execução da obra. Percebe-se que na Fotografia 18, 

tirada após a execução das soluções adotadas pelo construtor, não há existência de fissuras na 

interface alvenaria/estrutura.  
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Fotografia 17 - Fissuras observadas na fase de conclusão do revestimento argamassado. 

 

Fotografia 18 - Parede da Fotografia 17 com massa PVA e 1ª demão de tinta concluída. 

 

O construtor adotou o seguinte procedimento para recuperação das fissuras no revestimento 

de argamassa, nas interfaces alvenaria-estrutura: abertura das fissuras, preenchimento da 

fissura com poliuretano (PU), aplicação de tela flexível em poliéster (inter-tela) e cobrimento 

da fissura com argamassa. Com isso, eliminaram-se as fissuras existentes no revestimento de 

argamassa.  

Essa medida solucionou o problema da fissura em si, no entanto, tal medida feita de maneira 

isolada não soluciona as causas da fissuração. É necessário agir sobre os fatores que dão 

origem à patologia, no caso a movimentação da estrutura. Sendo assim, essa medida deve ser 

aplicada juntamente com as soluções propostas para a causa da fissuração, de forma a 

eliminar tanto o efeito quanto a causa do problema. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fissuração consiste na perda de integridade de um material, formando um caminho livre 

para a percolação da água que pode iniciar um processo de lixiviação do concreto, permitindo 

a penetração de agentes agressivos e contribuindo para a corrosão das armaduras. As fissuras 

são um dos sintomas mais comuns e visíveis de um comportamento inadequado da estrutura. 

Além disso, as fissuras na estrutura afetam o comportamento dos outros sistemas 

componentes da edificação. Por isso, é fundamental realizar um mapeamento do quadro 

fissuratório e monitoramento da evolução das fissuras, a fim de que seja possível avaliar as 

causas e os efeitos dessa perda de integridade.  

Para o conhecimento do comportamento da estrutura é necessário que se conheça o meio 

ambiente em que ela se insere. Devido às condições climáticas do Brasil, o fator variação da 

temperatura ambiente atua fortemente no comportamento das edificações. Pelo exposto nos 

resultados e discussões, percebe-se que esse é um fator determinante na formação de fissuras 

na edificação, já que foram capazes de gerar tensões de tração atuantes maiores do que a 

resistência à tração do concreto. 

No estudo de caso, elaborou-se um diagnóstico em que se suspeitava que as fissuras presentes 

na estrutura decorressem da movimentação térmica. Por meio de monitoramento e 

acompanhamento, constatou-se o caráter ativo diário das fissuras, isto é, apresentavam 

variação de sua abertura ao longo do dia. Este fato associado à tipologia das fissuras: 

incidentes nas faces laterais das vigas (fissuras transversais e tipicamente de tração no 

elemento estrutural), além de regularmente espaçadas; e também associado às condições 

climáticas e tecnológicas de produção da estrutura, e à concepção geométrica da edificação 

(com rigidez maior nas lajes do que nas vigas), tudo isso permitiu concluir que se tratavam de 

fissuras decorrentes da variação térmica da estrutura. 

Pelo fato das fissuras terem origem térmica, foram discutidas no trabalho algumas das 

principais soluções voltadas à redução do efeito térmico sobre a edificação. Dentre as 

possibilidades técnicas existentes, foram abordadas as seguintes alternativas: aplicação do 

poliestireno expandido (EPS) sobre a laje de cobertura, aplicação de espuma rígida de 

poliuretano sobre o telhado, utilização de manta térmica sob as telhas, utilização de telhas 

termoisolantes, aplicação de pintura reflexiva sobre o telhado da cobertura, pintura 
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convencional do telhado na cor branca e indução de ventilação sobre a cobertura. Na 

discussão dessas alternativas, pôde-se perceber que todas elas contribuem no sentido de 

minimizar os efeitos térmicos sobre a estrutura, algumas de forma mais eficaz do que outras. 

No estudo de caso, foram adotadas as seguintes medidas como forma de combater o efeito 

térmico na edificação: instalação de elementos vazados na platibanda e aplicação de blocos de 

EPS sobre a laje de cobertura. Além disso, foi realizado um tratamento à base de poliuretano e 

intertela para a recuperação do revestimento de argamassa com fissuras. Através de vistoria 

realizada após a adoção dessas medidas, verificou-se que as soluções adotadas tiveram 

desempenho satisfatório no sentido de combater a principal causa da fissuração e reparar o 

quadro fissuratório existente, pelo menos em idades iniciais dessas ações realizadas. 

Além dessas soluções executadas, após a execução da estrutura, considera-se como solução a 

ser adotada, ainda na fase de projeto, a prescrição pelo projetista estrutural de uma junta de 

movimentação, conforme prescreve a NBR 6118 (ABNT, 2007), para o alívio do estado de 

tensões causado pela variação térmica do ambiente. 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), os custos relacionados com recuperação e 

reabilitação nas estruturas de concreto alcançaram algo em torno dos 40% dos recursos 

aplicados na área da construção. Problemas relacionados com assistência técnica de 

edificações têm sido motivo de constante preocupação para os construtores, já que os recursos 

investidos nesse tipo de atividade poderiam ser revertidos na construção de novos 

empreendimentos ou na melhoria de projetos e da execução. Por isso, é de suma importância 

para um profissional que atue no ramo da construção o conhecimento adequado dos tipos e 

causas das fissuras, de forma a prevenir a ocorrência dessas indesejáveis manifestações 

patológicas que tanto depõem contra o bom desempenho das edificações e obras de arte. 
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APÊNDICE A1 – Monitoramento e estudo da fissura G1 

G1 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:35 0,03182 19,2 

02/05/2013 15:46 0,05147 27,7 

03/05/2013 7:15 0,03393 18,8 

03/05/2013 16:02 0,05667 27,1 

06/05/2013 6:58 0,03594 18 

06/05/2013 16:16 0,05571 25 

07/05/2013 6:56 0,03350 18,6 

07/05/2013 15:50 0,05357 26,2 
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APÊNDICE A2 – Monitoramento e estudo da fissura G2 

G2 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:36 0,03475 18,7 

02/05/2013 15:47 0,04318 27,8 

03/05/2013 7:17 0,03649 18,9 

03/05/2013 16:03 0,04833 26,8 

06/05/2013 6:59 0,03902 18,1 

06/05/2013 16:18 0,04839 25 

07/05/2013 6:54 0,03500 18,8 

07/05/2013 16:00 0,04643 26,3 
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APÊNDICE A3 – Monitoramento e estudo da fissura G3 

G3 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:37 0,02143 18,2 

02/05/2013 15:49 0,02727 27,2 

03/05/2013 7:19 0,02500 19,2 

03/05/2013 16:05 0,05000 26,7 

06/05/2013 7:01 0,02879 18 

06/05/2013 16:20 0,03333 25,3 

07/05/2013 6:52 0,02188 18,2 

07/05/2013 16:04 0,02857 26,4 
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APÊNDICE A4 – Monitoramento e estudo da fissura G4 

G4 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:38 0,02500 17,8 

02/05/2013 15:50 0,03548 27,4 

03/05/2013 7:20 0,02593 19,2 

03/05/2013 16:06 0,03750 26,9 

06/05/2013 7:02 0,02328 18 

06/05/2013 16:22 0,03906 25,8 

07/05/2013 6:49 0,01875 18 

07/05/2013 16:08 0,03889 26,5 
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APÊNDICE A5 – Monitoramento e estudo da fissura G5 

G5 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:39 0,02344 18,5 

02/05/2013 15:52 0,02969 33,9 

03/05/2013 7:23 0,02353 19,5 

03/05/2013 16:08 0,02692 32,2 

06/05/2013 7:04 0,02674 17,8 

06/05/2013 16:24 0,03091 29,3 

07/05/2013 7:09 0,01136 18,5 

07/05/2013 16:10 0,02826 33,9 
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APÊNDICE A6 – Monitoramento e estudo da fissura G6 

G6 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:40 0,02794 18,3 

02/05/2013 15:54 0,03788 33,1 

03/05/2013 7:26 0,02750 19,3 

03/05/2013 16:10 0,04167 31,4 

06/05/2013 7:06 0,02653 18,1 

06/05/2013 16:26 0,03333 28 

07/05/2013 7:06 0,02381 19,3 

07/05/2013 16:06 0,04615 32 
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APÊNDICE A7 – Monitoramento e estudo da fissura G7 

G7 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:41 0,02400 18,5 

02/05/2013 15:56 0,03103 33,3 

03/05/2013 7:28 0,02571 20,2 

03/05/2013 16:13 0,04028 31,6 

06/05/2013 7:09 0,02364 18,5 

06/05/2013 16:28 0,03750 28,1 

07/05/2013 7:00 0,02333 19,1 

07/05/2013 15:58 0,03438 31,8 
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APÊNDICE A8 – Monitoramento e estudo da fissura G8 

G8 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:42 0,01774 19,1 

02/05/2013 15:58 0,03500 25,7 

03/05/2013 7:31 0,02143 20,2 

03/05/2013 16:14 0,03667 25,8 

06/05/2013 7:11 0,02000 19,3 

06/05/2013 16:30 0,03182 24,4 

07/05/2013 6:58 0,01500 19,2 

07/05/2013 15:53 0,03684 25,4 
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APÊNDICE A9 – Monitoramento e estudo da fissura G9 

G9 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:43 0,01800 20,7 

02/05/2013 16:00 0,03750 28,9 

03/05/2013 7:34 0,02182 21,4 

03/05/2013 16:16 0,03511 26,1 

06/05/2013 7:13 0,02162 20,1 

06/05/2013 16:31 0,03036 24,4 

07/05/2013 7:02 0,01042 20,5 

07/05/2013 15:57 0,03529 25,1 
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APÊNDICE A10 – Monitoramento e estudo da fissura G10 

G10 

Data Hora Abertura (mm) Temperatura (°C) 

02/05/2013 7:44 0,02857 19,5 

02/05/2013 16:03 0,03793 28,6 

03/05/2013 7:36 0,02600 20,3 

03/05/2013 16:18 0,04074 26,1 

06/05/2013 7:15 0,02639 19,4 

06/05/2013 16:33 0,03750 24,6 

07/05/2013 7:04 0,02414 19,5 

07/05/2013 16:02 0,04000 25,3 
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ANEXO I – Temperaturas diárias (máxima, mínima e média) de 

Julho de 2013 
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ANEXO II – Planilha de rastreabilidade do concreto do estudo de 

caso 
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ANEXO III - Temperaturas diárias (máxima, mínima e média) de 

Março de 2013 

 


