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RESUMO 

As alvenarias de vedação são muito importantes para as edificações, pois têm a 

função dividir os ambientes e protegê-los de possíveis intempéries e agentes externos. 

Porém, quando são atingidas por fissuras podem não conseguir desempenhar o seu papel e 

ainda causarem desconforto aos usuários. Nesse sentido, este trabalho visa abordar as 

principais causas que originam tais fissuras e os sistemas de recuperação envolvidos no 

tratamento dessas manifestações patológicas, que acometem recorrentemente as 

alvenarias de vedação de grande parte das edificações. O objetivo desse estudo é obter um 

conhecimento mais específico sobre os mecanismos de formação de fissuras na interface 

alvenaria de vedação/estrutura, a fim de possibilitar a escolha e avaliação dos 

procedimentos indicadas pelos fabricantes de sistemas de recuperação de fissuras mais 

adequados ao problema em estudo. A metodologia consiste na revisão bibliográfica das 

fissuras da alvenaria de vedação, dos sistemas de recuperação de fissuras comumente 

utilizados pelas construtoras e das técnicas de execução (materiais e processo de 

execução) indicadas pelos fabricantes. Para análise do processo executivo e de custo dos 

sistemas empregados, foi realizado um estudo comparativo dos sistemas de tratamento de 

fissuras existentes no mercado e avaliados em trabalhos científicos. Para melhor avaliação 

do assunto proposto, este trabalho constou de visitas técnicas, onde foi acompanhada a 

execução dos sistemas de recuperação de fissuras. 
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ABSTRACT 

Sealing Masonries are very important to buildings, because they divide 

environments and protect them from the weather and external agents. However, when 

affected by cracks, they might be no longer able to fulfill their original function and yet may 

cause discomfort to the users. In this line of thought, this work aims to approach the main 

causes to those cracks and the recovery systems to treat such pathologies, which occur in 

the sealing masonries of the majority of buildings. This work’s goal is to acknowledge the 

crack’s specific formation mechanisms in the sealing/structure interface, in order to enable 

the choice and evaluation from the procedures indicated by the crack’s recovery 

manufacturer more suitable to this study. The methodology is based on a literature review on 

cracks in sealing masonry, recovery systems more commonly used by builders and the 

building techniques (materials and execution process) indicated by manufacturers. To the 

executive process analysis and costs from the chosen systems, a comparative study will be 

done between the existing treatment systems and scientific papers. To enhance the topic’s 

evaluation, this work will make technical visits, where the production process will be 

observed as well as the execution of the crack’s recovery systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção civil encontra-se diante de um aquecimento no mercado e, com 

isso, houve a necessidade de se construir em um menor intervalo de tempo, deparando-se 

então, com uma série de problemas. As estruturas dos edifícios vêm se tornando cada vez 

mais flexíveis e esbeltas, sendo essas mudanças propiciadas pela existência de softwares 

de cálculo estrutural cada vez mais avançados, controles mais rigorosos dos materiais 

empregados, além das alterações da arquitetura em si.  

Nos últimos anos vários edifícios residenciais no Brasil têm apresentado 

prematuramente uma gama variada de anomalias e problemas patológicos em suas 

fachadas, sendo as fissuras e trincas as mais relevantes. Tais manifestações, existentes em 

maiores proporções na interface alvenaria-estrutura, comprometem a harmonia e o bem 

estar do usuário. Por consequência, ações corretivas não planejadas têm sido 

constantemente requeridas, acarretando em altos custos para recuperação e manutenção 

(SAHB, 2005). 

A agilidade no processo de produção faz com que a retirada do escoramento 

seja feita precocemente, quando a estrutura está com um módulo de elasticidade crescente 

e ainda abaixo do esperado, aumentando a deformação inicial e assim solicitando ainda 

mais a alvenaria de vedação e/ou a interface desta com a estrutura. 

As alvenarias de vedação possuem importância relevante para os edifícios, pois 

têm a função de dividir e proteger o ambiente das intempéries. No entanto, quando elas 

fissuram, causam desconforto ao usuário e, em caso de fissuras passantes, perdem a sua 

função de proteção dos ambientes atingindo assim o estado limite de utilização ou de 

serviço.  

A fissura é uma manifestação patológica recorrente nas construções e, afeta 

tanto os aspectos estéticos quanto os funcionais de uma obra, o que faz do seu tratamento 

objeto de grande interesse de avaliação e estudo.  

As fissuras de alvenarias de fachada ainda podem permitir a passagem de água 

da chuva, poeira, luz, insetos, dentre outros agentes, sejam eles biológicos, físicos ou 

químicos que podem alterar, de maneira significativa, a resistência e durabilidade da 

estrutura, além de causar problemas de saúde aos usuários e danificar o mobiliário. 
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Sob o ponto de vista econômico, a presença de fissuras pode causar gastos 

elevados na tentativa de recuperação, sendo eles constantes no pós-obra, gerando um 

descrédito dos materiais e métodos utilizados na recuperação, pois é comum haver casos 

de reincidência. 

A partir dessas considerações iniciais, o presente trabalho visa estudar as 

medidas profiláticas (prevenções), sistemas de recuperação de fissuras (tratamento), 

avaliação dos processos executivos e análise do custo da recuperação, a fim de avaliá-los e 

interpretá-los para que haja a correta solução das fissuras na junção alvenaria de 

vedação/estrutura como também o melhor custo/benefício.  

2. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar as causas de fissuração 

das alvenarias, especialmente das interfaces alvenaria-estrutura, estudar técnicas de 

recuperação e comparar os processos executivos de cada sistema e seus respectivos 

custos. 

3. FISSURAS NA ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

A seguir serão apresentados os principais temas relacionados com a fissuração 

das alvenarias de vedação revestidas em argamassa, sendo eles: definição, origem, causas, 

classificação e possíveis sistemas de recuperação. 

3.1. FISSURA 

A fissuração é um problema relacionado às patologias existentes nas 

construções, sendo ela de grande interesse nos vários segmentos que abrangem a 

engenharia civil, principalmente por estar diretamente ligada à resistência dos materiais 

(relação entre o módulo de elasticidade e a capacidade de deformação) - o que acaba por 

acarretar em grandes custos no pós-obra, além de grande incômodo perante os usuários do 

imóvel. 

No que tange à construção civil, a frequência de tais patologias é verificada tanto 

em elementos menos complexos, como por exemplo, em blocos de alvenaria de vedação, 

quanto em elementos que comprometem a segurança estrutural da obra, como por exemplo, 

vigas e pilares. 
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3.1.1 Definição 

Lordsleem Jr. (1997, p. 10), através da complementação bibliográfica de 

diversos autores e congressos, definiu fissura perante a seguinte afirmação: 

(…) Manifestação patológica resultante de uma solicitação maior do que a 

capacidade de resistência da alvenaria, com aberturas lineares até a ordem 

de 1 mm de largura, que podem interferir nas suas características estéticas, 

funcionais ou estruturais. 

Quanto à dimensão desta manifestação patológica, são consideradas fissuras as 

que contêm menos de 1 mm de abertura. Acima de 1 mm a fissura considerada já se torna 

trinca ou rachadura, dependendo da origem dos desequilíbrios que aliviam as tensões 

existentes na construção. Já para fissuras cuja largura da abertura é inferior a 0,1 mm, 

podem ser denominadas de microfissuras. 

O surgimento das fissuras no revestimento constitui-se apenas na reação 

exterior de um fenômeno que pode ter origem tanto no próprio revestimento ou na base 

onde ele é aplicado, nesse caso a alvenaria de vedação. Dependendo da origem da 

patologia, o sistema de recuperação adotado será totalmente distinto um do outro. Diante 

disso, nota-se a extrema relevância em realizar o exato diagnóstico da fissura, devido ao 

enorme rol de variâncias da sua origem.  

3.1.2 Fissuras com origem no revestimento de argamassa 

A norma NBR 13529:1995 define revestimento de argamassa da seguinte 

maneira: é o cobrimento de uma superfície com uma ou mais camadas superpostas de 

argamassa, apto a receber acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final. 

Carasek (2010) afirma que “o revestimento de argamassa deve também 

apresentar capacidade de absorver pequenas deformações, para se deformar sem ruptura 

ou por meio de microfissuras, de maneira a não comprometer a sua aderência, 

estanqueidade e durabilidade”. 
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Cincotto1 (1984 

recuperação de revestimentos em argamassa

manifestação de fissuras com origem no revestimento, possui tendência de ocorrer 

geralmente em forma de m

sua fase plástica, quanto na sua fase endurecida.

Figura 3.1 – Revestimento externo. Nota

Medeiros; Sab

movimentos de retração se iniciam pela perda de umidade do revestimento em suas 

primeiras idades, acarretando assim no surgimento de tensões internas de tração que se 

aliviam através da abertura de fissuras. Tal motivo pode ter como razão principal a ausência 

do procedimento de cura (pouco evidente na construção civil) na camada analisada, que 

deve ser feito sobre o revestimento de tal maneira que forneça umidade suficiente para as 

reações de hidratação e de carbonatação dos aglomerantes acontecerem de maneira 

correta. Sendo assim, o calor liberado nessas reações de origem exotérmica não possuirá 

grandes amplitudes que atinjam o estado limite de serviço.

Para Sabbatini

originadas através de retração da argamassa de re

não. São consideradas prejudiciais aquelas que se tornam expostas ao usuário, além de 

interferir nas propriedades fundamentais dos revestimentos em argamassa como 

                                                          
1
 CINCOTTO, M.A. Patologia das argamassas de revestimento:

Edificações, n.1, p.7-12, ago. 1984.
 
2
 MEDEIROS, J.S.; SABBATINI, F.H. 

paredes de alvenaria. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON STRUCTURAL MASONRY FOR DEVELOPING COUNTRIES

5., Florianópolis, 1994. Proceedings
3
 SABBATINI, F.H. Tecnologia de produção de revestimento. 

pós graduação PCC-816 – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Não impresso.
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(1984 apud LORDSLEEM JR., 1997), ao estudar e realizar a 

recuperação de revestimentos em argamassa, chegou à conclusão de que quando ocorre à

manifestação de fissuras com origem no revestimento, possui tendência de ocorrer 

geralmente em forma de mapa, fissurando toda a sua camada, podendo ocorrer tanto na 

sua fase plástica, quanto na sua fase endurecida. 

Revestimento externo. Nota-se a evidência em fissuras mapeadas (

Medeiros; Sabbatini2 (1994, apud LORDSLEEM JR., 1997

retração se iniciam pela perda de umidade do revestimento em suas 

primeiras idades, acarretando assim no surgimento de tensões internas de tração que se 

aliviam através da abertura de fissuras. Tal motivo pode ter como razão principal a ausência 

imento de cura (pouco evidente na construção civil) na camada analisada, que 

deve ser feito sobre o revestimento de tal maneira que forneça umidade suficiente para as 

reações de hidratação e de carbonatação dos aglomerantes acontecerem de maneira 

Sendo assim, o calor liberado nessas reações de origem exotérmica não possuirá 

grandes amplitudes que atinjam o estado limite de serviço. 

Sabbatini3 (1995 apud LORDSLEEM JR.; 1997), as fissuras, quando 

originadas através de retração da argamassa de revestimento podem ser prejudiciais ou 

não. São consideradas prejudiciais aquelas que se tornam expostas ao usuário, além de 

interferir nas propriedades fundamentais dos revestimentos em argamassa como 

                   
Patologia das argamassas de revestimento: análise e recomendações. Tecnologia de 

12, ago. 1984. 

MEDEIROS, J.S.; SABBATINI, F.H. Estudos sobre a técnica executiva de revestimentos de argamassa sobre 

INTERNATIONAL SEMINAR ON STRUCTURAL MASONRY FOR DEVELOPING COUNTRIES

Proceedings. Florianópolis, UFSC/University of Edinburgh/ANTAC, 1994. p.594
ecnologia de produção de revestimento. São Paulo, 1995./Notas de aula da disciplina de 

Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Não impresso.
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ao estudar e realizar a 

conclusão de que quando ocorre à 

manifestação de fissuras com origem no revestimento, possui tendência de ocorrer 

, podendo ocorrer tanto na 

issuras mapeadas (SAHADE, 2005) 

 

LORDSLEEM JR., 1997) afirmam que os 

retração se iniciam pela perda de umidade do revestimento em suas 

primeiras idades, acarretando assim no surgimento de tensões internas de tração que se 

aliviam através da abertura de fissuras. Tal motivo pode ter como razão principal a ausência 

imento de cura (pouco evidente na construção civil) na camada analisada, que 

deve ser feito sobre o revestimento de tal maneira que forneça umidade suficiente para as 

reações de hidratação e de carbonatação dos aglomerantes acontecerem de maneira 

Sendo assim, o calor liberado nessas reações de origem exotérmica não possuirá 

.; 1997), as fissuras, quando 

vestimento podem ser prejudiciais ou 

não. São consideradas prejudiciais aquelas que se tornam expostas ao usuário, além de 

interferir nas propriedades fundamentais dos revestimentos em argamassa como 

análise e recomendações. Tecnologia de 

revestimentos de argamassa sobre 

INTERNATIONAL SEMINAR ON STRUCTURAL MASONRY FOR DEVELOPING COUNTRIES, 
/ANTAC, 1994. p.594-607. 

São Paulo, 1995./Notas de aula da disciplina de 
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Não impresso. 
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estanqueidade, durabilidade, integridade e aderência à b

que manifestam interior a camada revestida e não prejudica

próprias, sendo assim caracterizadas como microfissuras; porém tais aberturas podem se 

propagar e se associarem devido aos efeitos c

movimentações higroscópicas e térmicas, gerando assim fissuras na face do revestimento.

Figura 3.2 

De acordo com Fiorito (1994), a retração é a causa do aparecimento dos 

esforços de compressão nos revestimentos, e que na maioria dos procedimentos de 

execução, devido ao fato de que a ligação inicial do revestimento/argamassa/suporte de 

alvenaria ou concreto é feita com a argamassa no estado fresco e plástico. Sendo assim, à 

medida que o tempo de pega vai aumentando, sua retração terá valores crescentes e seu 

módulo de elasticidade passará de zero a um valor final, dependendo do traço. 

que a retração aumenta irá aparecer uma compressão crescente no revestimento e no 

suporte e, por reação, uma tração também crescente na própria argamassa.

haja surgimento e/ou propagação das fissuras, é necessário que tais forças estejam sempre 

em equilíbrio, surgindo assim um processo de interação entre elas.

Conforme Medeiros; Sabbatin

fatores relevantes que interferem na fissuração dos revestimentos nas primeiras idades, tais 

como: 

                                                          
4
 MEDEIROS, J.S.; SABBATINI, F.H. 

paredes de alvenaria. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON STRUCTURAL MASONRY FOR DEVELOPING COUNTRIES, 
5., Florianópolis, 1994. Proceedings. Florianópolis, UFSC/University of Edinburgh/ANTAC, 1994. p.594
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estanqueidade, durabilidade, integridade e aderência à base; sendo não prejudiciais aquelas 

que manifestam interior a camada revestida e não prejudicam as propriedades específicas 

, sendo assim caracterizadas como microfissuras; porém tais aberturas podem se 

propagar e se associarem devido aos efeitos causados pelas variações 

movimentações higroscópicas e térmicas, gerando assim fissuras na face do revestimento.

Figura 3.2 – Fissuração exterior ao edifício (SAHADE, 2005) 

De acordo com Fiorito (1994), a retração é a causa do aparecimento dos 

esforços de compressão nos revestimentos, e que na maioria dos procedimentos de 

execução, devido ao fato de que a ligação inicial do revestimento/argamassa/suporte de 

eto é feita com a argamassa no estado fresco e plástico. Sendo assim, à 

medida que o tempo de pega vai aumentando, sua retração terá valores crescentes e seu 

módulo de elasticidade passará de zero a um valor final, dependendo do traço. 

ção aumenta irá aparecer uma compressão crescente no revestimento e no 

suporte e, por reação, uma tração também crescente na própria argamassa.

haja surgimento e/ou propagação das fissuras, é necessário que tais forças estejam sempre 

brio, surgindo assim um processo de interação entre elas. 

Conforme Medeiros; Sabbatini4 (1994 apud LORDSLEEM JR

fatores relevantes que interferem na fissuração dos revestimentos nas primeiras idades, tais 

                   
MEDEIROS, J.S.; SABBATINI, F.H. Estudos sobre a técnica executiva de revestimentos

In: INTERNATIONAL SEMINAR ON STRUCTURAL MASONRY FOR DEVELOPING COUNTRIES, 
Proceedings. Florianópolis, UFSC/University of Edinburgh/ANTAC, 1994. p.594
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ase; sendo não prejudiciais aquelas 

m as propriedades específicas 

, sendo assim caracterizadas como microfissuras; porém tais aberturas podem se 

ausados pelas variações climáticas, tais como 

movimentações higroscópicas e térmicas, gerando assim fissuras na face do revestimento. 

rior ao edifício (SAHADE, 2005) 

 

De acordo com Fiorito (1994), a retração é a causa do aparecimento dos 

esforços de compressão nos revestimentos, e que na maioria dos procedimentos de 

execução, devido ao fato de que a ligação inicial do revestimento/argamassa/suporte de 

eto é feita com a argamassa no estado fresco e plástico. Sendo assim, à 

medida que o tempo de pega vai aumentando, sua retração terá valores crescentes e seu 

módulo de elasticidade passará de zero a um valor final, dependendo do traço. À medida 

ção aumenta irá aparecer uma compressão crescente no revestimento e no 

suporte e, por reação, uma tração também crescente na própria argamassa. Para que não 

haja surgimento e/ou propagação das fissuras, é necessário que tais forças estejam sempre 

LEEM JR, 1997) existem 

fatores relevantes que interferem na fissuração dos revestimentos nas primeiras idades, tais 

Estudos sobre a técnica executiva de revestimentos de argamassa sobre 

In: INTERNATIONAL SEMINAR ON STRUCTURAL MASONRY FOR DEVELOPING COUNTRIES, 
Proceedings. Florianópolis, UFSC/University of Edinburgh/ANTAC, 1994. p.594-607. 
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•  Teor e natureza dos aglomeran

reatividade são fatores que influenciam a fissuração nos revestimentos, sendo 

eles determinados pelo teor de finos na argamassa;

•  Teor e natureza dos agregados: A granulometria dos agregados da argamassa 

deve ser a mais contínua possível, de forma a garantir sempre o menor volume 

de vazios, podendo

a possibilidade de retração;

•  Absorção de água pela base: A perda de água do revestimento nos primeiros 

dias é um fator determinante no ganho de resistência, e argamassas que contém 

maior capacidade de reter água podem minimizar este efeito;

•  Técnica de execução: O grau de compactação exercido na execução e o teor de 

umidade remanescente durante o desempenamento são fatores muito 

importantes no aparecimento de fissuras nas primeiras idades.

 

Figura 3.3 – Processo de degradação de argamassas 

Ainda em relação aos aglomerantes, Sabbatin

JR., 1997), as fissuras na argamassa de revestimento podem se manifestar de duas 

maneiras diferentes. Nas argamassas ditas fortes (com alto teor de 

acumulam e quando ocorre à

argamassas ditas fracas (com baixo teor de cimento), as tensões se dissipam na forma de 

microfissuras não prejudiciais

                                                          
5
 SABBATINI, F.H. et al. Recomenda

vedação e tetos. São Paulo, EPUSP

Sistemas de recuperação de fissuras da interface alvenaria – estrutura de concreto: comparativo...

; R. de A. Silva 

e natureza dos aglomerantes: a retenção de água, a trabalhabilidade e a 

reatividade são fatores que influenciam a fissuração nos revestimentos, sendo 

eles determinados pelo teor de finos na argamassa; 

e natureza dos agregados: A granulometria dos agregados da argamassa 

ser a mais contínua possível, de forma a garantir sempre o menor volume 

de vazios, podendo-se reduzir assim o consumo de água e, consequentemente, 

a possibilidade de retração; 

de água pela base: A perda de água do revestimento nos primeiros 

é um fator determinante no ganho de resistência, e argamassas que contém 

maior capacidade de reter água podem minimizar este efeito;

de execução: O grau de compactação exercido na execução e o teor de 

umidade remanescente durante o desempenamento são fatores muito 

importantes no aparecimento de fissuras nas primeiras idades.

Processo de degradação de argamassas devido à umidade (SAHADE

Ainda em relação aos aglomerantes, Sabbatini et al.5 (1988 

1997), as fissuras na argamassa de revestimento podem se manifestar de duas 

Nas argamassas ditas fortes (com alto teor de cimento), as tensõ

acumulam e quando ocorre à ruptura, é em forma de macrofissuras.

argamassas ditas fracas (com baixo teor de cimento), as tensões se dissipam na forma de 

não prejudiciais, porém pode ocorrer a sua expansão, conforme relatado.

                   
Recomendações para execução de revestimentos de argamassas para paredes de 

São Paulo, EPUSP-PCC, 1988. (Relatório CPqDCC n.20012 - EP/ENCOL
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tes: a retenção de água, a trabalhabilidade e a 

reatividade são fatores que influenciam a fissuração nos revestimentos, sendo 

e natureza dos agregados: A granulometria dos agregados da argamassa 

ser a mais contínua possível, de forma a garantir sempre o menor volume 

se reduzir assim o consumo de água e, consequentemente, 

de água pela base: A perda de água do revestimento nos primeiros 

é um fator determinante no ganho de resistência, e argamassas que contém 

maior capacidade de reter água podem minimizar este efeito; 

de execução: O grau de compactação exercido na execução e o teor de 

umidade remanescente durante o desempenamento são fatores muito 

importantes no aparecimento de fissuras nas primeiras idades. 

SAHADE, 2005) 

 

(1988 apud LORDSLEEM 

1997), as fissuras na argamassa de revestimento podem se manifestar de duas 

cimento), as tensões se 

ruptura, é em forma de macrofissuras. Já no caso de 

argamassas ditas fracas (com baixo teor de cimento), as tensões se dissipam na forma de 

, conforme relatado. 

ções para execução de revestimentos de argamassas para paredes de 

EP/ENCOL-1).  
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Além disso, as capacidades de retenção de água da argamassa e de absorção 

de água da base podem regular diretamente a de perda da umidade do revestimento 

durante seu endurecimento, permitindo assim o ganho de resistência dela. Para Logeais6 

(1989 apud LORDSLEEM JR., 1997) é necessário, a fim de que se evite o aparecimento e 

abertura de fissuras, o emprego de materiais na produção de argamassa que possuam 

características compatíveis com as da argamassa. 

Outro parâmetro que influência o surgimento de fissuras são as técnicas 

construtivas, pois além de estabelecer o grau de compactação do revestimento define o 

tempo de sarrafeamento e desempeno. Portanto, é necessário obter a máxima compacidade 

da argamassa, a fim de reduzir ao mínimo os vazios intersticiais, aumentando assim a 

resistência mecânica da argamassa e, consequentemente, a abertura de fissuras. Segundo 

Sabbatini7 (1995 apud LORDSLEEM JR., 1997), o desempeno e sarrafeamento do 

revestimento desloca uma determinada quantidade de pasta para a superfície, fazendo 

assim que os grãos superficiais (agregados e aglomerantes) sejam envolvidos, permitindo 

assim um ganho de resistência mecânica na superfície desempenada, além de garantir que 

determinados agentes intempéricos adentrem em seu interior. 

3.1.3 Fissuras com origem na alvenaria de vedação 

Segundo Sabbatini8 (1984 apud LORDLEEM JR., 1997) pode-se definir alvenaria 

como sendo um componente complexo, utilizado na construção, e conformado em obra, 

constituído por tijolos ou blocos, dimensionado a resistir unicamente aos esforços de 

compressão, unidos entre si por juntas de argamassa formando um conjunto rígido e coeso, 

tais que sejam normais aos esforços principais e não sendo dimensionada para resistir a 

cargas além de seu peso próprio. 

Sabe-se que as fissuras no revestimento ocorrem em função da magnitude de 

deformação da base, no caso a alvenaria de vedação. Tais magnitudes podem ser 

classificadas em deformações de grande ou pequena escala da base. Segundo alguns 

                                                           
6
 LOGEAIS, L. L’étanchéité a l’eau des façades lourdes. Deuxième partie.Paris, E.G., 1989. (Qualité 

Construction).  
7
 SABBATINI, F.H. Tecnologia de produção de revestimento. São Paulo, 1995./Notas de aula da disciplina de 

pós graduação PCC-816 – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Não impresso. 
8
 SABBATINI, F.H. O processo construtivo de edifícios de alvenaria estrutural sílico-calcária. São Paulo, 1984. 

298p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.  
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autores, não é função do revestimento absorver deformações de grande amplitude da base. 

A classificação das deformações é feita de seguinte maneira: 

•  Deformação de grande amplitude: a deformação começa na base do 

revestimento (alvenaria) e tem sua abertura consideravelmente aumentada até 

ficar exposta no revestimento. Ocorre principalmente devido a falhas existentes 

no próprio bloco ou tijolo (falhas acentuadas, geralmente trincas ou juntas de 

interligação mal executadas). 

•  Deformação de pequena amplitude: a deformação começa na base do 

revestimento (alvenaria) e tem seu fechamento no início do revestimento. Ocorre 

principalmente devido a falhas existentes no próprio bloco ou tijolo (falhas 

mínimas, geralmente pequenas fissuras). 

Para Logeais9 (1986 apud LORDSLEEM JR., 1997), as principais causas de 

fissuração dos revestimentos são devidas à fissuração da própria alvenaria de vedação. 

Segundo Thomaz (1989), o fissuramento da alvenaria ocorre diante da pouca resistência à 

tração dos componentes da alvenaria e da argamassa de assentamento, sendo elas 

divididas conforme listado a seguir: 

•  Resistência à tração dos componentes superior à da argamassa ou à resistência 

de aderência argamassa/blocos: as fissuras acompanham o contorno dos 

blocos. 

•  Resistência à tração dos componentes é igual ou inferior à da argamassa: as 

fissuras ocorrem diretamente na direção vertical, em cima de blocos e das 

juntas. 

Figura 3.4 – Configurações típicas da fissuração em alvenaria (SILVA, 1998) 
 

 

                                                           
9
 LOGEAIS, L. L’étanchéité a l’eau des façades lourdes. Deuxième partie.Paris, E.G., 1989. (Qualité 

Construction). 
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Pesquisas realizadas por Dal Molin10 e Logeais11 (1988; 1989 apud 

LORDSLEEM JR., 1997) confirmam que o maior número de casos de fissuração tem origem 

na alvenaria.  Sempre que possível, procura-se identificar as principais causas da fissuração 

das alvenarias e sua relevância. Diante disso, a seguir serão abordados os temas 

relacionados às patologias e suas incidências de fissuração. 

3.2. PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES: OCORRÊNCIA DA FISSURAÇÃO 

Segundo a definição de Thomaz (1990), a patologia das construções pode ser 

entendida como a ciência que procura através de metodologia especifica estudar os defeitos 

dos materiais, dos componentes e dos elementos da edificação como um todo, 

diagnosticando suas causas, estabelecendo seus mecanismos de evolução, formas de 

manutenção, medidas de prevenção e de recuperação. 

Tendo em vista a função para qual a alvenaria é construída, ou seja, se é um 

elemento estrutural ou ainda apenas alvenaria de vedação, as consequências de uma 

mesma manifestação podem ser bem distintas (LORDSLEEM JR., 1997). 

Em uma pesquisa realizada pelo renomado Research Advisory Service12 na 

Inglaterra (1975 apud LORDSLEEM JR., 1997), foram identificados os problemas mais 

recorrentes em relação às patologias existentes nas edificações. Nessa pesquisa, a 

fissuração ocupa a segunda colocação entre os problemas patológicos mais comuns, 

perdendo apenas para umidade, representada pela condensação e pela penetração da água 

da chuva. 

A pesquisa ainda relatou que a maioria dos problemas relacionados com 

fissuração, teve por motivo principal a movimentação diferencial entre as partes adjacentes, 

causada pela higroscopicidade (propriedade do material que faz com que ele tenha a 

capacidade de absorver umidade do meio), devido na maioria dos casos, a penetração da 

água da chuva e condensação. Diante disso, observa-se a necessidade de adotar materiais 

para execução dos revestimentos com propriedades semelhantes as do substrato em 

                                                           
10

 DAL MOLIN, D.C.C. Fissuras em estruturas de concreto armado: análise das manifestações típicas e 
levantamento de casos ocorridos no estado do  Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1988. 220p. Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
11

 LOGEAIS, L. L’étanchéité a l’eau des façades lourdes. Deuxième partie.Paris, E.G., 1989. (Qualité 

Construction). 
12

 OVERSEAS BUILDING NOTE. Maintenance of low-cost buildings. Garston, n.200, Dec. 1993.  
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questão. Neste caso, por exemplo, deve

características porosas, pois

percolar a água para o interior da edificação.

Em sua primeira pesquisa, Reygaerts 

1997), realizada na Bélgica, constataram que, de uma amostra de 1200 casos, as prin

causas dos fissuramentos nas edificações foram:

•  35% devidas à movimentação da estrutura de concreto armado;

•  25% por influência térmica;

•  25% por influência higrométrica;

•  15% devidas à movimentação da fundação

Já em sua segunda pesquisa (1800 caso

perante os mesmos motivos, da seguinte maneira:

•  30% devidas à movimentação da estrutura de concreto armado;

•  34% por influência térmica;

•  16% por influência higrométrica;

•  20% devidas à movimentação da fundação

Figura 3.5 – Fissuração devido a recal

                                                          
13

 REYGAERTS, J. et al. Comment éviter les dégats
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questão. Neste caso, por exemplo, deve-se estar atento ao emprego de materiais com 

características porosas, pois além de provocar variações de volume, pode

percolar a água para o interior da edificação. 

Em sua primeira pesquisa, Reygaerts et al.13 (1976 apud

), realizada na Bélgica, constataram que, de uma amostra de 1200 casos, as prin

causas dos fissuramentos nas edificações foram: 

35% devidas à movimentação da estrutura de concreto armado;

25% por influência térmica; 

25% por influência higrométrica; 

15% devidas à movimentação da fundação 

Já em sua segunda pesquisa (1800 casos), foram relatados os percentuais, 

perante os mesmos motivos, da seguinte maneira: 

30% devidas à movimentação da estrutura de concreto armado;

34% por influência térmica; 

16% por influência higrométrica; 

20% devidas à movimentação da fundação 

Fissuração devido a recalques da fundação (SAHADE

                   
Comment éviter les dégats. CSTC Revue,n.3, p.3-10, sept. 1978. 

24 
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se estar atento ao emprego de materiais com 

além de provocar variações de volume, pode-se reter ou 

apud LORDSLEEM JR., 

), realizada na Bélgica, constataram que, de uma amostra de 1200 casos, as principais 

35% devidas à movimentação da estrutura de concreto armado; 

s), foram relatados os percentuais, 

30% devidas à movimentação da estrutura de concreto armado; 

SAHADE, 2005) 

 

10, sept. 1978.  
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Além disso, devem-se acrescentar os problemas relacionados com a umidade 

devido à penetração dos agentes externos nas edificações, como por exemplo, pelo vento. 

Segundo Perez14 (1986 apud FIORITO, 1994), a infiltração corresponde a 60% do total dos 

problemas relacionados ao fissuramento envolvendo umidade.  

Segundo Ioshimoto15 (1985 apud FIORITO, 1994), os resultados referentes à 

manifestação das patologias em outros países, não se diferem muito dos relacionados no 

Brasil, apesar do fato de terem sido realizadas de acordo com os objetivos de avaliação de 

cada pesquisa. O estudo foi desenvolvido com parceria da Secretaria de Indústria, 

Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo – SICCT (Patologia na 

Construção). Foram levantados 36 conjuntos habitacionais de 24 cidades desse Estado, 

totalizando 462 unidades habitacionais. 

A Tabela 3.1 mostra o quantitativo e os percentuais relativos aos motivos da 

patologia da pesquisa. 

Tabela 3.1 – Ocorrência de manifestações patológicas, Ioshimoto (1985, apud LORDSLEEM JR., 1997) 

TIPO DA 
EDIFICAÇÃO 

IDADE 
(ANOS) 

FORMAS DE MANIFESTAÇÃO (%) 

UMIDADE TRINCAS 
DESCOLAMENTO DO 

REVESTIMENTO 

CASAS         
TÉRREAS 

1-3 42 29 29 

4-7 50 25 25 

> 8 37 35 28 

APARTAMENTOS 

1-3 52 35 7 

4-7 86 14 - 

> 8 82 12 6 

 

Entre os principais motivos em relação à umidade, pode-se destacar a infiltração 

de água por de trincas em paredes, sendo as principais causas das fissuras e trincas o 

recalque das fundações, retração da argamassa, movimentação da estrutura de concreto e 

a falta de amarração nos cantos de paredes ou no encontro das lajes com paredes. 

                                                           
14

 PEREZ, A.R. Umidade nas edificações. São Paulo, 1986. 271p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo.  
15

 IOSHIMOTO, E. Incidência de manifestações patológicas em edificações habitacionais. Tecnologia de 
Edificações, n.2, p.109-12, ago. 1985.  
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Dal Molin16 (1988 apud LORDSLEEM JR., 1997) afirma que o cuidado na 

execução dos serviços em uma obra aumenta com o grau de complexidade. Em casas 

simples construção, muitas vezes a atuação mais rigorosa do engenheiro é dispensada, 

sendo executadas pelo mestre de obras responsável. Esse tipo de situação possui uma 

tendência maior no surgimento de problemas, como fissuras e trincas.  

Complementando o estudo, Franco et al.17 (1993 apud LORDSLEEM JR., 1997) 

em sua pesquisa, chegou à conclusão que grande parte das fissuras existentes ocorrem 

devido a inadequada vinculação das alvenarias com os demais elementos estruturais (vigas 

e pilares). 

Nota-se que os resultados das pesquisas são semelhantes. O que varia são 

apenas os objetivos de cada pesquisa, as variedades ambientais de cada lugar, e o 

momento em que a pesquisa foi realizada. Entre as principais causas do aparecimento de 

fissuras pode-se citar que, de acordo com as pesquisas citadas, são: movimentações de 

origem higrotérmicas, recalque de fundações e deformações em estruturas de concreto 

armado. 

3.3. CAUSAS DA FISSURAÇÃO DAS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 

As alvenarias podem apresentar várias manifestações patológicas, um exemplo 

corriqueiro é o aparecimento de fissuras. As fissuras em alvenarias apresentam variadas 

causas que são divididas em quatro grupos, entre elas estão às térmicas, higroscópicas, 

recalques diferenciais e movimentação da estrutura. 

3.3.1 Movimentação térmica 

Os elementos e componentes de uma obra sofrem variações de volume de 

acordo com a temperatura, sejam essas variações diárias ou sazonais. Com a dilatação 

térmica, segundo Thomaz (1989) introduz-se tensões nos elementos, devido às 

                                                           
16

 DAL MOLIN, D.C.C. Fissuras em estruturas de concreto armado: análise das manifestações típicas e 
levantamento de casos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1988. 220p. Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
17

 FRANCO, L.S. et al. Desenvolvimento de um método construtivo de alvenaria de vedação de blocos de 
concreto celular autoclavados. São Paulo, EPUSP-PCC, 1993. (Documento sobre a análise do sistema 
construtivo SICAL (MSPET) - EP/SICAL-1)  
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movimentações diferenciais, podendo surgir fissuras entre elementos de um sistema, 

componentes de um elemento e/ou em regiões distintas de um mesmo material. 

 De acordo com Thomaz (1989) a magnitude e a variação de temperatura do 

revestimento dependem de alguns fatores, como: 

• Intensidade da radiação solar (direta e difusa); 

• Absorbância, parâmetro que indica a variação da temperatura superficial em 

relação à temperatura do ar em contato direto; 

• Condutibilidade do material; 

• Emitância, facilidade do material de perder calor para o meio. 

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...18 (1979 apud LORDSLEEM JR., 

1997). 

Para Thomaz (1989) as fissuras recorrentes da movimentação térmica são de 

difícil reparo e dispendiosas. Os reparos se tornam ineficazes devido ao caráter cíclico e 

variável, tornando as fissuras reincidentes e frequentes em determinados pontos da obra. 

Figura 3.6 – Fissuras de movimentações térmicas da cobertura (SILVA 1998) 

 

Lordsleem Jr. (1997) afirma que a manifestação das fissuras pode decorrer de 

movimentações térmicas e/ou higroscópicas. O diagnóstico de uma ou mais causas, se 

                                                           
18

 FOUNDATIONS for low-rise buildings. BRE News, n.47, p.10-1, 1979.  
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torna complexo, pois as mesmas agem em conjunto, com formas de incidências muito 

semelhantes.  

3.3.2 Movimentação higroscópica 

A movimentação higroscópica, assim como a térmica, apresenta variações no 

volume dos materiais, que introduzem acúmulo de tensões. Geralmente as deformações de 

contração que provocam fissuras, pois estas provocam tensões de tração excedendo assim 

a resistência à tração dos materiais. 

“O aumento do teor de umidade produz uma expansão do material enquanto que 

a diminuição provoca uma contração” Beall19 (1987 apud LORDSLEEM JR. 1997).  

Segundo Sabbatini20 (1995 apud LORDSLEEM JR., 1997) os materiais estão 

sujeitos a uma retração inicial, acontecendo logo após a sua fabricação úmida. Mesmo 

umedecendo os materiais até a umidade de fabricação não se obtém a expansão esperada, 

já que este processo é irreversível. A partir de certo ponto de umidade a expansão se torna 

reversível. 

A quantidade de água absorvida por um material de construção depende de 

dois fatores: a porosidade e a capilaridade. O fator mais importante que 

rege a variação do teor de umidade dos materiais é a capilaridade. Na 

secagem de materiais porosos, a capilaridade provoca o aparecimento de 

forças de sucção, responsáveis pela condução da água até a superfície do 

componente, onde ela será posteriormente evaporada (THOMAZ, 1989, p. 

34). 

FIGURA 3.7 – Fissuras devido a movimentações higroscópicas (SILVA, 1998) 

 

                                                           
19

 BEALL, C. Masonry design and detailing for architects, engineers and builders. Austin, McGraw-Hill, 1987.  
20

 SABBATINI, F.H. Tecnologia de produção de revestimento. São Paulo, 1995./Notas de aula da disciplina de 
pós graduação PCC-816 – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Não impresso. 
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3.3.3 Movimentos das fundações  

Os solos sofrem deformações no seu arranjo estrutural quando solicitado, 

havendo diminuição do índice de vazios quando comprimido ou carregado. As deformações 

dos solos acarretam em movimentações das fundações, sendo necessário o estudo do solo 

para a compreensão do comportamento dos vários tipos de fundações, determinando assim 

a capacidade de carga e deformabilidade do solo. 

Alguns fatores influenciam na capacidade de carga e deformabilidade do solo, 

de acordo com Thomaz (1989): 

• Tipo do solo (argila, silte, areia); 

• Estado do solo (adensado, fofo); 

• Disposição do lençol freático; 

• Intensidade de carga; 

• Tipo de fundação (direta ou profunda); 

• Cota de apoio da fundação; 

• Dimensões e formato da placa de apoio da fundação; 

• Interferência de fundações vizinhas (bulbo de tensões). 

A movimentação da fundação pronuncia no surgimento de fissuras. Conforme 

Sabbatini21 (1984 apud LORDSLEEM JR., 1997): 

As fissuras nas paredes de alvenaria ocasionadas pelas movimentações 

das fundações apresentam algumas características bastante particulares: 

formas de manifestações típicas, ocorrência alta de casos e, geralmente, 

são as que mais comprometem a segurança estrutural. 

As fissuras oriundas por recalque de fundação são as mais incidentes, sendo 

caracterizadas por introduzirem tensões de cisalhamento nas alvenarias. 

 

 

 

                                                           
21

 SABBATINI, F.H. O processo construtivo de edifícios de alvenaria estrutural sílico-calcária. São Paulo, 1984. 
298p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 
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Figura 3.8 – Fissuras devido movimento das fundações (SILVA 1998) 

 

 

3.3.4 Deformação da estrutura 

No caso, adota-se a estrutura de concreto armado para estudo, por ser o 

material prevalecente na construção de edifícios. Segundo Sahade (2005, p. 30), “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”. 

Métodos de cálculos mais avançados proporcionam o emprego de estruturas de 

concreto mais esbeltas, fazendo com que essa seja mais econômica, no entanto, mais 

deformável. A evolução no dimensionamento acarreta na incompatibilidade da deformação 

entre a alvenaria-estrutura.  

O surgimento de fissuras se dá pela incapacidade da alvenaria em deformar.  As 

fissuras apresentam-se mais acentuadas ao decorrer do tempo, fato evidenciado pela 

fluência do concreto. Para Thomaz (1989, p. 71), “as alvenarias são os componentes da 

obra mais susceptíveis à ocorrência de fissuras pela deformação do suporte”.  Os esforços 

de tração e cisalhamento são predominantes quando a alvenaria está suportando flechas 

excessivas. 



31 
Sistemas de recuperação de fissuras da interface alvenaria – estrutura de concreto: comparativo... 

 
 

 

 

D. W. S. Muci; J. R. B. Netto; R. de A. Silva 

 

Figura 3.9 – Fissuras devidas à deformação de vergas e contravergas (SILVA 1998) 

 

Figura 3.10 – Deformação excessiva da viga em balanço (SILVA 1998) 

 

 

3.4. CLASSIFICAÇÃO DAS FISSURAS 

Classificar as fissuras de acordo com parâmetros como abertura, atividade, e 

direção, é uma etapa muito importante no processo de recuperação, pois auxilia na 

investigação de suas causas. 

Segundo Lordsleem Jr. (1997) conhecer a posição, tipo, disposição e 

movimentação da fissura na alvenaria auxilia na análise da estabilidade do elemento 

parede, na verificação da sua interação com o revestimento, na determinação da provável 

origem e se é possível intervir no problema.   
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3.4.1 Classificação das fissuras de acordo com a abertura 

Lordsleem Jr. (1997) considera que classificar as fissuras de acordo com a 

amplitude da abertura indica a gravidade do problema, auxilia na identificação da causa e 

limita a utilização dos sistemas de recuperação. 

Segundo Bidwell22 (1977, apud SILVA, 1998), as fissuras podem classificar-se, 

segundo sua abertura em: 

• Finas: fissuras com menos de 1,5 mm de espessura; 

• Médias: espessuras entre 1,5 mm e 10 mm; 

• Largas: superiores a 10 mm. 

A NBR 9575 (ABNT, 2010) “Impermeabilização – Seleção e Projeto” classifica as 

trincas, fissuras e microfissuras de acordo com a abertura, conforme a Tabela 3.2: 

Tabela 3.2 – Classificação quanto à abertura, segundo ABNT NBR 9575:2010 

 

A NBR 15575-2 (ABNT, 2013) classifica trincas como sendo as fissuras com 

abertura maior ou igual a 0,6 mm. 

3.4.2 Classificação das fissuras de acordo com a atividade  

A classificação das fissuras segundo a sua atividade é de grande valia para 

escolha do sistema de recuperação mais adequado, pois o movimento de abrir e fechar da 

fissura em estudo permite que se faça a relação com o sistema que possui a capacidade de 

deformação mais compatível com essa dinâmica.  

Duarte23 (1998, apud TAGUCHI, 2010, p. 30) classifica as fissuras, segundo a 

sua atividade em: 

                                                           
22

 BIDWEEL, T. G. The conservation of brick buildings, the repairs, alteration and restoration of old brickwork. 

Londres: BDA, 1977. 
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• Ativas: fissuras que apresentam variações de abertura ao longo do tempo; 

• Estabilizadas ou inativas: fissuras que não apresentam variações de abertura ao 

longo do tempo. 

De acordo com Silva (1998), existem fissuras da alvenaria imutáveis durante um 

grande intervalo de tempo (fissuras estáveis) e as que se alteram com o tempo por motivos 

diversos (fissuras não estabilizadas). Segundo o autor, essas ocorrem com maior frequência 

que aquelas. 

Segundo Lordsleem Jr. (1997), as fissuras podem ser cíclicas, sazonais ou 

progressivas, as quais são caracterizadas pela movimentação repetitiva, em determinados 

períodos de tempo e estendida indefinidamente, respectivamente. 

3.4.3 Classificação das fissuras de acordo com a direção 

Eldridge24 (1982 apud LORDSLEEM JR., 1997) classifica as fissuras segundo 

sua direção em:  

• Vertical; 

• Horizontal; 

• Denteada; 

• Diagonal ou em degraus. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
23

 DUARTE, R. B. Fissuras em alvenarias: causas principais, medidas preventivas e técnicas de recuperação. 
Porto Alegre: CIENTEC, 1998. (Boletim técnico, 25). 
24

 ELDRIDGE, H. J. Common defects in buildings. London, Crown, 1982. 
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Figura 3.11 – Classificação das fissuras nas alvenarias Eldridge (1982 apud LORDSLEEM Jr, 1997) 

 

Magalhães (2004, p. 40) afirma que “por sua simplicidade a utilização da 

classificação das fissuras de acordo com sua direção é adequada para análise prévia de 

fissuras, como parte de um processo de diagnóstico”.  

4. PREVENÇÃO DE FISSURAS 

Segundo Thomaz (1989), a correta execução da estrutura está diretamente 

ligada com a qualidade final das alvenarias de vedação, seja pela facilidade de observar o 

prumo, esquadro, nivelamento, ou ainda para o recebimento de cargas não previstas sobre 

ela devido às deformações da estrutura.  

Ripper (1984) afirma que devido à vasta experiência prática dos funcionários 

atuantes nas obras, os mesmos acabam por negligenciar algumas etapas importantes de 

execução, o que pode acarretar em possíveis patologias. 

Diante disso, a prevenção de fissuras em alvenarias de edifícios deve, 

obrigatoriamente, passar por todas as regras de bem planejar, projetar e construir, além de 

um controle sistemático e eficiente da qualidade dos materiais e dos serviços. A estocagem 

e o manuseio corretos dos materiais e componentes do canteiro de obras, o uso adequado 

do edifício, bem como uma boa manutenção, dentre outros fatores, não pode ser esquecido. 

Para Silva (2002), a patologia deve ser tratada de forma preventiva, conhecendo sua origem 

de forma precisa para que se adote a melhor técnica. 
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4.1. LIGAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS E ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

A correta ligação entre a estrutura de concreto e a alvenaria de vedação é muito 

importante no que diz respeito a prevenção de fissuras, pois essa interface é um ponto 

susceptível ao aparecimento desta manifestação patológica devido a presença de materiais 

diferentes e a ocorrência da deformação das estruturas de concreto. 

4.1.1 Encunhamento ou fixação da alvenaria 

 Para Tramontin (2005), a estrutura e a alvenaria constituem um único 

elemento, homogêneo e rígido, e se as mesmas trabalham de forma mútua, ou seja, quando 

é feita a fixação da parede na parte superior da estrutura, pode-se dizer que a interação 

entre elas é perfeita, mantendo assim um equilíbrio completo não manifestando nenhuma 

patologia. Para Ripper (1984), as duas últimas fiadas da fase de elevação da alvenaria de 

uma parede deve ser assentada depois de certo tempo de feita a alvenaria, 

aproximadamente uma semana, pois durante esse tempo a argamassa passa pelo processo 

de cura variando sensivelmente suas dimensões. 

 O processo de retração, que ocorre paralelamente ao de cura, pode ser 

definido como um fenômeno físico que ocorre com os materiais de base cimentícia, no qual 

o volume, inicialmente ocupado pelo material no estado plástico, diminui de acordo com as 

condições de umidade do sistema e a evolução da matriz de cimento. 

 Segundo Cincotto; Silva; Carasek (1995), a retração da argamassa pode 

estar associada ao excesso de cimento ou de finos no agregado, gerando fissuras 

geométricas. Ainda, segundo as autoras, o revestimento pode ainda apresentar fissuras 

decorrentes das reações expansivas da argamassa de assentamento por hidratação 

retardada do óxido de magnésio de cal ou por reação cimento-sulfatos, ou ainda devido à 

presença de argilo-mineirais expansivos no agregado, apresentando neste caso fissuras 

horizontais. 

Como a alvenaria possui rigidez, qualquer deformação potencial da estrutura 

encontra a alvenaria como obstáculo, que reage contra esta deformação, ocasionando o 

surgimento de tensões e consequentemente fissuras, que podem ocorrer tanto na estrutura 

quanto na alvenaria. 
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Segundo Tramontin (2005), mesmo antes do encunhamento a alvenaria interage 

com a estrutura devido ao seu peso próprio. A estrutura tende a se deformar, e com o 

enrijecimento da argamassa (e consequente perda de umidade conforme relatado acima), 

essa deformação da estrutura encontra como obstáculo a alvenaria, causando assim uma 

interação parcial da alvenaria-estrutura. Com o encunhamento, o estado de equilíbrio é 

atingido e a alvenaria fica submetida a tensões menores. 

Carasek (2012) afirma que a fixação da alvenaria deve ser iniciada 30 dias após 

o respaldo da alvenaria do último pavimento do grupo de 4 e após a elevação do 3º 

pavimento acima deste ou o telhado executado, obedecendo um intervalo mínimo de 24 

horas de uma fixação para outra, sendo executada no sentido de cima para baixo.  

Franco (1998) enfatiza que na concepção estrutural, o arranjo dos elementos da 

estrutura, na maioria das vezes contempla somente os critérios voltados ao funcionamento, 

mas não das outras partes do edifício, como alvenaria e esquadrias. Assim, a incorporação 

de elementos em balanço, transições, apoio de pouca rigidez podem ser o suficiente para 

atender aos critérios de funcionamento da estrutura, mas não dos elementos que a utilizam 

como apoio. Portanto, para melhores medidas profiláticas, ainda é necessário o estudo da 

rigidez que a alvenaria oferece em relação a estrutura de concreto armado. 

 Controlar a deformação na estrutura começa pelo projeto estrutural e, portanto, 

não se pode determinar um limite máximo de deformação para a estrutura, sem conhecer o 

tipo de vedação que será utilizada e a sua consequente capacidade portante. Segundo 

Sabbatine (1998), as estruturas reticuladas dos dias atuais são as mais esbeltas, possuem 

menor grau de rigidez e são potencialmente mais deformáveis, e essas características 

trouxeram para as alvenarias maiores deformações induzidas pelo edifício e pelos 

elementos estruturais. 

Diante disso, Sabbatini (1998) afirma que se a alvenaria estiver solidarizada com 

a estrutura, seguramente ela exerce função de contraventamento e, portanto, se torna 

elemento estrutural e para tal deve ser dimensionada. Logo se conclui que a alvenaria em 

alguns casos não somente resiste ao seu peso próprio, mas também como os esforços 

impostos pela própria deformação da estrutura e vice e versa. Portanto o dimensionamento 

estrutural deve considerar o efeito de contraventamento das alvenarias. O grau de 

contraventamento da alvenaria deve ser conhecido e equacionado, pois para um correto 
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dimensionamento é possível compatibilizar as deformações da estrutura e relacioná

a capacidade que a alvenaria

No caso de estruturas muito flexíveis

(embora não sejam tão recomendados devido ao fato de promover pontos de concentração 

de tensões):  

• Argamassa com c

o uso, adicionando apenas água, que reagirá fazendo com que haja expansão 

no local em que se encontra a abertura. 

• Polietileno expansor 

quando aplicado se expande preenchendo o vazio.

Nas demais estruturas, podem ser utilizados os demais procedimentos de 

encunhamento como a utilização de cunhas de concreto pré

tijolos cerâmicos maciços (Figura 5.1). Em todos os casos, recomenda

argamassa fraca, na proporção de 1:3:12 (cimento, cal hidratada e areia).

Figura 4.1 – Encunhamento por me

4.1.2 Ligação alvenaria-

 Conforme dito anteriormente, para

fissuração, deve-se passar por métodos de bem planejar, projetar e construir. De nada 

                                                          
25

 ZULIAN, C.S.;DONÁ,E.C.;VARGAS,C.L. 

civil.Universidade Estadual de Ponta Grossa,Paraná,2002
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dimensionamento é possível compatibilizar as deformações da estrutura e relacioná

a capacidade que a alvenaria tem de absorvê-las de acordo com sua rigidez.

No caso de estruturas muito flexíveis, pode-se utilizar os seguintes materiais 

(embora não sejam tão recomendados devido ao fato de promover pontos de concentração 

Argamassa com cimento expansor: argamassa a base de cimento e pronta para 

o uso, adicionando apenas água, que reagirá fazendo com que haja expansão 

no local em que se encontra a abertura.  

xpansor – Produto na forma de aerosol de alta aderência que 

licado se expande preenchendo o vazio. 

Nas demais estruturas, podem ser utilizados os demais procedimentos de 

encunhamento como a utilização de cunhas de concreto pré-fabricadas ou por meio de 

tijolos cerâmicos maciços (Figura 5.1). Em todos os casos, recomenda

a, na proporção de 1:3:12 (cimento, cal hidratada e areia).

Encunhamento por meio de tijolos cerâmicos maciços (ZULIAN; DONÁ; VARGAS
MACHADO, 2011) 

-pilar 

orme dito anteriormente, para obter uma prevenção no que di

passar por métodos de bem planejar, projetar e construir. De nada 

                   
ZULIAN, C.S.;DONÁ,E.C.;VARGAS,C.L. Alvenaria.2002.17f.Notas de aula da disciplina construção 

civil.Universidade Estadual de Ponta Grossa,Paraná,2002 
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las de acordo com sua rigidez. 

se utilizar os seguintes materiais 

(embora não sejam tão recomendados devido ao fato de promover pontos de concentração 

imento expansor: argamassa a base de cimento e pronta para 

o uso, adicionando apenas água, que reagirá fazendo com que haja expansão 

Produto na forma de aerosol de alta aderência que 

Nas demais estruturas, podem ser utilizados os demais procedimentos de 

fabricadas ou por meio de 

tijolos cerâmicos maciços (Figura 5.1). Em todos os casos, recomenda-se a utilização de 

a, na proporção de 1:3:12 (cimento, cal hidratada e areia). 

io de tijolos cerâmicos maciços (ZULIAN; DONÁ; VARGAS25, 2002 apud 

 

prevenção no que diz respeito a 

passar por métodos de bem planejar, projetar e construir. De nada 

2002.17f.Notas de aula da disciplina construção 
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adiantaria falar das medidas profiláticas em relação a ligação alvenaria-pilar se a alvenaria 

não for executada de maneira correta.  

 Diante disso os blocos cerâmicos para alvenaria de vedação devem seguir a 

NBR 7171 – “Bloco cerâmico para alvenaria – Especificação”, não devendo apresentar 

defeitos sistemáticos como trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e não 

uniformidade de cor. Devem atender ainda às prescrições da norma quanto a resistência à 

compressão, planeza das faces, desvio em relação ao esquadro e dimensões. 

 As verificações de trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e 

não uniformidade de cor deverá ser realizada visualmente, no lote inteiro, durante o 

descarregamento das peças. Portanto, devem-se rejeitar os blocos que apresentarem 

defeitos visuais no ato da descarga, separando-os do restante do lote. Isso também deve 

acontecer para a verificação de queima, através dos testes de tambor d’água e teste de som 

(para mais detalhes vide “Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras”, 

Sinduscon SP, 1996). 

 Para se iniciar um bom procedimento de execução de alvenaria, deve-se ter 

os seguintes documentos de referência revisados e compatibilizados (SINDUSCON SP, 

1996): 

• Projeto arquitetônico; 

• Projeto estrutural; 

• Projeto de instalações hidráulicas; 

• Projeto de instalações elétricas; 

• Projeto de impermeabilização; 

• Projeto de esquadrias; 

• Projeto de alvenaria; 

• NR 18 – “Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção” 

(norma regulamentadora do Ministério do Trabalho). 

 Para os serviços preparatórios deve-se limpar bem o pavimento em que será 

assentada a alvenaria, retirando toda poeira, pontas de aço sobressalentes, materiais soltos, 

pregos e demais materiais estranhos depositados sobre a laje. Lavar com água e escovar 

com escova de cerdas de aço as superfícies de concreto que receberão chapisco.  
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 O traço adequado para a argamassa de assentamento dos blocos deve ser 

definido de acordo com as orientações do fabricante, em caso de uso de argamassa 

industrializada. Usando-se de argamassa de cimento, cal e areia, o traço deve ser definido a 

partir de testes práticos em obra (avaliação da trabalhabilidade) e das características 

técnicas desejáveis (aderência, capacidade de deformação da trabalhabilidade) e das 

características técnicas desejáveis (aderência, capacidade de deformação e retenção de 

água). 

 Eventuais falhas no nivelamento da laje devem ser corrigidas com 

enchimento na primeira fiada e/ou modificação na espessura das juntas.  

 Em relação aos possíveis defeitos da estrutura de concreto, como 

estufamento, desaprumo ou desalinhamento de peças, devem ser corrigidos quando da 

definição do posicionamento da fiada de marcação, procurando sempre o menor enchimento 

possível na camada de revestimento. 

 Diante disso, Carasek (2012) afirma que é muito importante que alguns 

prazos sejam atendidos para o início da execução dos serviços, tais como: concretagem do 

pavimento executada a mais de 45 dias, no mínimo 15 dias da retirada total do escoramento 

da laje do pavimento a ser executada a alvenaria e do pavimento superior e chapisco 

executado há mais de 3 dias e menos que 7 dias. 

 A fim de garantir que o chapisco promova o aumento do atrito na junção 

alvenaria/estrutura, ele deve ser “bem curado”, fornecendo assim a água necessária para 

que as reações de hidratação ocorram sem a precisão de absorver a qualquer quantidade 

de água de amassamento, reduzindo assim as possíveis chances de deslocabilidade entre 

os dois sistemas, sendo executado com antecedência de 72 horas. 

 A fim de promover o travamento da alvenaria na direção perpendicular a 

parede, deve-se galgar as fiadas da elevação na face dos pilares e marcar as posições 

indicadas para fixação dos ferros-cabelo que, em geral, são posicionados de duas em duas 

fiadas, a partir da segunda fiada. Essa prevenção deverá ser feita por meio de ferros-cabelo 

que podem ser montados com barras de aço CA-50 (Ø = 5.0 mm), dobradas em forma de 

“U”, ou com telas de aço galvanizado de malha quadrada (15 x 15) mm² (Ø = 1,5 mm). As 

figuras 01, 02 e 03 a seguir mostram os tipos de ferros-cabelo que podem ser utilizados. 
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Figura 4.2 – Detalhe do conector de ancoragem tipo ferro-cabelo garantindo o contraventamento lateral (SOUZA 

et al. , 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Tela metálica colocada por meio de fixação à pólvora (CARASEK 2012) 
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Figura 4.4 – Tela metálica colocada à base de argamassa de assentamento dos próprios blocos cerâmicos 
através de bisnaga. (MEDEROS; FRANCO, 1999) 

 

 

 

 

O ferro-cabelo deve ser chumbado nas faces pilares em dois furos feitos por 

furadeira elétrica e broca de vídea de no mínimo 6 mm de diâmetro. A tela eletrosoldada 

pode ser colocada através de pinos de fixação aplicados por meio de tiro, deve ser bem 

fixada e não possuir curvatura, caso contrario, ela passa a trabalhar como mola e não 

colabora na prevenção contra os destacamentos.  

Ainda quanto ao comparativo dos instrumentos de ancoragem (ferro-cabelo e 

tela eletrosoldada), é possível estabelecer os seguintes quadros comparativos: 
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Tabela 4.1 - Resumo comparativo entre a tela metálica eletrosoldada galvanizada e o “ferro cabelo” quanto ao 
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Resumo comparativo entre a tela metálica eletrosoldada galvanizada e o “ferro cabelo” quanto ao 
seu desempenho (MEDEIROS; FRANCO,1999) 
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Tabela 4.2 - Resumo comparativo entre a tela met
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Resumo comparativo entre a tela metálica eletrosoldada galvanizada e o “ferro cabelo” quanto a sua 
utilização (MEDEIROS; FRANCO,1999) 
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Tabela 4.3 - Resumo comparativo entre a tela metálica eletrosoldada galvanizada e o “ferro cabelo” quanto as 
etapas de ancoragem 

5. SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO

Segundo Lordsleem Jr. (1997) pode

construtivo para a recuperação de fissuras da seguinte maneira:

• O conjunto de operações adotadas na recuperação do

argamassa aplicado sobre a alvenaria é chamado de

recuperação de fissuras;

•  O conjunto de técnicas de recuperação dependentes entre si e adequadamente 

organizadas, empregado na recuperação do revestimento de 

aplicado sobre a alvenaria é chamado de método construtivo para recuperação 

de fissuras. 

É imprescindível que no estudo da recuperação sejam levadas em consideração 

todas as ações - em termos de projeto, execução, controle, avaliação de desempenh

outras - que permitam à recuperação comportar

uso. 

Sistemas de recuperação de fissuras da interface alvenaria – estrutura de concreto: comparativo...
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Resumo comparativo entre a tela metálica eletrosoldada galvanizada e o “ferro cabelo” quanto as 
etapas de ancoragem (MEDEIROS; FRANCO,1999) 

SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EM ALVENARIA

Segundo Lordsleem Jr. (1997) pode-se definir técnica construtiva e método 

construtivo para a recuperação de fissuras da seguinte maneira: 

• O conjunto de operações adotadas na recuperação do

argamassa aplicado sobre a alvenaria é chamado de técnica construtiva para 

recuperação de fissuras; 

O conjunto de técnicas de recuperação dependentes entre si e adequadamente 

organizadas, empregado na recuperação do revestimento de 

aplicado sobre a alvenaria é chamado de método construtivo para recuperação 

É imprescindível que no estudo da recuperação sejam levadas em consideração 

em termos de projeto, execução, controle, avaliação de desempenh

que permitam à recuperação comportar-se adequadamente frente às solicitações de 
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DE FISSURAS EM ALVENARIA  

se definir técnica construtiva e método 

• O conjunto de operações adotadas na recuperação do revestimento em 

técnica construtiva para 

O conjunto de técnicas de recuperação dependentes entre si e adequadamente 

organizadas, empregado na recuperação do revestimento de argamassa 

aplicado sobre a alvenaria é chamado de método construtivo para recuperação 

É imprescindível que no estudo da recuperação sejam levadas em consideração 

em termos de projeto, execução, controle, avaliação de desempenho, entre 

se adequadamente frente às solicitações de 
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Sabe-se que o sistema de recuperação faz referência diretamente ao conjunto 

de camadas que uma vez aplicadas sintetizam a vedação vertical, no caso, constituída pela 

alvenaria de vedação (blocos cerâmicos) com revestimento de argamassa, as funções para 

a qual ela foi construída. 

Será focado neste trabalho principalmente o desempenho quanto à capacidade 

de deformação, pois dentre as principais propriedades dos sistemas de recuperação, essa é 

uma das mais importantes (faz referência ao módulo de elasticidade existente na argamassa 

como um todo). 

Segundo Lordsleem Jr. (1997), a capacidade de deformação tem a função de 

manter o sistema de recuperação íntegro, principalmente, diante das fissuras ativas, as mais 

difíceis de serem recuperadas. 

5.1. PARTES DE UM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 

Os sistemas de recuperação devem casar vários fatores, para que possa 

compatibilizá-los com os movimentos da base. Deve-se diagnosticar a causa da fissura 

(movimentações térmicas, higroscópicas, fundações ou deformações da estrutura) assim 

como, verificar a qualidade dos materiais envolvidos, aderência, modo de execução, entre 

outros. A escolha da forma de recuperação é determinante para a não reincidência da 

fissura e o acabamento final deve assemelhar-se aos adjacentes, Sahade (2005). 

Para Lordsleem (1997, p. 65):  

Os sistemas de recuperação são constituídos de diversas partes, as quais 

se complementam e ao mesmo tempo interagem entre si. A divisão em 

partes objetiva atender a todos os requisitos exigidos de um sistema, entre 

os quais: resistências mecânicas, capacidade de deformação, 

estanqueidade, textura superficial compatível com o revestimento anterior e 

durabilidade.  
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5.1.1 Base 

Parte da construção denominada substrato, que deve apresentar poros e 

rugosidade para permitir a perfeita aderência com as camadas 

recuperação. A base pode ser composta por alvenaria de vedação, concreto ou o próprio 

revestimento existente. 

5.1.2 Camada de regularização

A camada de regularização tem a função de regularizar a base e preparar a 

superfície para o recebimento de camadas subsequentes.

Conforme Lordsleem (1997

constituídos apenas por um sulco retangular ou em forma de “V”, preenchidos com um 

selante flexível, no que seria a camada de regularização ou a base. Eles

vedação, deixar que a fissura movimente

Seguindo a metodologia de Thomaz (1989), 

retangular de 20 mm de largura e 10 mm de profundidade, e deve

selante aplicado na fissura 

que a camada de regularização não concentre tensões, distribuindo

de largura. 

Figura 5.1 – T
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Parte da construção denominada substrato, que deve apresentar poros e 

rugosidade para permitir a perfeita aderência com as camadas integrantes da camada de 

recuperação. A base pode ser composta por alvenaria de vedação, concreto ou o próprio 

Camada de regularização 

A camada de regularização tem a função de regularizar a base e preparar a 

imento de camadas subsequentes. 

Conforme Lordsleem (1997, p. 68) “alguns sistemas de recuperação são 

constituídos apenas por um sulco retangular ou em forma de “V”, preenchidos com um 

selante flexível, no que seria a camada de regularização ou a base. Eles

vedação, deixar que a fissura movimente-se livremente”. 

Seguindo a metodologia de Thomaz (1989), recomenda

retangular de 20 mm de largura e 10 mm de profundidade, e deve

selante aplicado na fissura por uma fita de polipropileno. Esses cuidados são tomados para 

que a camada de regularização não concentre tensões, distribuindo-as

Transversal da execução dos sulcos na alvenaria (SILVA
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Parte da construção denominada substrato, que deve apresentar poros e 

integrantes da camada de 

recuperação. A base pode ser composta por alvenaria de vedação, concreto ou o próprio 

A camada de regularização tem a função de regularizar a base e preparar a 

) “alguns sistemas de recuperação são 

constituídos apenas por um sulco retangular ou em forma de “V”, preenchidos com um 

selante flexível, no que seria a camada de regularização ou a base. Eles objetivam, além da 

recomenda-se o uso de sulco 

retangular de 20 mm de largura e 10 mm de profundidade, e deve-se dessolidarizar o 

es cuidados são tomados para 

s ao longo dos 20 mm 

SILVA 1998) 
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5.1.3 Dessolidarização

Composta por uma bandagem que se situa entre a base e a camada de 

regularização. O funcionamento é dado pela dessolidarização da base e a camada 

subsequente, evitando o acúmulo de tensões na região da fissura.   

5.1.4 Camada de recuperação

Camada que tem a funç

ou não, no caso da não utilização do reforço esta deve ser necessariamente flexível. As 

camadas de recuperação podem ter aplicação de reforços com a utilização de telas para 

combater as tensões de traç

acordo com Lordsleem Jr. (1997). Alguns reforços comumente utilizados são:

1) Telas de aço; 

2) Telas de poliéster;

3) Tela de fibra de vidro;

4) Tela de polipropileno;

5) Véus de poliéster;

6) Véus de fibra de vidro.

 

Figura 5.2 –
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Dessolidarização 

Composta por uma bandagem que se situa entre a base e a camada de 

regularização. O funcionamento é dado pela dessolidarização da base e a camada 

subsequente, evitando o acúmulo de tensões na região da fissura.    

Camada de recuperação 

Camada que tem a função de resistir a pequenas deformações, sendo reforçada 

ou não, no caso da não utilização do reforço esta deve ser necessariamente flexível. As 

camadas de recuperação podem ter aplicação de reforços com a utilização de telas para 

combater as tensões de tração do sistema de recuperação e movimentações da base, de 

acordo com Lordsleem Jr. (1997). Alguns reforços comumente utilizados são:

Telas de poliéster; 

Tela de fibra de vidro; 

Tela de polipropileno; 

Véus de poliéster; 

Véus de fibra de vidro. 

 Telas para reforço dos sistemas de recuperação de fissuras
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Composta por uma bandagem que se situa entre a base e a camada de 

regularização. O funcionamento é dado pela dessolidarização da base e a camada 

ão de resistir a pequenas deformações, sendo reforçada 

ou não, no caso da não utilização do reforço esta deve ser necessariamente flexível. As 

camadas de recuperação podem ter aplicação de reforços com a utilização de telas para 

ão do sistema de recuperação e movimentações da base, de 

acordo com Lordsleem Jr. (1997). Alguns reforços comumente utilizados são: 

elas para reforço dos sistemas de recuperação de fissuras 
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A largura do reforço pode variar de 14 cm a 50 cm, para véus de poliéster e tela 

metálica, respectivamente, ambos centralizados em relação à fissura. 

Recomenda Lordsleem Jr. (1997) a utilização de reforço metálico nas 

proximidades da interface alvenaria-estrutura. Salienta também dois tipos de reforço 

metálicos aplicados a esta situação, a argamassa armada e a ponte de transição, ilustrado 

na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 – Posicionamento das telas metálicas na camada de recuperação (SILVA 1998) 

 

5.1.5 Camada de proteção 

Deve ser feita com a função de compatibilizar as deformações com a camada 

anterior (camada de recuperação), evitando a movimentação diferencial entre as mesmas, 

sempre utilizando materiais com propriedades semelhantes. A camada de proteção tem a 

função também de proteger a recuperação de agentes atmosféricos e ações mecânicas que 

atuam sobre ela. 

5.1.6 Camada de acabamento 

Esta camada será a última, conferindo então a tonalidade, textura, entre outros 

aspectos visuais semelhantes com as demais do pano, podendo ser utilizado os 

revestimentos anteriormente retirados. As diferenças de tonalidades desta camada e do 
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revestimento anterior devem ser extintas com um sistema de pintura adequado, não muito 

raro se utiliza a pintura em todo o pano, evitando a diferença de coloração entre a camada 

de acabamento e as demais. 

 

Figura 5.4 – Detalhamento de todas as partes na recuperação da fissura (SILVA 1998) 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO  

Para se tratar a fissura da alvenaria de vedação de forma eficaz, é necessário 

que se faça uso do sistema de recuperação adequado ao problema em questão. Tal sistema 

necessita ter características e propriedades especiais para cumprir adequadamente a 

função de resistir aos esforços de tração, compressão e cisalhamento sem fissurar-se.  

De acordo com Lordsleem Jr. (1997), os sistemas de recuperação devem 

atender as funções que o revestimento não foi capaz de desempenhar, devido à situação 

crítica a qual foi submetido, e por isso eles funcionam como revestimentos que possuem 

características e propriedades mais solicitadas.   

Sahade (2005, p. 45) esclarece que: 
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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 de 

membrana acrílicas) e, quanto aos efeitos, em técnica ativa (liberada) ou 

passiva (travada).  

Isso demonstra que os sistemas de recuperação de fissuras possuem 

características e propriedades específicas de acordo com o tipo de fissura e a técnica de 

tratamento.  

Lordsleem Jr. (1997) afirma que os sistemas utilizados para tratamento de 

fissuras devem atender as seguintes características e propriedades:  

•  Resistência mecânica, sendo as principais: resistência de aderência, resistência 

a esforços de cargas estáticas e dinâmicas, resistência à tração e compressão; 

•  Capacidade de deformação: eficácia na acomodação das deformações 

intrínsecas (retrações e expansões térmicas e higroscópicas) e as deformações 

da base já fissurada. 

•  Propriedades geométricas e superficiais: os sistemas de recuperação de fissuras 

devem ter atributos em termos de planicidade, rugosidade, porosidade e cor 

compatíveis com o sistema de acabamento final previsto para que haja harmonia 

visual (compatibilidade estética).  

•  Estanqueidade: capacidade que o sistema de recuperação tem de resistir à 

penetração de água, gases, sons ou a penetração de materiais sólidos em 

suspensão. 

•  Durabilidade: Capacidade que o sistema de recuperação tem de manter o 

desempenho previsto de suas funções em condições de uso previstas pelos 

fabricantes dos produtos que o constitui.  

5.3. EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE FISSURAS DA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Os sistemas de recuperação de fissuras irão atuar de duas formas distintas: 

impedindo ou permitindo a movimentação das fissuras. No primeiro caso, o sistema será 
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reforçado para impedir/minimizar a movimentação e, no segundo terá que ter flexibilidade 

suficiente a fim de acomodar a movimentação sem se fissurar.  

Segundo Uemoto26 (2002 apud SAHADE, 2005, p. 47): 

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. 

 

 

5.3.1 Condições das superfícies  

De acordo com Sahade (2005), as superfícies que irão receber os sistemas de 

recuperação devem estar firmes, coesas, regularizadas, livres de umidade, limpas e isentas 

de graxas, partículas soltas e micro-organismos.  

5.3.2 Tratamentos superficiais  

O tratamento da superfície é feito de acordo com as especificações de 

fabricantes dos produtos e características das fissuras (abertura, movimentação, direção). 

Desta forma, de posse dos métodos disponíveis e da melhor forma de recuperação, os 

devidos procedimentos de retirada de umidade, aplicação de fundos seladores e 

preparadores de superfície serão executados de acordo com as instruções dos produtos. 

6. RECUPERAÇÃO DE FISSURAS  

Para Junginger (2003) “O tipo de correção a ser executado depende 

fundamentalmente do tipo de fissura e da sua amplitude de movimentação, ou seja, se sua 

abertura varia substancialmente quando sob incidência de ações higrotérmicas e/ou de seus 

efeitos”.  

O tipo de fissura está relacionado com a causa que lhe deu origem, assim a 

caracterização da atividade das fissuras será feita classificando-as em: ativas e inativas. As 

                                                           
26

 UEMOTO, K. L. Projeto, execução e inspeção de pinturas. São Paulo: O Nome da Rosa, 2002. 
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fissuras inativas são de fácil recuperação e/ou controle, em contrapartida as fissuras ativas 

são de difícil recuperação e exigem bastante da camada de recuperação, fazendo com que 

essa seja flexível ao ponto de absorver toda deformação proporcionada pela movimentação 

da base. 

O tratamento terá mais uma incógnita devido à amplitude da fissura, obedecendo 

à nomenclatura da tabela 3.2 – Classificação quanto à abertura, de acordo com a NBR 9575 

(ABNT, 2010) citada na seção 3.4.1. A amplitude de uma fissura viabiliza o uso de certos 

tratamentos por serem mais econômicos e/ou de fácil aplicabilidade.  

6.1. SISTEMA DE TRATAMENTO “A”  

O sistema de tratamento “A” foi extraído de Sahade (2005) e Tomaz (1989) e 

pode ser aplicado tanto na interface alvenaria estrutura quanto na alvenaria propriamente 

dita. Segundo Silva (2002) esse tratamento deve se aplicado em fissuras com atividade 

reduzida. A maior dificuldade na hora de executar esse sistema se encontra na execução do 

sulco nas dimensões especificadas.  

6.1.1 Etapas do tratamento: 

1) Abertura da fissura em forma de “v”. Este sulco pode ser feito por meio do auxílio 

de abridor de fissuras comumente chamada de “abre trincas” e a suas 

dimensões são feitas de acordo com a especificação do fabricante do selante 

acrílico que preencherá o sulco; 

2) Limpeza do sulco e aplicação de fundo preparador, de acordo com a orientação 

do fabricante do material utilizado para preenchimento. 

3)  Preenchimento do sulco com material flexível, como o selante acrílico, massa 

PVA ou acrílica aditivada com resina, em duas demãos (aguardar 24 horas entre 

as demãos). Isso permite que a movimentação da fissura não seja percebida no 

acabamento final; 

4) Aplicar 02 demãos de tinta acrílica sobre o local da fissura, sobre o selante 

acrílico, esperando intervalo de 06 horas entre as demãos (aplicar com pincel e 

diluir conforme especificação do fabricante); 

5) Proceder com o acabamento final. 
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Figura 6.1 – Abre trincas  

 

Figura 6.2 – Abertura de fissura em forma de “v” (SILVA, 1998) 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Aplicação de primeira demão de selante acrílico (SAHADE, 2005) 

 

 

Junginger (2003) realizou esse tratamento de fissuras utilizando massa PVA 

aditivada com flexibilizante de sistemas para preenchimento do sulco. Já Sahade (2005) e 

Silva (1998) adotam selante acrílico. 
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6.2. SISTEMA DE TRATAMENTO “B”  

Essa terapia é indicada para o tratamento de fissuras médias, as quais 

apresentam maior movimentação, e a técnica utilizada para essa situação visou-se 

desvincular o revestimento da base para evitar a sua fissuração. Para isso é retirada uma 

faixa do revestimento para possibilitar que a faixa não aderida consiga “absorver” a 

movimentação da base.  

Esse sistema de tratamento é consagrado no mercado da construção civil e foi 

extraído de Junginger (2003).  

6.2.1 Etapas do tratamento “B” 

1) Remoção da faixa de revestimento com espessura de 15 cm com centro na 

fissura e limpeza da base com auxílio de um pincel de 2”; 

 

Figura 6.4 – Revestimento removido (JUNGINGER, 2003) 

 

2) Regularização da base para aplicação da fita plástica e obtenção de perfeita 

aderência da tela de poliéster (único plano) a fim de trabalhar com eficiência a 

tração (aguardar 2 horas para secagem ao toque antes da aplicação da fita 

plástica); 
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Figura 6.5 – Base regularizada (JUNGINGER, 2003) 

 

 

3) Aplicação de fita plástica para formação da ponte entre o revestimento e a base. 

Esse isolamento permite que o trecho sem aderência trabalhe em conjunto para 

“absorver” a movimentação cíclica da fissura. Deve se evitar grande espessura 

da faixa de revestimento isolada para não fragilizá-la; 

 

Figura 6.6 – Aplicação de fita de polipropileno (JUNGINGER, 2003) 

 

4) Aplicação da tela de poliéster por meio de resina acrílica de forma a deixá-la 

esticada e evitar seu alongamento pela solicitação dos esforços de tração; 

Figura 6.7 – Aplicação da tela de poliéster (JUNGINGER, 2003) 

 

5) Execução da ponte de aderência sobre a tela para recebimento do revestimento 

através da utilização da mesma resina utilizada para colar a tela; 



56 
Sistemas de recuperação de fissuras da interface alvenaria – estrutura de concreto: comparativo... 

 
 

 

 

D. W. S. Muci; J. R. B. Netto; R. de A. Silva 

 

6) Execução do revestimento em argamassa ou gesso sobre a tela de poliéster 

(recuperação rígida). Poderia se utilizar massa PVA aditivada para obtenção de 

uma recuperação flexível (aguardar 16 horas para secagem);  

7) Aplicação do acabamento final. 

 

Figura 6.8 – Esquema para aplicação da tela de poliéster (JUNGINGER, 2003) 

 

6.3. SISTEMA DE TRATAMENTO “C” 

O início do tratamento é feito de maneira idêntica ao processo executado para 

fissuras médias (etapas 1 a 4), porém o acabamento é feito em 4 camadas intercaladas de 

tela de poliéster e massa acrílica aditivada, obtendo uma camada única e flexível capaz de 

absorver maiores movimentações da base.  

Figura 6.9 – Revestimento corrigido com acabamento flexível (JUNGINGER, 2003) 

 

Etapas do tratamento de fissuras acentuadas, após passos de 1 a 4 do sistema 

de tratamento “B”:  

1. Aplicação de quatro camadas intercaladas de tela de poliéster e massa PVA 

aditivada, com intervalo de 1 hora entre as camadas;  

2. Execução do acabamento final. 
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6.4. SISTEMA DE TRATAMENTO “D”  

Este sistema de tratamento de fissuras foi extraído do método executivo 89 da 

Quimicryl (2014 c), o qual contém detalhadamente o processo de tratamento impermeável 

corretivo de fissuras, juntas de trabalho ou frisos em argamassa de regularização sobre o 

encontro de estrutura em concreto com alvenaria, a fim de suportar trincas ou fissuras ativas 

e passivas.   

A Tabela 6.1 apresenta os produtos utilizados e o consumo por metro linear para 

uma faixa de 20 cm de largura para o sistema de tratamento denominado membrana acrílica 

impermeável com estruturante (MAI) – Geotêxtil.  

 

Tabela 6.1 – Relação de materiais e consumo por metro linear ME - 89 (QUIMICRYL, 2014 c) 

Material Consumos/m linear com 20 cm de 
largura 

Polímero acrílico e flexível para 
impermeabilização (PAFI) 

0,3 kg 

 Estruturante Geotêxtil  0,2 m 
Fita de Polipropileno (PP) – 5 cm de largura 1 m 

 

Os produtos e ferramentas utilizados no tratamento estão ilustrados na Figura 

6.10. 

Figura 6.10 – Produtos e ferramentas para execução do sistema ME - 89 (QUIMICRYL, 2014 c) 
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6.4.1 Cuidados na aplicação 

• Não aplicar o sistema em ambientes externos sob umidade alta; 

• Executar a limpeza do substrato removendo partes soltas e ou contaminações 

que prejudiquem a resistência superficial; 

• A base deve estar seca e com resistência superficial conforme exigência de 

norma; 

6.4.2 Aplicação detalhada 

1) Retirar o acabamento da parede em uma faixa de 20 cm; 

2) Fixar a fita de PP (50 mm de largura) centralizando na trinca; 

3) Aplicar com auxílio de um pincel, uma demão do PAFI sem diluição ou mistura; 

 

 

Figura 6.11 – Aplicação do PAFI 

 

4) Em seguida, mergulhar o estruturante geotêxtil no PAFI para que ele fique 

totalmente embebido do produto, retirando-se o excesso e fixando-o na base a 

ser tratada; 
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Figura 6.12 – Aplicação do estruturante geotêxtil  

 

5) Posteriormente a fixação, aplicar última demão do produto com o auxílio do 

pincel, de maneira que o estruturante geotêxtil não fique enrugado; 

 

Figura 6.13 – Aplicação da última demão do PAFI  

 

6) Aguardar a cura de 72 horas do sistema MAI para receber outros acabamentos. 

Revestimento tipo textura, massa cimentícia, gesso, etc.  

A Figura 6.14 ilustra o tratamento corretivo desse sistema de tratamento de 

fissura.  
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Figura 6.14 – Esquema tratamento ME – 89 (QUIMICRYL, 2014 c) 

 

6.5. SISTEMA DE TRATAMENTO “E1”  

Esse sistema de tratamento de fissuras foi retirado do método executivo 46 da 

Quimicryl (2014 b), o qual contém detalhadamente o processo de tratamento de fissuras nas 

juntas de fixação entre alvenaria e estrutura de concreto. 

A Tabela 6.2 expõe os equipamentos e ferramentas necessárias para execução 

desse sistema.  

Tabela 6.2 – Relação de materiais e consumo por metro linear ME - 46 (QUIMICRYL, 2014 b) 

Descrição Quantidade 
Serra circular 1 

Lixadeira circular 1 
Pincel de 2” 1 

Espátula de 4” 1 
Talhadeira 1 

Marreta 1 
EPIs  

 

Os materiais necessários para junta de 50 mm de largura por 10 mm de 

profundidade estão apresentados na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 – Relação de materiais e consumo por metro linear ME – 46 (QUIMICRYL, 2014 b) 

Tipo Consumo por metro linear 
Selante acrílico reforçado com fibras 730 gramas 
Argamassa flexível à base de acrílico 
puro 

160 gramas 

Flexibilizante de sistemas  150 ml/ litro de massa corrida 
Selador acrílico para pisos 10 ml  
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6.5.1 Modo de execução: 

1) Corte do substrato 

• Fazer um corte de 50 mm de largura por 10 mm de profundidade com auxílio 

de serra circular ou lixadeira, fazendo com que a fissura fique centralizada; 

• Fazer remoção do pó com pincel seco. 

2) Imprimação com selador acrílico para piso 

• Aplicar o selador acrílico para piso sem diluí-lo com utilização do pincel de 2”; 

• Aguardar secagem (tempo mínimo: 30 minutos). 

3) Tratamento da junta 

• Aplicar o selante acrílico reforçado com fibras na região da junta, em duas 

demãos, pressionando com a espátula nas bordas da junta. Na segunda 

demão, preencher o restante da junta de forma a nivelar com a superfície do 

revestimento de parede; 

• Aguardar secagem mínima de 72 horas entre as demãos; 

• O período ideal para aplicação do produto é pela manhã, pois a fissura tende 

a se encontrar mais dilatada;  

• O produto após a secagem retrai de 1 mm a 2 mm, deixando um rebaixo para 

a próxima etapa. 

4) Tratamento da junta 

• Após 72 horas aplicar a argamassa flexível utilizando espátula na região 

sobre o selante; 

• Aguardar secagem por 24 horas para aplicação o acabamento final.  

5) Acabamento final 

• Aplicar massa corrida amolecida com flexibilizante de sistemas na proporção 

150 ml por litro de massa corrida; 

• Aguardar secagem e proceder com a pintura. 

6.6. SISTEMA DE TRATAMENTO “E2”  

Sistema de tratamento de fissuras extraído do método executivo 39 da Quimicryl 

(2014 a), detalhando o processo de reparo das fissuras dos sistemas de vedação vertical 

em alvenaria, revestidos com argamassa ou gesso. Devido a similaridade com o tratamento 

“E1” e a riqueza de detalhes existentes no método executivo do qual esta recuperação foi 
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extraída, escolheu-se por apresentar essa terapia, mesmo não sendo voltada as fissuras 

que este trabalho tem como foco.  

Os equipamentos e ferramentas utilizados na ação corretiva são os mesmos 

utilizados no sistema de tratamento “E1” e estão descritos na Tabela 6.2. 

Os materiais necessários para junta de 50 mm de largura por 10 mm de 

profundidade estão apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 6.4 – Relação de materiais e consumo por metro linear ME - 39 (QUIMICRYL, 2014 a) 

Tipo Consumo por metro linear 
Selante acrílico reforçado com fibras 360 gramas 
Argamassa flexível à base de acrílico 
puro 

120 gramas 

Flexibilizante de sistemas (para 
acabamento liso) 

15 gramas 

Selador acrílico para pisos 10 ml 
 

6.6.1 Modo de execução: 

1) Corte do substrato 
• Fazer um corte de 50 mm de largura por 5 mm de profundidade com auxílio 

de serra circular ou lixadeira, fazendo com que a fissura fique centralizada; 

• Fazer remoção do pó com pincel seco e logo após executar imprimação; 

• Se a profundidade for maior que a especificada (5 mm), deve-se corrigir com 

argamassa colante ou polimérica.  

 

Figura 6.15 – Corte do revestimento de argamassa ME - 39 (QUIMICRYL, 2014 a) 

 

2) Imprimação 
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• Realizada de forma idêntica ao sistema de tratamento “E1” 

 

Figura 6.16 – Imprimação ME - 39 (QUIMICRYL, 2014 a) 

 

3) Tratamento da junta 

• O tratamento da junta deve ser realizado conforme descrito no sistema de 

tratamento “E1”.  

 

Figura 6.17 – Esquema de tratamento da junta ME - 39 (QUIMICRYL, 2014 a) 

 

4) Tratamento da junta 

• A segunda etapa do tratamento da junta segue o mesmo procedimento da 

terapia realizada anteriormente, conforme a Figura 6.18.   

Figura 6.18 – Finalização do tratamento da junta ME - 39 (QUIMICRYL, 2014 a) 
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5) Acabamento final 

• Aplicar massa corrida acrílica aditivada na proporção de 10% em volume com 

flexibilizante de sistemas; 

• Aguardar secagem, lixar e realizar a pintura. 

Figura 6.19 – Aplicação de massa corrida ME - 39 (QUIMICRYL, 2014 a) 

 

 

6.7. SISTEMA DE TRATAMENTO “F” 

Segundo a execução de serviço (ES) - 036 do distribuidor Impercia (2011), as 

alvenarias que apresentam fissuras e trincas com pequenas atividades poderão ser tratadas 

com o sistema de selante elástico e argamassa com fibras. Sendo caracterizado por um 

sistema que absorve as deformações da base, a argamassa é capaz de absorver pequenos 

esforços de tração, devido às fibras presente em sua composição.  

6.7.1 Modo de execução: 

1) Remover uma faixa de 10 cm do reboco, tendo a trinca como centro desta faixa; 

Figura 6.20 – Remoção do reboco (IMPERCIA, 2014) 
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2) Execução de um sulco em forma de “V” com profundidade de 0,5 cm e largura 

de 1,0 cm; 

Figura 6.21 – Remoção do reboco (IMPERCIA, 2014) 

 

3) Seguir com a limpeza de toda poeira, graxa ou óleo presente nesta superfície. A 

superfície deve apresentar-se seca durante a aplicação do selante; 

4) Aplicar então, o primer para aumentar a aderência com a camada subsequente, 

o mástique. Aguardar de 30 a 60 minutos e então aplicar o mástique de 

poliuretano, aguardar 48h para a cura do poliuretano; 

5) Aplicar a tela estruturante de PVC e poliéster de largura 10 cm com a trincha 4”, 

e embebida em cola PVA , aplicando-a sobre a faixa de 10 cm; 

6)  Após a secagem da cola (período de 06 horas), aplicar o novo reboco sobre a 

faixa removida, utilizar o traço de 1:8 e adicionar fibras de polipropileno e 

adesivo a base de resina acrílica à argamassa nas proporções indicadas pelo 

fabricante; 

7)  Executar a cura química do reboco com uma demão do adesivo acrílico, sem 

diluição; 

As etapas de execução serão feitas conforme a figura 6.22: 
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Figura 6.22 – Etapas do sistema de recuperação de fissuras (IMPERCIA, 2014) 

 

 

6.8. SISTEMA DE TRATAMENTO “G”  

O sistema de fita autoadesiva para trincas é recomendado para trincas presentes 

nas alvenarias de fachada, que apresentam grande movimentação e atividade e foi extraído 

de Impercia (2014). O sistema se mostra estanque, impermeabilizando a patologia fazendo 

com que cesse a movimentação por causas higroscópicas. As movimentações térmicas 

serão as principais responsáveis pelos esforços internos após a recuperação. O sistema 

apresenta resistência satisfatória à incidência de raios ultravioleta, flexibilidade e eficácia 

com grandes idades.  

6.8.1 Etapas de execução: 

6) Executar a limpeza e abertura da fissura, removendo todo o revestimento até o 

reboco em uma faixa de 10 cm. Em seguida, realizar a limpeza da superfície, 

removendo toda poeira, óleo e material pulverulento. 
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Figura 6.23 – Limpeza e abertura da fissura (IMPERCIA, 2014) 

 

2) Aplicar o primer, para aumentar a aderência entre o reboco e o selador. 

Aguardar de 30 a 60 minutos para a secagem. 

Figura 6.24 – Aplicação do primer (IMPERCIA, 2014) 

 

3) Após a aplicação e secagem do primer, aplicar o mástique de poliuretano sob a 

fissura, aguardar um período de 48 a 72 horas para a cura deste. 

Figura 6.25 – Aplicação do mástique de poliuretano (IMPERCIA, 2014) 
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4) Imediatamente após a cura do mástique, aplicar novamente mais uma demão do 

prime sobre a fissura e aguardar o período de secagem deste. 

Figura 6.26 – Aplicação da segunda demão de primer (IMPERCIA, 2014) 

 

5) Aplicar a fita autoadesiva sobre a fissura. 

Figura 6.27 – Aplicação da fita autoadesiva (IMPERCIA, 2014) 

 

6) Selar toda a fissura com manta líquida para então receber o acabamento 

decorativo. 
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Figura 6.28 – Etapas do sistema de recuperação de fissuras (IMPERCIA, 2014) 

 

O sistema de fita autoadesiva para trincas deverá receber acabamento após a 

última etapa citada. O sistema apresenta flexibilidade, estanqueidade e resistência a 

intempéries. 

6.9. SISTEMA DE TRATAMENTO “H” 

O sistema de tratamento “H” foi extraído de Sahade (2005) e avaliado por 

Lordsleen Jr. (1997), sendo o que obteve a maior capacidade de deformação provocada por 

tensões de tração e cisalhamento entre os sistemas testados.  

6.9.1 Modo de execução: 

1) Preparação da superfície  

• Abrir fissura em forma de “V”, por meio do disco de corte, apresentando após 

a abertura, profundidade e largura com a dimensão de 1 cm; 

• Remover todo acabamento (massa acrílica e tinta) numa faixa de 20 cm em 

torno da fissura deixando-a centralizada;  

• Eliminar todo o pó da fissura e das faixas laterais por meio da utilização de 

trincha de 2”.  

6) Fundo 

• Caso o substrato não esteja coeso, aplicar fundo preparador e aguardar o 

tempo de secagem de acordo com especificação do fabricante; 

• O fundo deverá ser aplicado com a utilização de trincha. 

3) Tratamento da fissura  



70 
Sistemas de recuperação de fissuras da interface alvenaria – estrutura de concreto: comparativo... 

 
 

 

 

D. W. S. Muci; J. R. B. Netto; R. de A. Silva 

 

• Preencher a fissura com duas demãos de selante acrílico utilizando aplicador 

e por meio de espátula compactar o material; 

• Aguardar 48 horas para secagem entre as demãos; 

• Aguardar 24 horas para secagem da última demão do selante acrílico; 

• Aplicar uma demão farta de impermeabilizante acrílico, diluído em 10% de 

água, sobre a fissura e as faixas laterais; 

• Aguardar 6 horas, no mínimo, a secagem; 

• Aplicar 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; 

• Aguardar no mínimo 6 horas para a secagem. 

4) Acabamento final  

• Realizar novo nivelamento sobre as partes anteriormente rebaixadas com 

massa acrílica, aplicada em camadas finas e sucessivas não ultrapassando 

espessura final de 3 mm; 

• Aplicar 2 demãos de tinta látex acrílica com diluição de 30% a 40% de água 

na primeira demão e de 10% a 20% na segunda. Utilizar rolo de lã e aguardar 

um intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos.  

A figura 6.29 apresenta as etapas de execução do sistema de tratamento “H” 

bem como os materiais e equipamentos.  
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Figura 6.29 – Etapas do 
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7. ANÁLISE DOS SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO ENCONTRADOS  

Este capítulo tem como propósito a apresentação dos resultados obtidos a partir 

das pesquisas de custo de mão de obra e materiais envolvidos no tratamento das fissuras. 

Os resultados serão apresentados em forma de tabelas e fluxogramas próprios de cada 

sistema de tratamento apresentado.  

As tabelas consistem na composição dos custos da mão de obra e materiais 

necessários para cada tipo de reparo. A pesquisa de preço de materiais foi feita através do 

contato com alguns fabricantes e revendedores via telefone, email, internet e contato 

pessoal. O valor da mão de obra incluída em cada etapa de tratamento foi retirado dos 

relatórios de composições e insumos referentes ao mês de maio de 2014 do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices Da Construção Civil - SINAPI. 

Para cada sistema de recuperação de fissuras foi pesquisado o preço de dois 

materiais similares para cada etapa aplicada, porém em alguns casos não foi possível 

encontrar material similar devido ao fato de que alguns métodos de execução englobam 

produtos novos no mercado.  A quantidade de material necessária para cada etapa foi 

calculada com base nos boletins técnicos de cada produto utilizado. O custo total de 

materiais foi obtido somando o menor valor dos materiais similares para cada etapa.  

Para o sistema de recuperação “E” foi feita a confecção das tabelas e 

fluxogramas somente para o sistema “E1”. 

Os fluxogramas apresentam as etapas envolvidas nos sistemas de recuperação 

apresentados com os tempos gastos. O intervalo de tempo decorrido de uma etapa de 

serviço para outra foi adquirido de boletins técnicos dos materiais envolvidos no processo, 

os quais possuem tempo de secagem que deve ser respeitado para obtenção de uma 

aplicação eficaz.  

A duração da execução de cada etapa, a ser desenvolvida por um funcionário 

capacitado, foi obtida por meio de entrevistas com dois funcionários da obra SPE Ecoliving 

da empresa Loft Construtora e Incorporadora Ltda., os quais responderam as questões 

relativas ao prazo que demorariam pra executar cada etapa em uma faixa de 1 metro de 

comprimento e, também por meio da tabela de composição de preços para orçamento – 

TCPO 13 da PINI a qual contem a duração de alguns serviços envolvidos nas etapas.  
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7.1. QUANTO AO CUSTO DE MATERIAL 

A seguir serão apresentadas tabelas 7.1 a 7.8 referentes aos custos de materiais 

envolvidos em cada sistema estudado. 

 

 Tabela 7.1 – Custo dos materiais para tratamento por metro linear de fissura- sistema de recuperação “A” 

SISTEMA DE TRATAMENTO A (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Fundo 
preparador 
de paredes 

L Metalatex 18,00 183,90 0,01 0,14 

L Coral 18,00 292,90 0,01 0,23 

Selante 
acrílico 

L TYTAN 0,30 16,90 0,20 11,27 

L Sikacryl 0,30 15,90 0,20 10,60 

Tinta 
acrílica 

L Glasurit 18,00 107,90 0,05 0,27 

L Coral 18,00 109,90 0,05 0,27 

     
Total  11,01 

 

Tabela 7.2 – Custo dos materiais para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “B” 

SISTEMA DE TRATAMENTO B - Recuperação rígida (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Fita adesiva 
PP  

m Durex 45,00 9,90 1,00 0,22 

m Adere 45,00 14,90 1,00 0,33 

Resina 
acrílica  

L Hidronorth 3,60 48,90 0,02 0,26 

L Suvinil 3,60 74,02 0,02 0,39 

Tela de 
poliéster  

m Vinitrinca 10,00 13,00 1,00 1,30 

m Viapol Mantex 5,00 10,79 1,00 2,16 

Argamassa 
múltiplo 

uso 

Kg Votorantim 5,00 5,80 2,55 2,96 

Kg Precon 5,00 7,90 2,55 4,03 

  
   

Total  4,74 
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Tabela 7.3 – Custo dos materiais para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “C” 

SISTEMA DE TRATAMENTO C (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Fita adesiva 
(m) 

M Durex 45,00 9,90 1,00 0,22 

M Adere 45,00 14,90 1,00 0,33 

Resina 
acrílica (L) 

L Hidronorth 3,60 48,90 0,02 0,26 

L suvinil 3,60 74,02 0,02 0,39 

Tela de 
poliéster (m) 

M² Vinitrinca 10,00 13,00 5,00 6,50 

M² Viapol Mantex 5,00 10,79 5,00 10,79 

Massa 
Acrílica 

L Metalatex 18,00 93,94 0,44 2,30 

L Iquine 18,00 95,90 0,44 2,34 

Flexibilizante 
de sistemas 

Kg 
Baucryl 4000 5,00 39,96 0,09 0,72 

  
   

Total 9,99 

 

Tabela 7.4 – Custo dos materiais para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “D” 

SISTEMA DE TRATAMENTO D (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Estruturante 
geotêxtil 

m Bidim VP 0,75 1,00 3,50 0,20 0,70 

m Geofort IP 0,75 1,00 3,70 0,20 0,74 

PAFI Kg Baucryl 1000 20,00 23,34 0,30 0,35 

Fita adesiva 
m 3M 50,00 3,67 1,00 0,07 

m Adere 50,00 3,70 1,00 0,07 

  
   

Total  1,12 
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Tabela 7.5 – Custo dos materiais para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “E1” 

SISTEMA DE TRATAMENTO E1 (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Selador 
acrílico para 

pisos 

L Baucryl SAP 18,00 29,61 0,01 0,02 

L 
Metalatex 18,00 99,90 0,01 0,06 

Selante 
acrílico 

reforçado 
com fibras 

Kg 
Baucryl flex 
estruturado 5,00 35,89 0,73 5,24 

Argamassa 
flexível a 
base de 

acrílico puro 

Kg 
Baucryl junta 

flex 5,00 16,46 0,16 0,53 

Flexibilizante 
de sistemas 

Kg 
Baucryl 4000 20,00 26,18 0,01 0,01 

Massa 
Acrílica 

L Metalatex 18,00 93,94 0,04 0,21 

L Iquine 18,00 95,90 0,04 0,21 

  
   

Total  6,00 
 

Tabela 7.6 – Custo dos materiais para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “F” 

SISTEMA DE TRATAMENTO F (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Primer para 
mástique  

L Protegi primer 
para mástique 0,90 105,00 0,00 0,38 

L Sika primer br 0,28 59,39 0,00 0,70 

Selante de 
poliuretano 

L Akfix P 635 0,30 17,20 0,07 3,73 

L 
Sikaflex 

construction 0,30 29,31 0,07 6,35 

Tela 
estruturante 

de pvc e 
poliéster 

m Vinitrinca 10,00 13,00 1,00 1,30 

m 
Viapol Mantex  5,00 10,79 1,00 2,16 

Cola PVA 
Kg Mset cola taco 25,00 390,00 0,26 4,06 

Kg Dura floor 0,50 14,39 0,26 7,48 

Argamassa 
traço 1:8 (e: 

1,5cm) 
m² 

SINAPI 1,50 15,97 0,10 1,06 

Adesivo a 
base de resina 

acrílica 

L 
Mset acrílico - 

Bautech 12,00 95,00 0,06 0,44 

Kg Baucryl 5000 10,00 21,27 0,26 0,55 

Fibra de 
polipropileno 

Kg 
Polymassa 
antitrinca 0,10 4,95 0,00 0,14 

  
   

Total  11,10 
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Tabela 7.7 – Custo dos materiais para tratamento por linear de fissura - sistema de recuperação “G” 

SISTEMA DE TRATAMENTO G (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Primer para 
mástique  

L 
Protegi 

primer para 
mástique 0,90 105,00 0,003 0,38 

L 
Sika primer 

br 0,28 59,39 0,003 0,70 

Selante de 
poliuretano 

L Akfix P 635 0,30 17,20 0,100 5,73 

L 
Sikaflex 

construction 0,30 29,31 0,100 9,77 

Fita 
autoadesiva  

m 
Mset fita 

trinca 5,00 138,90 1,000 27,78 

Manta líquida 
Kg 

Mset manta 
líquida 12,00 191,00 0,100 1,59 

Kg 
Sikafill 
rápido 12,00 207,29 0,100 1,73 

  
   

Total  35,49 

 

Tabela 7.8 – Custo dos materiais para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “H” 

SISTEMA DE TRATAMENTO H (consumo unitário por metro linear) 

MATERIAIS UN NOME COM.  QUANT. EMBALADA P. EMBAL. (R$) CONS.  P. U.  (R$) 

Fundo  
preparador 
de paredes 

L Metalatex 18,00 183,90 0,02 0,22 

L Coral 18,00 292,90 0,02 0,35 

Selante  
acrílico 

L TYTAN 0,30 16,90 0,20 11,27 

L Sikacryl 0,30 15,90 0,20 10,60 

Imperm. 
 acrílico 

Kg 
Viaflex 
branco 3,60 43,05 0,30 3,59 

Kg 
Vedapren 

branco 4,50 65,70 0,24 3,50 

Tela de  
pvc e 

poliéster 

m Vinitrinca 10,00 13,00 1,00 1,30 

m 
Viapol 

Mantex  5,00 10,79 1,00 2,16 

Massa 
acrílica 

L Metalatex 18,00 93,94 0,14 0,75 

L Iquine 18,00 95,90 0,14 0,77 

  
   

Total  16,39 

 

Nas tabelas foram destacadas as células contendo o menor preço dentre dois 

materiais similares utilizados em uma fase do tratamento e o valor do insumo que não tem 
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similar no mercado. A soma destes valores possibilitou a obtenção do custo total dos 

materiais utilizados para tratar 1 m de fissura para cada sistema estudado.  

Após obtenção das tabelas dos custos de materiais, percebe-se que há grande 

variação dos custos dos materiais empregados em consequência do número de etapas 

envolvidas no processo e da utilização de novas tecnologias que ainda não sofreram 

acomodação de preço por serem pioneiras. 

Outro fator relevante para a variação dos custos da recuperação é a não 

uniformidade de abertura das fissuras, pois acarreta aumento no consumo dos insumos, 

como por exemplo, o selante que possui um alto valor agregado.  

Dentre os sistemas citados, o “D” foi o que demonstrou menor preço dos 

materiais, pois utiliza um número reduzido de insumos, os quais possuem um baixo custo 

em relação aos utilizados nos demais sistemas.  

Em contrapartida, o sistema “G” apresentou o maior valor total, porém chegou-se 

a esse custo devido à utilização de uma tecnologia nova (Fita autoadesiva) que possui um 

alto valor agregado.  

Já o sistema “H” possui o segundo maior valor pela quantidade de etapas 

desenvolvidas em seu processo que necessitam da utilização de materiais diferentes.                               

7.2. QUANTO AO CUSTO DE MÃO DE OBRA 

Os custos de mão de obra envolvidos nos sistemas de recuperação de fissuras 

estudados serão apresentados por meio das tabelas a seguir. 
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Tabela 7.9 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “A” 

     Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “A”)  

Serviço Tipo de m. obra Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Abertura da 
fissura com 

"abre trincas" 
(2:1 cm) Servente 0,25 7,31 1,83 

Eliminar o pó da 
fissura aberta 
com auxílio de 

trincha Servente 0,02 7,31 0,12 

Aplicação de 2 
demãos de 

selador acrílico Pintor 0,10 11,12 1,11 

Aplicação de 2 
demãos de tinta 

acrílica Pintor 0,10 11,12 1,11 

 
  

Total  4,17 

                                                                                                  

Tabela 7.10 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “B” 

Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “B”) 

Serviço Tipo de m. obra   Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Remoção de faixa 
de 15 cm do 
revestimento Servente 0,25 7,31 1,83 

Eliminar o pó da 
fissura aberta com 
auxílio de trincha Servente 0,03 7,31 0,24 

Regularização da 
base com aplicação 

de fita plástica Pintor 0,08 11,12 0,93 

Aplicação de tela de 
poliéster Pintor 0,05 11,12 0,56 

Execução de 
revestimento 

argamassado ou 
massa corrida 

flexível Pintor 0,17 11,12 1,85 

 
  

Total  5,41 
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Tabela 7.11 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “C” 

Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “C”) 

Serviço Tipo de m. obra   Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Remoção de faixa de 
15 cm do 

acabamento Servente 0,25 7,31 1,83 

Eliminar o pó da 
fissura aberta com 
auxílio de trincha Servente 0,03 7,31 0,24 

Regularização da 
base com aplicação 

de fita plástica Pintor 0,08 11,12 0,93 

Aplicação de tela de 
poliéster Pintor 0,05 11,12 0,56 

Aplicação da massa 
acrílica flexível 

intercalada com tela Pintor 0,25 11,12 2,78 

 
 

  Total 6,33 

 

Tabela 7.12 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “D” 

Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “D”) 

Serviço Tipo de m. obra   Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Remoção de faixa de 
20 cm do 

acabamento Servente 0,25 7,31 1,83 

Eliminar o pó da 
fissura aberta com 
auxílio de trincha Servente 0,03 7,31 0,24 

Aplicação de fita PP Pintor 0,02 11,12 0,19 

Fixação do geotêxtil Pintor 0,03 11,12 0,37 

Aplicação de duas 
demãos do PAFI Pintor 0,10 11,12 1,11 

 
 

  Total  3,74 
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Tabela 7.13 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “E1” 

Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “E1”) 

Serviço Tipo de m. obra   Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Fazer corte de 50 
mm de largura por 

10 mm de 
profundidade Servente 0,25 7,31 1,83 

Eliminar o pó da 
fissura aberta com 
auxílio de trincha Servente 0,03 7,31 0,24 

Aplicação do 
selador acrílico Pintor 0,05 11,12 0,56 

Aplicação de duas 
demãos do selante 
acrílico reforçado 

com fibras Pintor 0,17 11,12 1,85 

Aplicar argamassa 
flexível Pintor 0,08 11,12 0,93 

Aplicar massa 
corrida amolentada 
com o flexibilizante 

de sistemas Pintor 0,05 11,12 0,56 

   
Total  5,96 
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Tabela 7.14 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “F” 

Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “F”) 

Serviço Tipo de m. obra   Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Remoção de faixa 
de 10 cm de 
acabamento Servente 0,25 7,31 1,83 

Abertura da fissura 
com "abre trincas" Servente 0,17 7,31 1,22 

Eliminar o pó da 
fissura aberta com 
auxílio de trincha Servente 0,03 7,31 0,24 

Aplicar uma demão 
de primer Pintor 0,05 11,12 0,56 

Aplicar tela 
estruturante de pvc 

e poliéster  Pintor 0,05 11,12 0,56 

Aplicação da 
argamassa 

aditivada com 
resina acrílica e 

fibras  Pintor 0,17 11,12 1,85 

Aplicação do 
adesivo a base de 

resina acrílica Pintor 0,05 11,12 0,56 

   
Total  6,81 
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Tabela 7.15 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “G” 

Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “G”) 

Serviço Tipo de m. obra   Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Abertura da fissura 
com "abre trincas" Servente 0,17 7,31 1,22 

Remoção de faixa 
de 10 cm de 
acabamento Servente 0,17 7,31 1,22 

Eliminar o pó da 
fissura aberta com 
auxílio de trincha Servente 0,03 7,31 0,24 

Aplicar uma demão 
primer Pintor 0,05 11,12 0,56 

Aplicar duas 
demãos de 

mástique de 
poliuretano Pintor 0,10 11,12 1,11 

Aplicar fita 
autoadesiva sobre 

a fissura Pintor 0,03 11,12 0,37 

Aplicação de manta 
líquida sobre a 

fissura Pintor 0,05 11,12 0,56 

   
Total  5,28 
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Tabela 7.16 – Custo de mão de obra para tratamento por metro linear de fissura - sistema de recuperação “H” 

Mão de obra por metro linear (sistema de tratamento “H”) 

Serviço Tipo de m. obra   Tempo gasto (h) Custo horário (R$) Custo final (R$) 

Abertura da fissura 
com disco de corte  Servente 0,17 7,31 1,22 

Remoção de faixa de 
20 cm de 

acabamento Servente 0,25 7,31 1,83 

Eliminar o pó da 
fissura aberta com 
auxílio de trincha Servente 0,03 7,31 0,24 

Aplicar demão de 
fundo preparador Pintor 0,05 11,12 0,56 

Aplicar duas demãos 
de selante acrílico Pintor 0,10 11,12 1,11 

Aplicar uma demão 
farta de 

impermeabilizante 
acrílico Pintor 0,05 11,12 0,56 

Aplicar camadas de 
massa acrílica não 
excedendo 3 mm Pintor 0,15 11,12 1,67 

   
Total 7,18 

 

A partir dos dados das tabelas relativos ao preço da mão de obra para realização 

dos sistemas de recuperação de fissuras, percebe-se que os sistemas “A” e “D” possuem os 

menores custos de mão de obra, por necessitarem de menos etapas e por elas serem de 

fácil execução em relação às demais. 

Já os sistemas “C”, “F” e “H” apresentaram maiores gastos com mão de obra, 

pois o número de etapas realizadas são maiores que as dos demais e o grau de dificuldade 

exigem maiores habilidades dos funcionários que realizam o serviço. 

O custo de mão de obra para cada metro linear de fissura tratada é de suma 

importância na hora da escolha do sistema de recuperação a ser escolhido, assim como a 

duração desse serviço. O valor da mão de obra pode sofrer variação significativa de acordo 

com o local onde será feita a recuperação, visto que foi considerada a execução do serviço 

em pavimento térreo em caso de fachada ou no interior de pavimentos superiores. A 

necessidade de uso de “cadeirinhas” ou “balancins” acarreta em um maior gasto com 

locação de equipamentos e movimentação dos operários.  
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7.3. QUANTO AO TEMPO DEMANDADO  

O tempo despendido para realização de terapia da fissura é um fator relevante 

para escolha do sistema adequado, pois ele interfere diretamente nos custos da mão de 

obra que diversas vezes fica ociosa devido à utilização de materiais que possuem tempo de 

secagem excessivamente longo, nos aspectos psicológicos de clientes que se veem 

obrigados a disponibilizar horários para acompanhamento de diversas etapas que o serviço 

demanda (caso seja executado internamente), na dificuldade de se montar e desmontar 

equipamentos para realização do reparo em fachadas como “cadeirinha” e balancim.  

Nesse sentido, foram elaborados fluxogramas contendo as etapas dos sistemas 

de recuperação em estudo, os tempos de secagem de cada material e o tempo demandado 

para realização de cada estágio a fim de facilitar o entendimento de cada recuperação e a 

escolha do sistema que mais se adéqua a realidade em questão. A seguir serão 

apresentados os fluxogramas.  

 Figura 7.1 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “A” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “A” 

 

‘      

 

 

Abrir sulco em “V” sobre a 
fissura por meio do abridor 

de fissuras (t = 0,25 h) 

Eliminação do pó da 
fissura aberta (t = 0,02 h)  

Aplicar 1 demão de 
selante acrílico com 
aplicador (t =0,05 h) 

Aguardar um intervalo de                                                     
04 horas para secagem 

Aguardar um intervalo 
 mínimo de 24 horas                                          

Aplicar 2 demãos de tinta 
100% acrílica sobre o local 

da fissura (t = 0,10 h) 
Aplicar outra demão de 

selante acrílico (t = 0,05 h) 

Aplicar 1 demão de Fundo 
Preparador de Paredes (t 

= 0,01 h) 
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O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “A” foi de 28,48 

horas sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 28,00 horas e o da mão de 

obra de 0,48 horas.  

 

Figura 7.2 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “B” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “B” foi de 18,61 

horas sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 18,00 horas e o da mão de 

obra de 0,61 horas. 

 

Regularizar a base com 
argamassa (t = 0,08 h) 

Aplicar fita plástica (t = 
0,05 h) 

Aguardar um intervalo de                                                     
2 horas para secagem 

Execução da ponte de 
aderência sobre a tela  

Remoção da faixa de 
revestimento (t = 0,25 h) 

Eliminar o pó com auxílio 
da trincha (t = 0,03 h) 

 

Execução do 
revestimento de 

argamassa (0,17 h) 

Aplicação da tela de 
poliéster (0,03) 

Aplicação do 
acabamento final  

Aguardar um intervalo de                       
16 horas para secagem 
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Figura 7.3 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “C” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “C” 

 

‘      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “C” foi de 7,58 horas 

sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 6,00 horas e o da mão de obra de 

1,58 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Remover da faixa de 
revestimento uma largura 

de 15 cm a (T= 0,25 h) 
 

Aplicação da tela de 
poliéster (T=0,17 h) 

Eliminar o pó com auxílio 
da trincha (t =0,03 h) 

Aplicar fita plástica (t = 
0,05 h) 

Aplicar 4 camadas 
intercaladas de tela 

poliéster e massa PVA 
aditivada, com intervalo 

de 1 hora em cada 
camada (T=4,25 h) 

Regularizar a base com 
argamassa           (t = 
0,08 h) 

Aguardar 2 horas 
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Figura 7.4 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “D” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “D” 

 

‘      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “D” foi de 72,86 

horas sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 72,00 horas e o da mão de 

obra de 0,86 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fixar fita de Polipropileno 
(0,03 h) 

Aplicar uma demão do 
(PAFI), tal qual (0,05 h) 

Remover o acabamento 
(t = 0,25 h) 

Limpar a região (0,03 h) 

Aplicar acabamento final 

Aguardar um  
intervalo de 72 horas  

Aplicar última demão do 
PAFI (0,05 h) 

Aguardar  
25 minutos  

Mergulhar o geotêxtil no 
PAFI e fixá-lo na base a 

ser tratada (0,03 h) 
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Figura 7.5 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “E” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “E”  

 

‘      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “E” foi de 169,13 

horas sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 168,50 horas e o da mão de 

obra de 0,63 horas. 

  

 

Abrir a partir do centro da 
fissura uma faixa de 

(50x10) mm² (t = 0,25 h) 

Remover o material do 
revestimento até a 

profundidade especificada 
(t = 0,03 h) 

Aplicar duas demãos de 
selante acrílico reforçado 

com fibras 
(t = 0,17 h) 

Aguardar um intervalo de                                                     
30 minutos para secagem 

Aguardar intervalo de 72 
horas entre as demãos e 

mais 72 horas de 
secagem                                          

Aplicar massa corrida 
amolentada flexibilizante  

(t = 0,05 h) 

Aplicar argamassa flexível 
(t = 0,08 h) 

 
Aplicar o selador acrílico  

(t = 0,05 h) 
 

Aguardar um intervalo de                                                     
24 horas para secagem 

Dar acabamento final e 
logo após proceder com a 

pintura  
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Figura 7.6 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “F” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “F”  

 

‘      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “F” foi de 23,27 

horas sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 22,50 horas e o da mão de 

obra de 0,77 horas. 

Remoção de faixa de 10 
cm de reboco  

(t = 0,25 h) 

Abertura da fissura em 
forma de V com “abre 

trincas” (t = 0,17 h) 
 

Aplicar uma demão de 
primer (t = 0,05 h) 

Aguardar de 30 minutos 
para secagem                                     

Aplicar argamassa 
aditivada com resina 

acrílica e fibras  
(t = 0,17 h) 

Aplicar tela estruturante de 
pvc e poliéster  

(t = 0,05 h) 

Eliminar o pó da fissura 
aberta com auxílio de uma 

trincha (t = 0,03 h) 
 

Aguardar um intervalo de                                                     
6 horas para secagem 

Aplicar o adesivo a base 
de resina acrílica                        

(t = 0,05 h)  

Aguardar um intervalo de                       
16 horas para secagem 
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Figura 7.7 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “G” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “G”  
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O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “G” foi de 61,35 

horas sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 60,75 horas e o da mão de 

obra de 0,60 horas. 

 

Abrir a fissura com “abre 
trincas” (t = 0,17 h) 

Remover faixa de 10 cm 
do acabamento                 

(t = 0,17 h) 
 

Aplicar uma demão de 
primer (t = 0,05 h) 

Aguardar de 30 minutos 
para secagem                                     

Aplicar fita autoadesiva 
sobre a fissura (t = 0,03 h) 

Aplicar duas demãos 
mástique de poliuretano 
sob a fissura (t = 0,10 h) 

Eliminar o pó da fissura 
aberta com o auxílio da 

trincha (t = 0,03 h) 
 

Aguardar um intervalo de                                                     
48 – 72 horas  

Aplicar manta líquida 
sobre a fissura                                 

(t = 0,05 h)  
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Figura 7.8 – Fluxograma do sistema de recuperação de fissura “H” 

FLUXOGRAMA SISTEMA “H”  
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O tempo do processo executivo do sistema de recuperação “H” foi de 10,80 

horas sendo o tempo de secagem dos materiais envolvidos de 10,00 horas e o da mão de 

obra de 0,80 horas. 

 

Abertura da fissura com 
disco de corte (t = 0,17 h) 

Remover faixa de 20 cm 
de acabamento                               

(t = 0,25 h) 
 

Aplicar demão de fundo 
preparador (t = 0,05 h) 

Aguardar intervalo de 4 
horas para secagem               

Aplicar uma demão farta 
de impermeabilizante 

acrílico (t = 0,05 h) 

Aplicar duas demãos de 
selante acrílico, com 

intervalo de 6 horas entre 
elas (t = 0,10 h) 

 
Eliminar o pó da fissura 
aberta com auxílio da 

trincha (t = 0,03 h) 

Aguardar um intervalo de                                                     
6 horas para secagem 

Aplicar camadas de 
massa acrílica não  
excedendo 3 mm  

  (t = 0,15 h)  
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A Tabela 7.17 

demandado para cada sistema. 

Tabela 7

QUADRO COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO

Sistemas de 
recuperação 

Tempo de 
secagem (h) 

A 28,00 

B 18,00 

C 6,00 

D 72,42 

E 168,5 

F 22,5 

G 60,75 

H 10,00 

De acordo com a tabela acima, conclui

apresentou o menor custo total, porém necessitando de aproximadamente 3 dias para que o 

tratamento da fissura esteja apto a receber acabamento final. Por outro lado, o sistema de 

tratamento “G” foi o que apresentou o maior custo, significantemente elevado devido ao uso 

da fita autoadesiva, sendo este executado em aproximadamente 

Figura 7.9 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sistemas de recuperação de fissuras da interface alvenaria – estrutura de concreto: comparativo...

; R. de A. Silva 

 apresenta dados de custo de mão de obra, materiais e tempo 

demandado para cada sistema.  

Tabela 7.17 – Quadro comparativo dos sistemas de recuperação

QUADRO COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO

Tempo de                 
mão de obra (h) 

Tempo 
total (h) 

Custo da                        
mão de obra 

0,48 28,48 R$ 4,17 

0,61 18,61 R$ 5,41 

1,58 7,58 R$ 6,33 

0,44 72,86 R$ 3,92 

0,63 169,13 R$ 5,96 

0,77 23,27 R$ 6,81 

0,60 61,35 R$ 5,28 

0,80 10,80 R$ 7,28 

De acordo com a tabela acima, conclui-se que o sistema de tratamento “D” 

apresentou o menor custo total, porém necessitando de aproximadamente 3 dias para que o 

tratamento da fissura esteja apto a receber acabamento final. Por outro lado, o sistema de 

amento “G” foi o que apresentou o maior custo, significantemente elevado devido ao uso 

da fita autoadesiva, sendo este executado em aproximadamente 2,5 dias

Figura 7.9 – Gráfico comparativo dos sistemas de recuperação
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de custo de mão de obra, materiais e tempo 

uadro comparativo dos sistemas de recuperação 

QUADRO COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO 

Custo dos 
materiais 

Custo 
Total 

R$ 11,01 R$ 15,18 

R$ 4,74 R$ 10,15 

R$ 9,99 R$ 16,32 

R$ 1,12 R$ 5,04 

R$ 6,00 R$ 11,96 

R$ 11,10 R$ 17,91 

R$ 35,49 R$ 40,77 

R$ 16,39 R$ 23,67 

se que o sistema de tratamento “D” 

apresentou o menor custo total, porém necessitando de aproximadamente 3 dias para que o 

tratamento da fissura esteja apto a receber acabamento final. Por outro lado, o sistema de 

amento “G” foi o que apresentou o maior custo, significantemente elevado devido ao uso 

2,5 dias.  

dos sistemas de recuperação 
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A Figura 7.9 apresenta um gráfico de barras que correlaciona os sistemas de 

recuperação de fissuras analisados com seus respectivos tempos de execução e custo. 

Os 8 tipos de sistemas apresentam preço e tempo médio em torno de R$ 18,88 

e t = 49 horas, respectivamente. Vale salientar que os cálculos dos tempos de execução dos 

sistemas de recuperação são realizados em horas decorridas, sendo pouco afetado quando 

considerado em dia útil, pois o tempo de execução dos serviços é reduzido em relação ao 

sistema todo. 

Portanto, é preciso que cada cliente veja o que é mais relevante no momento da 

aplicação dos produtos. Se há necessidade de aplicação em um intervalo de tempo 

reduzido, o sistema “C” se torna o mais viável. Já se a necessidade for a variável custo, o 

sistema “D” se tornaria mais interessante, e assim por diante. No entanto, cada sistema 

possui particularidades como, por exemplo, o desempenho que varia de uma forma de 

tratamento para outra.  

O foco deste trabalho foi analisar o custo e prazo da aplicação dos sistemas de 

recuperação de fissuras disponíveis no mercado, porém a escolha baseada somente nestes 

dados pode ser equivocada. Nesse sentido, é aconselhável que se faça a escolha da terapia 

a ser aplicada nas fissuras com base no desempenho e, a partir daí realizar a análise dos 

custos e prazos para aplicação.  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescente aumento da esbeltez das estruturas, retirada precoce do 

escoramento juntamente com concepções arquitetônicas modernas como vigas de grandes 

vãos e uso de concreto de alta resistência (o que acarreta na diminuição da seção dos 

pilares), podem permitir maiores deformações estruturais da edificação. A alvenaria, contida 

nesse rol, exerce determinado papel de contraventamento, e termina por receber cargas 

para as quais não foi dimensionada.  

A relevância dada às fissuras como manifestação patológica deve-se ao fato de 

reduzirem a durabilidade e a vida útil das edificações, pois permitem a infiltração através da 

percolação da água e a consequente fixação de microorganismos em fachadas, além de 

gerarem gastos na sua recuperação durante o pós-obra e criarem desconforto aos usuários 

da edificação (atingindo assim o estado limite de serviço). 
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As recuperações de patologias em edifícios, na grande maioria das vezes são 

executadas às pressas, diante do agravo de insatisfação dos clientes e da consequente 

gênese de processos judiciais. Diante disso, a prevenção é sempre a melhor opção, e uma 

vez que exista a necessidade de correção, é muito importante que essa seja feita da 

maneira correta e de acordo com a especificação e origem do problema, propondo assim 

uma solução adequada para cada caso específico e evitando a reincidência da patologia. 

Todos os sistemas de recuperação apresentam peculiaridades em comum, 

sendo assim é necessário o conhecimento do emprego dos materiais para cada tipo de 

tratamento. 

A limpeza da região da fissura deve ser executada com o intuito de remover toda 

poeira, graxa, materiais soltos e microorganismos, e tem como função promover uma melhor 

aderência com a camada posterior. 

 O fundo preparador de superfície (primer) tem como característica proporcionar 

aderência entre o substrato e a camada subsequente, podendo este substrato ser a 

superfície da faixa de acabamento ou reboco removida ou as camadas do sistema. 

Todo sistema de recuperação de fissuras deve se apresentar impermeabilizado, 

para promover a redução da movimentação das fissuras (movimentação higroscópica), a fim 

de evitar a proliferação de microrganismos e evitar lavagem dos produtos do enrijecimento 

das argamassas. 

A camada de recuperação deve apresentar-se bastante flexível, através de 

adições e apresentar resistência à tração, através da incorporação de fibras à argamassa. 

Sendo assim a faixa recuperada deve ser capaz absorver todos os esforços sem entrar em 

colapso. 

O acabamento decorativo, assim como a camada de recuperação também deve 

ser apresentar sem ou quase nenhuma rigidez, de modo a acompanhar todas as 

movimentações do substrato. 

Visando a minimização desses problemas, este trabalho procurou fornecer uma 

visão sistêmica da recuperação de fissuras na interface da alvenaria/ estrutura de concreto, 

dissertando para cada tipo, o seu respectivo tratamento. A fim de melhor entendimento 

prático, também foram dispostos fluxogramas que constam o passo a passo da terapia 
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reincidente bem como o custo por metro linear de cada sistema de tratamento. Para efeito 

de complementação do estudo, foi também disposta a profilaxia dos possíveis 

fissuramentos, como uma boa técnica de construção. 

Dessa forma, espera-se que o presente trabalho, de uma maneira geral, possa 

ter contribuído para o desenvolvimento do tema proposto e colaborado para seu 

enriquecimento, aguçando assim o senso crítico e a conscientização dos profissionais da 

área, principalmente, dos futuros engenheiros, a aprimorar e questionar os sistemas de 

recuperação existentes no mercado. 
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