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Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e 
força para qualquer sociedade. 

Albert Einstein 



RESUMO 

Acidentes relacionados à queda de marquises vêm ocorrendo constantemente em diversas 

cidades brasileiras, muitas vezes causando vítimas fatais. Este tipo de elemento construtivo 

caracteriza-se por ser uma estrutura isostática, ou seja, está vinculada ao restante da estrutura 

somente na região do engaste. Desta forma qualquer problema ou falha nesta vinculação pode 

levar ao colapso da peça. Muitas são as manifestações patológicas possíveis de ocorrer em 

marquises de concreto armado, e suas causas podem ser diversas, como erros de projeto, de 

execução e de utilização. É, portanto, muito importante a realização de um estudo que busque, 

não só entender as causas e consequências dos problemas existentes, mas também que possa 

contribuir para a solução e também evitá-los. Diversas técnicas de recuperação e reforço 

possibilitam a resolução destes problemas, cada qual dependendo diretamente das 

características individuais de cada caso. Sendo assim, a partir da elaboração de uma revisão 

bibliográfica sobre o assunto, realizaram-se vistorias em marquises, localizadas na cidade de 

Canoas/RS, as quais apresentavam manifestações patológicas em sua estrutura, de modo a se 

obter informações referentes a estas. Dentre os diversos casos observados foram escolhidas 

quatro marquises para serem estudadas neste trabalho, de forma a compreender a causas de 

suas manifestações patológicas. Os principais problemas observados foram armaduras 

expostas, desplacamento do concreto, fissuração da laje e machas de umidade. Esses possuem 

diversas causas como erros de execução, projeto, utilização e manutenção da estrutura. Após a 

realização de uma análise individual de cada caso, foram propostas soluções para os 

problemas existentes. As soluções propostas foram: reforço das armaduras, complementação 

das armaduras devido à corrosão das existentes, aplicação de argamassa para realização da 

camada de cobrimento e selagem de fissuras. Cada solução dependendo dos problemas 

apresentados em cada caso. Por fim são feitas considerações finais relacionando o que foi 

visto na prática com a pesquisa bibliográfica realizada. Observando que independente do tipo 

de edificação, configuração estrutural, localização, marquises de concreto armado podem 

apresentar problemas e questionando a viabilidade de construir novas estruturas deste tipo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grande parte do avanço das técnicas construtivas no Brasil, no início do século XX, deu-se 

em função do surgimento do Cimento Portland e da teoria de dimensionamento do concreto 

armado. Projetos de edificações que antes se limitavam a ter no máximo cinco pavimentos, 

com a introdução desta nova tecnologia, deram lugar a projetos de construções mais altas, 

iniciando assim, um processo de verticalização das edificações nas cidades brasileiras. 

A construção de edifícios mais altos gerou preocupação com relação à queda de objetos de 

grandes alturas. Para evitar este tipo de acidente, iniciou-se a prática da construção de 

marquises para proteção de pedestres. Hoje em dia, além de oferecer resguardo às pessoas que 

circulam pelo passeio público, edificações possuem marquises das mais variadas formas, 

como elementos com caráter estético. 

Atualmente, Porto Alegre e cidades da sua Região Metropolitana, como Canoas, possuem em 

seus códigos de edificações, regiões nas quais é obrigatória a construção de marquises nas 

fachadas dos edifícios. Esses locais normalmente são áreas comerciais onde há intensa 

movimentação de pedestres. 

Marquises são estruturas em balanço projetadas sobre o passeio público com a função de 

proteger as pessoas do sol, da chuva. Tecnicamente, são estruturas isostáticas, que estão 

vinculadas ao restante do edifício por um único engaste. Sendo assim, esse é o ponto crítico 

destas estruturas, visto que a falha desse elemento de vinculação é condição suficiente para 

causar instabilidade à marquise ou até mesmo o colapso da mesma. Devido a estas 

características é importante garantir que a estrutura esteja livre de manifestações patológicas. 

As principais manifestações patológicas observadas em marquises de concreto armado são 

fissuras no concreto, deformações excessivas e corrosão das armaduras. Estes problemas são 

causados por diversos motivos, os principais são: falhas durante a realização do projeto, ou na 

execução da estrutura, falta de manutenção e uso incorreto. As inúmeras possíveis causas para 

esses problemas, além da frequente utilização desse tipo de estrutura, resultaram em diversos 

acidentes relacionados à queda de marquises no Brasil. O desabamento de uma marquise, 

além de gerar gastos com a reconstrução, pode causar a perda de vidas. 
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Com o objetivo de evitar estes acidentes, a prefeitura municipal de Canoas assim como as das 

demais cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, possuem leis que estabelecem 

critérios para a conservação de marquises. Estas leis determinam que edifícios que possuem 

marquises projetadas sobre passeio público, devem apresentar um laudo técnico indicando a 

estabilidade estrutural destas. Se a análise da estrutura indicar problemas este laudo deverá 

recomendar medidas necessárias para sua conservação. Muitas vezes estas medidas incluem a 

recuperação ou o reforço da estrutura da marquise. 

Marquises podem apresentar problemas estruturais relacionados ao concreto, às armaduras ou 

a ambos, dependendo das manifestações patológicas. Assim as principais técnicas de 

recuperação e reforço de estruturas serão discutidas neste trabalho, frente aos problemas que 

esses elementos podem apresentar. A análise, por meio de inspeção visual, será realizada em 

marquises de concreto armado situadas na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. As que 

apresentam manifestações patológicas significativas, que indiquem necessidade de 

recuperação ou reforço, terão seus problemas analisados e será proposta solução para estes. 

Para apresentação do trabalho desenvolvido, além do capítulo de introdução, apresenta-se no 

capítulo a seguir, o objetivo da pesquisa, a questão de pesquisa, bem como suas premissas, 

delimitações, limitações e delineamento do trabalho. Por fim, faz um resumo do 

caminhamento deste, a fim de detalhar as etapas realizadas durante a sua elaboração. 

O capítulo 3 apresenta a definição de marquises e também aborda os diferentes arranjos 

estruturais existentes. Ao final do terceiro capítulo é apresentado um levantamento dos 

últimos acidentes ocorridos com este tipo de estrutura no Brasil. No capítulo 4, são abordados 

os principais problemas apresentados por marquises de concreto armado, bem como suas 

causas e consequências para a integridade destas. O capítulo 5 expõe soluções existentes na 

bibliografia, de recuperação e reforço para estruturas de marquises.  

No capítulo 6, são apresentados casos de marquises que apresentam manifestações 

patológicas em sua estrutura e ao final de cada análise, finalmente são propostas soluções para 

cada caso estudado. Na última etapa, por fim, são feitas as considerações finais, relacionando 

o que foi estudado durante a pesquisa bibliográfica e o observado durante as inspeções. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

A questão de pesquisa do trabalho é: nas marquises de concreto armado inspecionadas que 

apresentarem manifestações patológicas em sua estrutura, que tipos de recuperação ou reforço 

podem ser utilizados para garantir sua segurança, frente aos problemas apresentados? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundário e são descritos a 

seguir. 

2.2.1 Objetivo Principal  

O objetivo principal do trabalho é a apresentação de soluções de recuperação ou reforço para 

marquises de concreto armado, de acordo com as manifestações patológicas identificadas 

durante inspeção prévia. 

2.2.2 Objetivo secundário 

O objetivo secundário do trabalho é a descrição das marquises inspecionadas, indicando sua 

situação frente às manifestações patológicas, quando essas existirem, suas causas e problema 

estrutural verificado. 
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2.3 PREMISSA 

O trabalho tem por premissa que acidentes estruturais com marquises de concreto armado 

podem gerar riscos não só aos proprietários e usuários da edificação, mas também a terceiros 

e, portanto, é fundamental a manutenção dessas em plenas condições de uso. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se a análise de marquises de concreto armado localizadas na cidade de 

Canoas no Rio Grande do Sul. 

2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) análise das estruturas por meio de inspeção visual; 
b) proposta de soluções de reparo e reforço, para marquises que apresentam 

manifestações patológicas em sua estrutura, baseadas em soluções existentes na 
bibliografia. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho será realizado através das etapas apresentadas a seguir, que estão representadas na 

figura 1, e são descritas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 
b) inspeção de marquises de concreto armado; 

c) identificação de manifestações patológicas; 
d) análise das causas das patologias; 

e) proposta de soluções; 
f) considerações finais. 

 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Marquises de concreto armado: identificação de manifestações patológicas na estrutura e proposta de soluções 

15 

Figura 1 – Representação esquemática das etapas do delineamento do trabalho 

 
(fonte: elaborada pelo autor) 

O início do trabalho se deu com a realização de uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa que 

teve como objetivo agregar maior conhecimento sobre marquises de concreto armado, bem 

como sobre suas principais manifestações patológicas, causas e consequências destas. Foram 

objetos de pesquisa também, as técnicas de recuperação e reforço estrutural de marquises, de 

modo a formar um embasamento teórico para realização das etapas finais do trabalho. 

Após a realização da pesquisa bibliográfica, foram efetuadas inspeções em marquises de 

concreto armado. As estruturas que apresentaram problemas foram analisadas, com o 

objetivo de se obter informações referentes a estas para a realização das próximas etapas. 

Paralelamente a esta inspeção, ocorreu a identificação das manifestações patológicas 

apresentadas pelas estruturas escolhidas para serem estudadas. 

Com base na pesquisa bibliográfica e nos dados levantados durante as etapas anteriores, 

analisou-se as possíveis causas das manifestações patológicas identificadas nas estruturas. 

Após esta etapa foram feitas propostas de soluções de recuperação ou reforço para o caso 

de cada marquise estudada. Soluções estas definidas de acordo com as manifestações 
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patológicas apresentadas e baseadas em técnicas descritas na literatura consultada. Por fim, 

após a proposta das soluções foram feitas as considerações finais, referente ao que foi 

observado durante a realização da pesquisa e da parte prática do trabalho. 
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3 MARQUISES  

Este capítulo tem como objetivo definir marquises, explicar seu comportamento estrutural e 

por fim apresentar informações referentes a acidentes ocorridos, relacionados a este tipo de 

estrutura. Assim, primeiramente serão identificados os diferentes tipos de marquises para a 

realização de considerações sobre dimensionamento destas estruturas. Na sequência, com o 

objetivo de salientar a importância do estudo destas estruturas, serão apresentados dados 

referentes à acidentes com marquises ocorridos no Brasil nos últimos anos. 

3.1 DEFINIÇÃO 

Marquises podem ser definidas como sendo elementos construtivos salientes, que avançam 

em relação ao alinhamento do edifício (MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007). No entanto, além 

de servir como proteção às pessoas que transitam no passeio público, marquises também 

podem contribuir com a arquitetura das fachadas. Ou seja, não são elementos indispensáveis 

em projetos de edifícios, mas podem oferecer características vantajosas para uma arquitetura 

harmônica (RIZZO, 2007). 

Medeiros e Grochoski (2007) afirmam que por serem elementos que estão em contato com a 

edificação principal apenas pela região do engastamento, marquises merecem uma atenção 

especial ao longo de sua concepção, seja na fase de projeto ou na de execução, além da devida 

conservação ao longo do tempo. Segundo Jordy e Mendes (2006), marquises configuram 

estruturas isostáticas ou com baixo grau de hiperestaticidade, por possuírem pouca vinculação 

ao restante da edificação. A falha de uma vinculação qualquer que seja, pode ser condição 

suficiente para a perda da estabilidade da estrutura. 

Com relação ao comportamento e a segurança estrutural, o concreto tem como característica 

ser um material que sofre ruptura frágil, ou seja, não apresenta grandes deformações antes de 

chegar ao colapso. Porém quando combinado com o aço (material dúctil), formando o 

concreto armado, se tem como resultado um material com características intermediárias 

(MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007). 
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A grande vantagem é que, teoricamente, o concreto armado suporta deformações 

consideráveis e antes de atingir o colapso apresenta um quadro de fissuras evidenciando o 

problema. Porém, marquises são exceções a esta regra e tendem a sofrer uma ruptura brusca, 

do tipo frágil. Por esse motivo estas estruturas devem ser cuidadosamente dimensionadas e 

executadas, a fim de que possa ser garantida a sua segurança (MEDEIROS; GROCHOSKI, 

2007). 

3.2 DIMENSIONAMENTO 

A estrutura de uma marquise a ser projetada dependerá principalmente do comprimento do 

vão em balanço e da carga aplicada. Marquises podem receber as mais diversas cargas. 

Particularmente o revestimento deverá ser avaliado em cada caso, visto que as exigências 

relativas à impermeabilização podem adicionar valores de carregamentos diferente dos 

utilizados em projetos de pisos usuais. Deve-se prever também o carregamento de eventuais 

pessoas, quando da realização de manutenção da estrutura. Marquises ainda podem receber 

cargas provenientes de anúncios publicitários, geralmente localizados na extremidade da 

estrutura, suas cargas influenciam consideravelmente no dimensionamento desta (ROCHA, 

1985). 

Rocha (1985) classifica marquises conforme a existência ou não de vigas. Segundo o autor, a 

estrutura pode ser formada apenas por uma laje engastada no restante da estrutura (figura 2), 

ou pode ser formada por vigas e lajes (figura 3). De acordo com Bastos (2006), na prática 

marquises formadas por lajes simples em balanço são as mais utilizadas. Segundo o mesmo 

autor, marquises formadas por vigas e lajes não são muito encontradas em pequenas 

construções. Os dois tipos de marquises serão detalhados nos próximos itens. 
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Figura 2 – Marquise formada por laje simples  

 
(fonte: MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007) 

Figura 3 – Marquise formada por lajes e vigas 

 
(fonte: MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007) 

3.2.1 Marquises formadas por laje simples em balanço 

Marquises formadas por laje simples são indicadas para balanços de até 1,80 metros. Para o 

cálculo do momento é considerado uma estrutura isostática, engastada em uma extremidade e 

livre na outra. Sendo assim o momento atuante na estrutura é negativo e a armadura principal, 

portanto, também é negativa, conforme ilustrado na figura 4 (ROCHA, 1985). 
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Figura 4 – Esforços atuantes em uma estrutura em balanço 

 
(fonte: MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007) 

Segundo Rocha (1985), a armadura positiva pode ser dispensada. Porém Dal Molin e 

Campagnolo (1989) possuem outra opinião. Os autores afirmam ser conveniente utilizar 

armaduras positivas, a fim de que estas possam absorver melhor as tensões de tração geradas 

pelas movimentações térmicas do concreto, evitando o surgimento de fissuras. Melo (2011) 

acrescenta ainda que, apesar de não ser obrigatória e nem prevista em norma a utilização de 

armadura junto à face inferior da laje, esta deveria ser sempre utilizada. O motivo é que em 

um possível colapso da estrutura a armadura positiva seria o elemento de sustentação e 

impediria a queda da marquise de forma brusca. 

Para reduzir o peso próprio da estrutura, pode-se variar a espessura da laje, diminuindo esta à 

medida que se aproxima da extremidade em balanço. Para realização do cálculo do peso 

próprio pode-se considerar a espessura média da estrutura (ROCHA, 1985). 

Segundo Bastos (2006), os casos mais comuns de marquises com laje simples em balanço são 

as engastadas: 

a) na laje interna; 
b) na viga. 

 
No caso de marquises engastadas na laje interna (figura 5), o cuidado durante o 

dimensionamento deve ser com relação ao comprimento de ancoragem da armadura na laje 

interna. Ou seja, no ponto de interrupção da armadura negativa na laje na qual a marquise está 

engastada (ROCHA, 1985).  
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Figura 5 – Marquise engastada na laje interna 

 
(fonte: adaptada de MELO, 2011) 

Marquises engastadas na viga (figura 6) são utilizadas para os casos em que não há 

continuidade da laje da marquise, assim, a laje em balanço deve ser engastada na viga da 

fachada. Por consequência o momento de engastamento da laje em balanço é igual ao 

momento de torção da viga. Cabe lembrar que esforço de torção gerado pela marquise deve 

ser obrigatoriamente considerado no cálculo da armadura da viga da fachada. A armadura da 

laje em balanço é calculada do mesmo modo que para marquises engastadas na laje interna 

(ROCHA, 1985). 

Figura 6 – Marquise engastada na viga 

 
(fonte: ANJOS FILHO, 2007) 
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3.2.2 Marquises formadas por lajes e vigas  

De acordo com Rocha (1985), marquises, com balanços maiores que 1,80 metros, devem ter 

vigas em suas estruturas. Segundo o autor, este tipo de marquise pode ter as lajes armadas 

longitudinalmente ou armadas em cruz. 

Utiliza-se marquises formadas por vigas e lajes armadas longitudinalmente quando a 

relação entre o espaçamento das vigas e o comprimento do balanço é menor que 0,5. Neste 

caso, são calculados momentos fletores para faixas longitudinais de 1 metro de largura, 

considerando estas simplesmente apoiadas nas vigas (figura 7). Para o cálculo das vigas, 

deve-se considerar os esforços transmitidos pelas lajes e acrescentar o peso próprio (ROCHA, 

1985). 

Figura 7 – Marquise formada por vigas e lajes armadas longitudinalmente 

 
(fonte: adaptada de ROCHA, 1985) 

Com relação a marquises formadas por vigas e lajes armadas em cruz, Rocha (1985, p. 

20) afirma que: 

Quando o espaçamento entre consolos [vigas] ultrapassa ½ do comprimento do 
balanço e não é superior a 3 vezes este valor, devemos calcular as lajes nas duas 
direções. 

Na direção longitudinal, os momentos se desenvolvem como numa peça contínua, 
dando lugar a momentos máximos positivos nos vãos e máximos negativos nos 
apoios (consolos) [vigas]. Na direção transversal, temos uma peça em balanço, 
dando lugar a um diagrama de momentos negativos com valor máximo na seção do 
engaste. 
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3.3 ACIDENTES COM MARQUISES  

Em diversos centros urbanos de todo o mundo tem ocorrido casos de desabamento de 

marquises. A figura 8 traz o exemplo de um caso ocorrido na cidade de Porto Alegre no ano 

de 2007. As consequências destes acidentes estruturais são imprevisíveis, contudo é grande a 

possibilidade de resultar em pessoas feridas além de, nos piores casos, ocasionarem vítimas 

fatais (MELO, 2011). Colapsos têm ocorrido em marquises de edificações novas e antigas, 

tanto naquelas formadas por vigas e lajes quanto em marquises cuja configuração estrutural é 

de laje simples em balanço (MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007). 

Figura 8 – Colapso de marquise situada na Rua dos Andradas em Porto Alegre – RS 

 
(MARQUISE..., 2007) 

O quadro 1 apresenta um levantamento dos principais casos de desabamentos acontecidos no 

Brasil nas últimas duas décadas. Constam ainda nesse quadro, o número de vítimas fatais e 

número de feridos referentes a cada acidente.  
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Quadro 1 – Casos de desabamento de marquises no Brasil 

Local Ano do 
acidente Vítimas Arranjo estrutural

Edifício Mercúrio (RJ) 1990 1 morto Laje sobre viga 
engastada

Edifício Terminus (RJ) 1992 1 morto e 2 
feridos

Laje sobre viga 
engastada

Restaurante da Tijuca (RJ) 1992 Nenhuma Laje sobre viga 
engastada

Prédio do BANDERN (RJ) 1993 Nenhuma Lajes engastada em 
parede de alvenaria

Edifício Tavares (RJ) 1995 1 ferido Laje engastada

Hospital Municipal Barata Ribeiro (RJ) 1996 Nenhuma Laje engastada

Hotel Palace (BA) 2000 1 morto e 2 
feridos Não declarado

Edifício M. D’Almeida (SP) 2001 1 morto e 7 
feridos Não declarado

Edifício Granville (SP) 2004 Nenhuma Laje engastada

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (PR) 2006 2 mortos e 21 
feridos

Laje sobre viga 
engastada

Bar Parada Obrigatória – Vila Isabel (RJ) 2006 3 mortos e 4 
feridos Não declarado

Av. João Pessoa – Porto Alegre (RS) 2006 1 morto Não declarado

Hotel Canadá (RJ) 2007 2 mortos e 14 
feridos Não declarado

Armazém 4 – Cais do Porto (RJ) 2007 1 morto e 3 
feridos Não declarado

Rua Teixeira de Melo – Rio de Janeiro (RJ) 2008 Nenhuma Não declarado

Rua Paulo Froes – Nova Iguaçu (RJ) 2008 1 ferido Não declarado

Avenida Churchil – Rio de Janeiro (RJ) 2008 Nenhuma Não declarado

Visconde de Nassau – Maringa (PR) 2008 Nenhuma Não declarado

Rua Neo Alves Martins – Maringa (PR) 2010 Nenhuma Laje engastada

Bom Retiro – São Paulo (SP) 2010 1 morto Não declarado

Avenida Francisco Morato – São Paulo (SP) 2010 1 morto e 1 
ferido Não declarado

Centro  – Aracaju (SE) 2010 1 morto e 2 
feridos Laje engastada

Escola Municipal Wilson Simões – Caxias (RJ) 2010 10 feridos Não declarado

Bairro São Bernardo – Belo Horizonte (MG) 2010 1 ferido Não declarado

Rua Ranges Pestana – São Paulo (SP) 2010 2 feridos Não declarado
 

(fonte: baseado em MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007; GOLÇALVES, 2011) 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Marquises de concreto armado: identificação de manifestações patológicas na estrutura e proposta de soluções 

25 

 

4 PROBLEMAS EM MARQUISES 

Este capítulo tem como objetivo a identificação dos principais motivos que levam a estrutura 

de uma marquise ao colapso. Deste modo, primeiramente serão descritas as causas para os 

principais problemas e quais suas consequências. Posteriormente, serão abordadas as 

principais manifestações patológicas encontradas nestas estruturas, de forma a entender o 

aparecimento destas e quais riscos podem provocar à estabilidade da marquise. 

4.1 CAUSAS 

Segundo Medeiros e Grochoski (2007), as causas mais frequentes de acidentes com marquises 

são: 

a) erros de projetos; 
b) falhas durante a execução; 

c) erros na etapa de utilização estrutura. 
 
Contudo, os mesmo autores, afirmam que o colapso de uma marquise normalmente não é 

causado apenas por um motivo isolado, mas sim pela combinação destes agentes causadores. 

Essas causas de acidentes são detalhadas a seguir. 

4.1.1 Erros de projeto 

Segundo Souza e Ripper (1998, p. 24), “Várias são as falhas possíveis de ocorrer durante a 

etapa de concepção da estrutura. Elas podem se originar durante o estudo preliminar 

(lançamento da estrutura), na execução do anteprojeto, ou durante a elaboração do projeto de 

execução [...]”. 

Grande parte das manifestações patológicas tem origem nas etapas de planejamento e projeto. 

Estas falhas são em geral mais graves, portanto é preferível investir mais tempo no 

detalhamento e estudo da estrutura, a fim de não tomar decisões equivocadas (HELENE, 

1992). Souza e Ripper (1998) afirmam que erros originados na fase de projeto possuem 
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dificuldade técnicas maiores para a solução dos problemas que estes  ocasionam e que o custo 

das soluções também são maiores se comparadas aos danos ocasionados por falhas em outras 

etapas da obra. Ainda, de acordo com Alvez (2007), anomalias causadas por erros de projeto 

aparecem logo nos primeiros anos de utilização da edificação. 

Gomes et al.1 (2003 apud GONÇALVES, 2011) afirmam que os principais erros de projeto 

que geram aparecimento de manifestações patológicas em marquises, são: 

a) falta de estudo prévio do local onde será construída a marquise (agressividade 
ambiental); 

b) falta de cuidado em detalhes construtivos; 
c) arrojo de projetos arquitetônicos e por consequência dos projetos estruturais; 

d) ausência ou erros de especificações dos materiais a serem utilizados. 

4.1.2 Falhas durante a execução 

Segundo Souza e Ripper (1998), na etapa de execução das estruturas de concreto armado 

podem ocorrer falhas das mais diversas naturezas, estas podem estar associadas à diferentes 

causas como: 

a) falta de condições no local de trabalho; 
b) não capacitação do profissional da mão de obra; 

c) inexistência de controle de qualidade;  

d) má qualidade dos componentes; 

f) irresponsabilidade técnica. 
 
A correta construção de marquises de concreto armado exige grande atenção na etapa de 

execução principalmente com relação ao posicionamento das armaduras negativas. O mau 

posicionamento dessas armaduras bem como o escoramento incorreto da marquise são os 

principais erros cometidos na fase de execução desse tipo de estrutura (ALVEZ, 2007). Os 

próximos itens trazem maiores informações sobre essas falhas. 

 

                                                        
1 GOMES, A. M. et al. Proposta de norma para inspeção de marquise. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, 12. Belo Horizonte, 2003. Anais...® As demais informações referentes a esta 
obra não foram disponibilizadas pelo autor lido. 
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4.1.2.1 Posicionamento incorreto das armaduras 

Como já mencionado, marquises formadas simplesmente por uma laje, são estruturas em 

balanço, ou seja, estão apoiadas em uma extremidade e a outra é livre. Consequentemente 

estas estruturas estão sujeitas a momentos negativos, deste modo as armaduras principais 

devem estar localizadas na face superior da laje (ROCHA, 1985). 

O posicionamento destas armaduras deve ser executado com cuidado, conforme previsto no 

projeto. Armaduras posicionadas tanto acima quanto abaixo do local especificado podem 

gerar sérias consequências do ponto de vista da segurança estrutural. No caso da disposição 

das armaduras acima do local especificado, estas estarão mais sujeitas ao processo de 

corrosão, visto que o cobrimento será inferior ao detalhado no projeto, ou seja, insuficiente 

(MEDEIROS, GROCHOSKI, 2007). 

Já no caso de armaduras posicionadas abaixo da posição especificada, como ilustrado na 

figura 9, apesar destas possuírem maior cobrimento, a incorreta posição das armaduras torna a 

laje subdimensionada para os esforços aos quais será submetida. Neste caso estará sendo 

reduzida a altura útil da seção de concreto, podendo ocasionar fissuração na estrutura, 

conforme se observa na figura 10 (MEDEIROS, GROCHOSKI, 2007).  

Figura 9 – Posicionamento incorreto das 
armaduras negativas 

Figura 10 – Fissura causada pelo 
deslocamento da armadura principal 

 

 
(fonte: SOUZA; RIPPER, 1998) (fonte: SOUZA; RIPPER, 1998) 
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Estes deslocamentos das barras ocorrem muitas vezes devido ao tráfego de operários, tanto no 

momento da montagem da armação quanto durante a concretagem. Portanto, é de extrema 

importância que o engenheiro de obra faça uma revisão minuciosa do posicionamento das 

armaduras antes de liberar a concretagem da marquise. Durante a concretagem também pode 

ocorrer o deslocamento das armaduras, na etapa de adensamento do concreto, quando da 

utilização de vibradores, estes podem retirar as barras dos seus devidos lugares, assim é 

necessário atenção para que isto não aconteça (MEDEIROS, GROCHOSKI, 2007). 

4.1.2.2 Escoramento incorreto 

Para o correto escoramento de uma marquise, primeiramente deve-se lembrar para quais 

esforços a estrutura foi dimensionada, e como esta se comportará quando estiver apoiada 

sobre as escoras. A forma mais correta de se realizar este escoramento é introduzindo apoios 

ao longo de toda a extensão da estrutura, do engaste até o apoio. Porém muitas vezes observa-

se a realização incorreta do escoramento. O erro mais comum acontece quando a marquise é 

apoiada somente na sua extremidade livre. Este escoramento isolado promove uma mudança 

no comportamento estrutural da peça, que passa a trabalhar como uma estrutura engastada em 

uma extremidade e apoiada na outra. Esta mudança de comportamento poderá resultar em 

modificações nos diagramas de esforços solicitantes da estrutura. Na figura 11 observa-se a 

ilustração de uma marquise sem escoramento e o respectivo diagrama de momento fletor. A 

figura 12 apresenta a situação em que é introduzido um escoramento único na extremidade da 

estrutura, nota-se que ocorre a mudança no diagrama, surgindo momentos positivos na 

estrutura. Já a figura 13, ilustra uma marquise com apoios distribuídos ao longo de toda sua 

extensão, no diagrama observa-se apenas a presença de pequenos esforços atuantes na 

estrutura, sendo essa a opção correta para realização do escoramento (MEDEIROS; 

GROCHOSKI, 2007). 

Dal Molin e Campagnolo (1989) afirmam que é bastante comum verificar o escoramento 

incorreto de marquises, ou seja, escoramentos concentrados na extremidade livre dos 

balanços. Segundo os mesmo autores, esta prática poderá causar deformações excessivas, 

fissuração ou até mesmo a ruína das peças. Por isso a importância da realização de um plano 

de desforma que preveja a permanência de algumas escoras distribuídas convenientemente ao 

longo da estrutura, para que não ocorra a mudança de solicitação na marquise. 
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Figura 11 – Marquise sem escoramento 

 
(fonte: adaptada de MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007) 

Figura 12 – Exemplo de escoramento incorreto 

 
(fonte: adaptada de MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007) 

Figura 13 – Exemplo de escoramento correto 

 
(fonte: adaptada de MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007) 
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4.1.3 Erros na etapa de utilização da estrutura 

Ao fim das etapas de projeto e execução, mesmo que estas tenham sido realizadas de forma 

adequada, as estruturas podem vir a apresentar manifestações patológicas com origem na 

utilização incorreta e na falta de uma manutenção adequada. Desta forma, o usuário que é um 

dos maiores interessados que a estrutura possua desempenho correto, torna-se o agente 

causador dos problemas estruturais (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Segundo Dal Molin e Campagnolo (1989), o proprietário e o usuário são os responsáveis 

pelas etapas de uso, operação e manutenção de uma edificação. Segundo os mesmo autores, 

cabe ao proprietário as operações de manutenção e ao usuário o uso correto da edificação. No 

caso de marquises a falta de manutenção e a aplicação de sobrecargas podem levar ao colapso 

da estrutura. Isso é detalhado a seguir. 

4.1.3.1 Falta de manutenção ou manutenção incorreta 

Segundo Souza e Ripper (1998), em marquises de concreto armado a falta de manutenção 

pode ocasionar problemas patológicos sérios ou até mesmo a sua ruína. De acordo os autores, 

as manifestações patológicas ocasionadas em função da falta de manutenção ou a realização 

inadequada desta, possuem sua origem no desconhecimento técnico, incompetência e desleixo 

dos proprietários. 

Sem a correta realização da manutenção necessária, marquises apresentam inevitáveis 

problemas e a maioria destes está relacionada a infiltrações e a sobrecargas (MEDEIROS; 

GROCHOSKI, 2007). Segundo Dal Molin e Campagnolo (1989), é inevitável a necessidade 

de manutenção do sistema de impermeabilizações de marquises, pelo fato de que com o 

passar do tempo os materiais que compõem este sistema se deterioram. O fato da não 

realização da manutenção acarretará em falhas na impermeabilização e como consequência o 

desencadeamento de processos corrosivos da armadura e do concreto. 

Medeiros e Grochoski (2007) afirmam que um dos casos mais comuns de manutenção 

incorreta é a realização da renovação do sistema de impermeabilização de forma 

inconsequente. Para a realização da manutenção deste sistema, muitas empresas tendem a 

tomar o caminho mais prático. Ao invés de remover todo o sistema antigo para depois aplicar 

o novo, é instalada a nova camada de impermeabilização sobre a antiga. Esta prática quando 
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repetida diversas vezes, acaba provocando carregamentos consideráveis sobre a estrutura da 

marquise, podendo ocasionar o colapso por sobrecarga da estrutura. 

Outro tipo de sobrecarga, gerada a partir da falta de manutenção, está relacionada ao acúmulo 

de água sobre a marquise. Esta situação pode ocorrer se o sistema de drenagem da estrutura 

não receber a devida manutenção e as tubulações de escoamento de água estiverem obstruídas 

(MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007). Para evitar este tipo de acontecimento Dal Molin e 

Campagnolo (1989, p. 44) ressaltam que “[...] quando existirem ralos em marquises, é 

necessário realizar constantes vistorias para detectar possíveis entupimentos e acúmulo de 

água, sobrecarregando a estrutura.”. 

Também relacionado ao acúmulo de água, além da sobrecarga, outro possível problema é que, 

juntamente com a água se acumulam sujeiras. Com o passar dos anos esses materiais 

acumulados sobre as marquises acabam por deteriorar, não só o sistema de 

impermeabilização, mas também a própria estrutura, propiciando problemas de infiltrações 

crônicas, corrosão das armaduras, aparecimento de fissuras e desplacamentos do concreto 

(ALVEZ, 2007).  

Segundo Dal Molin e Campagnolo (1989), outro cuidado que se deve ter com relação à 

manutenção de marquises é referente à pintura. Sobre marquises é comum o acúmulo de 

detritos e poeira que acabam por escurecer a superfície superior. Este fato acaba aumentando 

a absorção de radiação solar e, consequentemente, as movimentações devido às variações 

térmicas. Portanto, segundo os autores, marquises que possuem revestimento somente de 

argamassa devem ser pintadas com cores claras a fim de refletir melhor as radiações solares. 

Essa pintura, no entanto, também deverá receber a devida manutenção a fim de garantir sua 

eficiência. 

4.1.3.2 Aplicação de sobrecargas  

Marquises comumente recebem carregamentos não previstos no projeto. A utilização da 

estrutura para fins diferentes dos previstos durante seu dimensionamento pode ser tanto um 

fator prejudicial à durabilidade da estrutura como o próprio agente causador de ruína 

(MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007). 
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A instalação de anúncios publicitários e letreiros é uma das formas mais comuns de 

sobrecarga aplicada em marquises, uma vez que estas estruturas estão normalmente 

localizadas em fachadas de prédios comerciais (DAL MOLIN; CAMPAGNOLO, 1989). 

Atualmente outra fonte de sobrecarga são os aparelhos de ar condicionado, que muitas vezes 

são instalados apoiados sobre a estrutura das marquises. As aplicações destas sobrecargas 

podem ocasionar deformações excessivas, aparecimento de fissuras e, como já mencionado, a 

queda do elemento. Outro aspecto a se considerar é que dependendo da forma do letreiro 

instalado, este pode receber um carregamento significativo de vento. O esforço do vento sobre 

o letreiro é transmitido à marquise podendo ameaçar sua estabilidade estrutural (MEDEIROS; 

GROCHOSKI, 2007). 

Ainda com relação à utilização incorreta de marquises, Alvez (2007) ressalta que além das 

sobrecargas, outro fator que pode prejudicar a integridade da estrutura é a utilização de 

elementos perfurantes para a fixação de anúncios e suportes. A instalação de elementos 

perfurantes sem levar em consideração o sistema de impermeabilização pode danificar este 

sistema ocasionando pontos de infiltrações na estrutura. 

4.2 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Segundo Helene (1992), os sintomas de maior incidência em estruturas de concreto são: 

a) fissuras; 
b) eflorecências; 

c) flechas excessivas; 
d) manchas superficiais; 

e) ninhos de concretagem; 
f) corrosão de armaduras. 

 
Como se observa no gráfico da figura 14, manifestações patológicas como manchas 

superficiais, possuem maior incidência. Contudo, problemas como fissuras e corrosão de 

armaduras, afetam diretamente o comportamento estrutural, de forma a comprometer o bom 

funcionamento do componente. Além disto, estes são problemas que possuem soluções mais 

complexas e de maior custo (HELENE, 1992). Desta forma, fissuras e corrosão de amaduras 
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serão abordadas nos próximos itens, de modo a entender suas causas, bem como suas 

consequências para a segurança da estrutura. 

Figura 14 – Incidências de manifestações patológicas em                                      
estruturas de concreto armado 

 
(fonte: HELENE, 1992) 

4.2.1 Fissuração  

De acordo com a NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2003, p. 71): 

A fissuração em elementos estruturais de concreto armado é inevitável, devido à 
grande variabilidade e a baixa resistência à tração; mesmo sob as ações de serviço 
(utilização), valores críticos de tensões de tração são atingidos. Visando obter bom 
desempenho quanto à corrosão e à aceitabilidade sensorial dos usuários, busca-se 
controlar a abertura dessas fissuras. 

Fissuras que respeitem os limites estabelecidos pela NBR 6118, quando em estruturas bem 

projetadas, construídas e submetidas às cargas previstas na normatização, não causam 

comprometimento da durabilidade e segurança quanto aos estados limites últimos. A NBR 

6118 estabelece para elementos estruturais de concreto armado submetidos à tração valores 

entre 0,2 e 0,4 mm, dependendo da agressividade ambiental na qual a estrutura esta localiza 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003). 
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Porém, para Medeiros e Grochoski (2007), marquises deveriam respeitar limites ainda 

menores para dimensões de fissuras. Para os autores, estruturas como marquises deveriam ser 

projetadas de modo a não apresentar qualquer tipo de fissuração, ou seja, dimensionadas no 

estádio I. No entanto, sugerem que para não modificar o modelo de cálculo atual, o valor 

admitido de abertura de fissuras em marquises deve ficar na faixa de 0,05 mm. 

Segundo Cánovas (1988, p. 204), a formação de fissuras deve-se na maioria das vezes pelas 

seguintes causas: 

a) cura deficiente; 

b) retração; 

c) expansão; 

d) variações de temperatura; 

e) ataques químicos; 

f) excesso de carga; 

g) erros de projeto; 

h) erros de execução; 

i) recalques diferenciais. 

 
Para identificação de causas e efeitos de fissuras, se faz necessário o desenvolvimento de 

análises consistentes, que identifiquem as principais características dessas, tais como extensão 

e profundidade (SOUZA; RIPPER, 1998). Deve-se diferenciar as fissuras ativas (com 

movimento) das passivas (sem movimento). As primeiras possuem a característica de ter 

amplitude variável ao longo do tempo, normalmente são aquelas que aparecem em estruturas 

devido à variações de temperaturas (CÁNOVAS, 1988; SOUZA; RIPPER, 1998). 

Para a Alvez (2007) uma das principais causas de formação de fissuras em marquises de 

concreto armado é o subdimensionamento da estrutura. Segundo o mesmo autor, muitos 

projetos subestimam os efeitos do dimensionamento incorreto de marquises e acabam por 

determinar comprimentos insuficientes das armaduras de ancoragem da laje em balanço. 

Além de fissuras o subdimensionamento destas estruturas pode gerar flechas e deformações 

excessivas. 
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Outro tipo de fissura de grande incidência em marquises são as decorrentes de movimentações 

térmicas causadas por variações nas condições ambientais. Estas fissuras ocorrem 

perpendicularmente ao eixo principal do componente e suas dimensões dependem de quão 

grande são as variações de temperatura no local (DAL MOLIN; CAMPAGNOLO, 1989). 

O aparecimento de fissuras na face superior da laje de uma marquise, próximo à região do 

engaste (ver figura 15) é extremamente prejudicial para a segurança da estrutura. Através 

dessas fissuras penetram agentes agressivos que levam à corrosão da armadura e, 

consequentemente, a perda do seu desempenho estrutural (MEDEIROS; GROCHOSKI, 

2007). 

De acordo com Rizzo (2007), a armadura negativa é o ponto fraco da estrutura de uma 

marquise. Com o surgimento de fissuras de qualquer natureza na face superior da laje, é esta 

armadura o principal componente a ser afetado. Cánovas (1988, p. 205) afirma que “Além do 

aspecto antiestético e da sensação de insegurança que se atribui à peça fissurada, o principal 

perigo das fissuras é serem portas abertas para a corrosão das armaduras.”. 

Figura 15 – Detalhe de área crítica com tendência ao surgimento de fissuras 

 
(fonte: MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007) 
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4.2.2 Corrosão das armaduras 

O concreto armado é considerado um material extremamente eficiente, porque além de 

possuir características mecânicas muito amplas, possui durabilidade adequada à maioria dos 

usos a que se destina. A durabilidade deste material é resultado principalmente da dupla 

proteção que o concreto exerce ao aço. Estas proteções são primeiro, por parte do cobrimento 

de concreto, que forma uma barreira física sobre a armadura e, segundo, pela elevada 

alcalinidade do concreto, que desenvolve sobre o aço uma camada passiva de proteção, 

também chamada de película passiva (ANDRADE-PEDRIX, 1992). Apesar destas 

características, Cascudo (1997) afirma que mesmo com as proteções exercidas pelo concreto 

às barras de aço, existem condições ambientais agressivas e substâncias que podem provocar 

a corrosão das armaduras e, consequentemente, ocasionar a perda de desempenho da estrutura 

de concreto armado como um todo. 

Corrosão é definida por Cascudo (1997) como sendo a interação destrutiva ou a interação com 

o ambiente que implica na inutilização para uso de um material, seja essa interação química 

ou eletroquímica. No caso de um metal, este é convertido a um estado não metálico e a 

consequência desse fenômeno é a perda das qualidades essenciais do material, tais como 

resistência mecânica, elasticidade e ductilidade. 

Cascudo (1997) classifica a corrosão das armaduras, segundo sua morfologia, em 

generalizada e por pite. Segundo o autor, a corrosão generalizada ocorre em toda a superfície 

do metal, podendo ser uniforme ou não uniforme, ou seja, com superfície lisa e regular ou 

com a superfície rugosa e irregular. 

A corrosão por pite, também conhecida como corrosão puntiforme, ocorre de maneira 

localizada em um ponto da barra, aprofundando-se na superfície metálica, podendo causar 

ruptura pontual da armadura. Porém em casos práticos em estruturas de concreto armado este 

tipo de corrosão não é registrada, na maioria dos casos ocorrem corrosões mais rasas e de 

maior diâmetro ao invés de pontos de pequeno diâmetro e grande profundidade (CASCUDO, 

1997). 
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Segundo Cascudo (1997), a corrosão também pode ser classificada, segundo a natureza do 

processo, em química ou eletroquímica. A primeira, também conhecida como oxidação ou 

corrosão seca, é um processo lento que se dá pela reação gás metal. Este tipo de corrosão não 

provoca deterioração substancial das superfícies metálicas. Contudo a corrosão eletroquímica, 

também chamada de corrosão aquosa, é a que gera problemas às obras civis. Este tipo de 

corrosão ocorre em meio aquoso e caracteriza-se pela formação de um eletrólito a partir da 

presença de umidade no concreto. 

Em estruturas de concreto armado, a corrosão das armaduras é um processo específico de 

corrosão eletroquímica em meio aquoso. Os principais agentes causadores deste processo são 

os íons cloretos. Estas substâncias originam-se do meio externo ou até mesmo podem já estar 

no interior do concreto devido à água de amassamento ou agregados contaminados. Quando a 

armadura entra em contato com os agentes agressivos, estes destroem a camada passivadora e 

podem desencadear o processo corrosivo (CASCUDO 1997). 

Para estruturas sujeitas às ações do meio ambiente, como é o caso de marquises, o grande 

agente agressivo é a chuva ácida. Esta é formada pela água da chuva, íons cloretos e poluentes 

atmosféricos típicos, como o gás carbônico e o monóxido de carbono. A combinação destes 

elementos com a fuligem ácida, decorrente da queima de combustível de automóveis, possui 

grande poder de deterioração de armaduras (MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007). 

Quando o processo de corrosão se instala inicia a transformação do ferro em óxido de ferro o 

qual é expansivo, este encunha o concreto e abre fissuras mais largas e profundas. Essas 

fissuras propiciam maior penetração de agentes agressivos e aceleram o processo de 

deterioração da estrutura (RIZZO, 2007). 

O processo de corrosão das armaduras de engastamento da estrutura de uma marquise pode 

ser considerado um caso típico de corrosão sob tensão (MEDEIROS; GROCHOSKI, 2007). 

Segundo Andrade-Pedrix (1992), como o nome indica, corrosão sob tensão caracteriza-se por 

ocorrer em aços que estão submetidos a elevadas tensões. Na superfície deste aço é gerada 

uma microfissura que avança rapidamente e provoca a ruptura brusca e frágil do metal, ainda 

que a não apareçam sinais de ataque na superfície. 
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5 SOLUÇÕES  

Este capítulo tem o objetivo de mostrar os processos necessários para solução dos principais 

problemas que ocorrem em estruturas de marquises de concreto armado. Primeiramente será 

abordada a inspeção destas estruturas, em seguida serão descritos métodos de preparo de 

superfícies para recebimento de reparos ou reforços e por fim as possíveis técnicas de 

soluções para os principais problemas apresentados em marquises. 

5.1 INSPEÇÃO 

Ao se observar manifestações patológicas em uma estrutura de concreto armado, verificando 

que esta apresenta problemas, tornam-se necessário determinar suas reais condições. Para isso 

deve-se efetuar uma vistoria detalhada, de forma a avaliar os problemas existentes, suas 

causas, providências a serem tomadas e finalmente os métodos de reparo ou reforço que 

deverão ser adotados (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Souza e Ripper (1998) propõem um método para a inspeção de estruturas, dividida em três 

etapas: 

a) levantamentos de dados; 

b) análise; 
c) diagnóstico.  

5.1.1 Levantamento de dados  

A etapa de levantamento de dados deverá fornecer as informações necessárias para a 

realização da análise e do diagnóstico correto (SOUZA; RIPPER, 1998). No caso de inspeção 

visual está deverá registrar, por meio de um levantamento fotográfico, os sintomas e a 

natureza dos problemas encontrados (MELO, 2011). 

Normalmente a origem e os mecanismos dos fenômenos envolvidos em uma manifestação 

patológica podem ser deduzidos a partir das características externas que os elementos 
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apresentam. Através destas características também se pode estimar as possíveis consequências 

para o componente afetado (HELENE, 1992). 

A inspeção visual é de grande importância para a determinação dos agentes que atuam 

degradando a estrutura. Estando as manifestações patológicas perfeitamente definidas, não se 

faz necessária a realização de inspeções mais aprofundadas, visto que as informações 

levantadas já são suficientes para a realização do diagnóstico (CASTRO2, 1994 apud MELO, 

2011) 

De acordo com Dal Molin e Campagnolo (1989), a inspeção de marquises deverá verificar os 

seguintes itens: 

a) existência de fissuras, bem como sua localização e abertura; 
b) estado de deformação da estrutura; 

c) pontos de corrosão ou ataque químico; 
d) perda da seção das barras de aço, caso estas estejam danificadas; 

e) condições do sistema de impermeabilização e drenagem; 
f) acúmulo de detritos. 

 
Segundo Cánovas (1988), a localização e a forma das fissuras podem ser de grande ajuda para 

a análise da estrutura. A observação do quadro de fissuração, algumas vezes, pode levar a 

conclusões exatas das causas dos problemas. Com relação à impermeabilização Rizzo (2007, 

p. 8) afirma que se “[...] tem mais de 5 (cinco) anos é provável que esteja vencida. Qualquer 

mancha ou trinca na superfície inferior é suficiente para condenar a impermeabilização.”. 

O problema de corrosão de armaduras é um processo nitidamente visível, fácil de ser 

verificado através de inspeção visual. Os produtos originados deste processo possuem 

predominantemente coloração marrom-avermelhado. E, pelo fato de serem solúveis, 

mancham a superfície do concreto quando escorrem. Outra forma de identificação é através 

das fissuras e lascamento do concreto que são provocadas pelas forças de expansão do aço 

que aumenta de volume quando sofre corrosão (DAL MOLIN; CAMPAGNOLO, 1989). 

Um erro que ocorre nesta etapa é que grande parte das vistorias realizadas para inspeção de 

marquises limitam-se a verificar as partes de fácil visualização da estrutura, ou seja, a parte 

                                                        
2 CASTRO, E. K. Desenvolvimento de metodologia para manutenção de estruturas de concreto armado. 

1994. 185 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal de Brasília, Brasília, 1994. 
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inferior da laje. Por possuírem difícil acesso, ou até mesmo pelo desconhecimento por parte 

do profissional, a região superior da marquise é ignorada. No entanto, é justamente nesta 

região que está localizada a maior parte dos esforços de tração e, também, é onde ocorre a 

maioria das manifestações patológicas, tais como fissuras e manchas de infiltrações. A não 

realização de uma inspeção completa pode ter como consequência erros nas etapas de análise 

e diagnóstico (MELO, 2011). 

Informações importantes para a realização da análise da estrutura podem ser obtidas se existir 

a possibilidade de acesso à documentação do projeto estrutural da marquise. Porém na 

maioria dos casos essa documentação não existe ou foi perdida. Quanto mais antiga for a obra 

analisada, menor a chance de se obter acesso aos projetos desta. Documentos referentes à 

edificação tais como projetos, deveriam obrigatoriamente estar com os proprietários, visto que 

possuem informações indispensáveis para a realização da correta manutenção e utilização do 

imóvel (DAL MOLIN; CAMPAGNOLO, 1989). 

Para Dal Molin e Campagnolo (1989), quando da realização da inspeção, não é aconselhável a 

extração de corpos de prova, nem a realização de provas de carga em marquises. Segundo os 

mesmo autores, a resistência do concreto não é um fator muito significativo para peças em 

balanço. Além disto, a execução de ensaios de prova de carga poderá causar deformações e 

fissuras não existentes anteriormente e ainda podem não fornecer dados relevantes para a 

análise da estrutura. 

5.1.2 Análise 

A etapa de análise deverá levar em consideração todos os dados levantados na etapa anterior e 

possibilitar ao analista entender perfeitamente as causas das manifestações patológicas 

apresentadas na estrutura. É também nesta etapa que deverá se verificar a possibilidade de um 

problema possuir mais de um fator gerador, não só o que foi observado primeiramente 

(SOUZA; RIPPER, 1998). 

Para Souza e Ripper (1998), é ainda na etapa de análise que deverão ser avaliadas todas as 

informações coletadas até o momento de forma a concluir sobre necessidade de levantamento 

de dados mais precisos. Caso as informações obtidas sejam consideradas insuficientes deve-se 

voltar para a etapa de levantamento de dados. 
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5.1.3 Diagnóstico 

A etapa de diagnóstico deverá ser realizada após o levantamento de dados e correta análise 

destes. O diagnóstico dependerá de diversos fatores, podendo levar à conclusões diversas 

(SOUZA; RIPPER, 1998). 

Nesta etapa, os dados levantados nas fases anteriores deverão ser interligados de forma a 

tentar entender o processo de surgimento e evolução dos problemas existentes (LAPA, 2008). 

O diagnóstico deverá indicar em que etapa do processo construtivo originou-se o problema, 

visto que, por exemplo, uma manifestação patológica como fissura pode ter diversas origens 

como erro de projeto, execução inadequada, falta de manutenção, etc. Para cada caso a terapia 

mais adequada a ser adotada poderá ser diferente, mesmo que o sintoma seja o mesmo. Um 

diagnóstico completo deverá também prever consequências dos problemas no comportamento 

geral da estrutura (HELENE, 1992). 

Para Lapa (2008), o diagnóstico é a fase mais importante do processo de inspeção. Segundo o 

autor, um diagnóstico equivocado poderá resultar em intervenções que não conseguirão 

resolver o problema da estrutura, dificultarão a análise e estudos futuros, além de gasto de 

dinheiro desnecessário.  

Com base no diagnóstico realizado deverá ser escolhida a solução para os problemas 

apresentados. Estas soluções poderão ser a recuperação, o reforço ou até mesmo a demolição 

da estrutura analisada (SOUZA; RIPPER, 1998). Técnicas de recuperação são indicadas para 

casos de perda de desempenho por parte do concreto ou do aço. Essas perdas podem ser 

decorrência da diminuição da seção do aço ou de concreto quando afetados por manifestações 

patológicas. A recuperação tem como objetivo restaurar a capacidade de resistência da 

estrutura (JORDY; MENDES, 2006). 

Reforços deverão ser utilizados quando a estrutura apresentar manifestações patológicas 

causadas por sobrecargas, ou seja, quando as cargas permanentes ou acidentais atuantes 

estiverem além da sua capacidade resistente (JORDY; MENDES, 2006). Em casos mais 

extremos poderá ser recomendada a utilização condicionada ou até mesmo a demolição da 

estrutura, dependendo do custo-benefício de efetuar a recuperação ou reforço desta (SOUZA; 

RIPPER, 1998). 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Bruno Eidi Oliveira. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2013  

42 

Para os mesmos problemas existem diversas técnicas com eficiência similares capazes de 

devolver à estrutura condição de utilização. A escolha da técnica de reforço ou recuperação 

deverá levar em consideração algumas condicionantes. O fator econômico, talvez seja o 

principal, dependendo do custo para a realização de cada tipo de recuperação ou reforço pode-

se decidir por utilizá-los ou não (CÁNOVAS, 1988). 

Outro condicionante que pode influenciar na escolha por uma determinada solução é a 

questão arquitetônica da edificação. No caso de marquises, por estarem normalmente 

localizadas nas fachadas das edificações, muitas vezes opta-se por adotar certa solução por 

razões estéticas. Nestes casos é importante a colaboração de um arquiteto, para que se possa 

avaliar os possíveis impactos a fim de manter a harmonia da fachada (CÁNOVAS, 1988). 

5.2 PROCEDIMENTOS PRÉVIOS  

Previamente à execução das soluções de recuperação e reforço das estruturas, para o correto 

desempenho destas, deve-se efetuar a limpeza e a preparação da superfície que receberá o 

tratamento. No caso de corrosão de armaduras recomenda-se remover o concreto afetado e 

todos os produtos da corrosão, para o caso de fissuração devem ser removidas todas as partes 

soltas do concreto (HELENE, 1992). Esses processos são detalhados nos próximos itens. 

5.2.1 Preparo do substrato 

O preparo de superfícies consiste em retirar todo o material danificado até atingir o material 

são. Obtendo assim uma superfície rugosa e coesa que propicie boas condições de aderência. 

As principais técnicas para a realização do preparo do substrato são (HELENE, 1992): 

a) escarificação (apicoamento) manual ou mecânica; 
b) disco de desbaste; 

c) lixamento manual ou mecânico; 
d) escovamento manual; 

e) disco de corte. 
 
A técnica de escarificação, também conhecida como apicoamento, tem como objetivo retirar a 

camada de concreto com problemas até atingir o concreto são. O apicoamento pode ser 
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manual ou mecânico de acordo com cada caso. O apicoamento manual é indicado para áreas 

menores, utilizando-se talhadeira e marreta, como mostra a figura 16. Já o apicoamento 

mecânico (figura 17) é utilizado no preparo de grandes superfícies por ser um processo mais 

rápido. Para a realização desta técnica utilizam-se martelos pneumáticos ou elétricos leves. 

Alguns casos requerem a utilização tanto do apicoamento manual quanto do mecânico, de 

forma que uma técnica complemente a outra (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Figura 16 – Apicoamento manual Figura 17 – Apicoamento mecânico 

  
(fonte: HELENE, 1992) (fonte: HELENE, 1992) 

Discos de desbastes são utilizados para preparação e desbaste de grandes superfícies. Está 

técnica consistes em aplicar o disco com lixa sobre a superfície de forma a efetuar o desbaste 

em camadas. Recomenda-se desbastar uma camada de cada vez de forma que se mantenha a 

uniformidade da superfície (HELENE, 1992). 

Lixamentos são utilizados no preparo de superfícies de concreto e barras de aço. Assim como 

na técnica de escarificação, o processo manual é aplicado em superfícies menores. Esta 

técnica tem como objetivo retirar a camada de concreto que apresentar problemas. Com 

relação ao aço deve-se efetuar o lixamento das barras até que todos os produtos da corrosão 

sejam removidos. Para lixar o concreto utiliza-se lixa d’água e para, o aço, lixa de ferro 

(HELENE, 1992). 
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O escovamento manual é aplicado a superfícies pequenas, para a remoção de partículas 

soltas das superfícies (HELENE, 1992). A aplicação deve ser efetuada de forma enérgica em 

barras de aço que estejam afetadas pela corrosão ou que necessitem de limpeza (SOUZA; 

RIPPER, 1998). 

A técnica de disco de corte consiste em utilizar uma máquina de corte dotada de disco 

diamantado, com a finalidade de realizar cortes no concreto. É utilizado para “Retirada de 

rebarbas, delimitação do contorno da área de reparo, abertura de vinco para tratamento de 

fissuras.” (HELENE, 1992, p. 91). 

5.2.2 Limpeza do substrato 

A limpeza da superfície deve ser realizada instantes antes da aplicação dos materiais de 

recuperação. Esta etapa tem como objetivo a remoção de resíduos e partículas soltas durante o 

preparo do substrato (SOUZA; RIPPER, 1998). Helene (1992) apresenta os principais 

procedimentos de limpeza: 

a) jato de água fria ou quente; 
b) jato de ar comprimido; 

c) aspiração a vácuo; 
d) solventes voláteis; 

e) saturação com água. 
 
A limpeza através da aplicação de jato de água sob pressão é comumente adotada para 

lavagem do substrato. Jatos de água fria são utilizados para remoção de partículas soltas 

sobre a superfície que receberá o tratamento. Jatos de água quente são utilizados em locais 

nos quais a superfície está contaminada com gorduras, pois possibilita também a remoção de 

impurezas orgânicas. Esta técnica tem como principal vantagem a possibilidade de umedecer 

a superfície ao mesmo tempo em que efetua a limpeza. Não é recomendada para casos em que 

os materiais que serão aplicados necessitem de superfície seca para boa aderência (HELENE, 

1992). 

Jatos de ar comprimido são utilizados para a remoção de poeiras e partículas menores, 

resultantes principalmente dos trabalhos de corte e apicoamento do concreto danificado 

(SOUZA; RIPPER, 1998). São utilizados normalmente, quando há a necessidade de uma 
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superfície seca para aplicação dos produtos como, por exemplo, no caso de resinas de base 

epóxi. Para a execução utiliza-se mangueira de alta pressão e um compressor de ar (HELENE, 

1992). 

A aspiração a vácuo é utilizada particularmente para a limpeza de furos profundos no 

concreto. Para a execução desta técnica utiliza-se um aspirador de pó industrial de alta 

potência. Para a limpeza e secagem de fissuras antes de se efetuar a injeção, também é 

indicado a utilização deste sistema (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Solventes voláteis são utilizados na limpeza de superfícies de concreto ou de aço para 

aplicação de resinas de base epóxi. O solvente utilizado é a acetona industrial. O 

procedimento consiste em aplicar o produto de forma que entre em contato com toda a 

superfície. A aplicação deste produto elimina da superfície gorduras, graxas, tintas e óleos. 

Outra vantagem é a de ajudar na secagem (HELENE, 1992). 

Saturação é um processo utilizado no preparo de superfícies de concreto antes da aplicação 

de argamassas e cimentos de base cimentícia. O processo consiste em imergir em água a 

superfície a ser tratada, por pelo menos 12 horas, antes da aplicação dos produtos a base de 

cimento. No caso de lajes, a saturação pode ser realizada aplicando-se água por vertimento 

contínuo. Quando for realizada a aplicação do material cimentício, a superfície saturada 

deverá estar úmida, porém livre de empoçamentos de água (HELENE, 1992; SOUZA; 

RIPPER, 1998). 

5.3 TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO 

Segundo Cánovas (1988), as técnicas de recuperação e reforço de lajes em balanço podem ser 

muito variadas, existindo diferentes soluções possíveis em cada caso. Helene (1992) propõe 

soluções de recuperação e reforço para os diferentes tipos de manifestações patológicas 

apresentadas pelas estruturas. Para lajes e estruturas em balanço, como marquises, o autor 

sugere técnicas para solucionar os principais problemas que são devidos à corrosão de 

armaduras e fissuração. 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Bruno Eidi Oliveira. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2013  

46 

5.3.1 Injeção e selagem de fissuras  

Helene (1992), para o caso de fissuração devido à flexão, coloca como alternativa para 

restaurar o monolitismo da estrutura a técnica de injeção de fissuras. Segundo Souza e Ripper 

(1998, p. 121), “Entende-se por injeção a técnica que garante o perfeito enchimento do espaço 

formado entre as bordas de uma fenda [...]”. 

Em áreas submetidas à compressão, a injeção de fissuras busca dar continuidade ao concreto, 

a fim de assegurar a boa distribuição de forças internas. Para fissuras em áreas tracionadas – 

caso da superfície superior da laje de uma marquise – a técnica de injeção tem como objetivo 

selar as fissuras a fim de evitar corrosão no concreto e nas armaduras (CÁNOVAS, 1988). 

Fissuras com aberturas maiores de 0,1 mm devem ser injetadas sob baixa pressão (≤ 0,1 

MPa). Para casos de fissuras maiores de 3,0 mm e não muito profundas é admissível o 

enchimento por gravidade (SOUZA; RIPPER, 1998). 

É de extrema importância saber o motivo do aparecimento das fissuras, a fim de escolher o 

correto material a ser injetado. No caso de fendas passivas, normalmente são utilizados 

materiais rígidos, como epóxi ou grautes, de modo a garantir que a peça volte a trabalhar 

como um todo. Já para fendas ativas, que são aquelas que possuem movimentação ao longo 

do tempo – por exemplo, fissuras causadas pela variação de temperatura – deve-se empregar 

formulações flexíveis, como resinas acrílicas ou poliuretânicas. Estas atuarão como selantes, 

com a função unicamente de impedir a penetração de água ou de agentes agressivos ao 

concreto e às armaduras (CÁNOVA, 1988; SOUZA; RIPPER, 1998). 

Souza e Ripper (1998, p. 123), descrevem, na ordem que devem ser executados, os passos do 

processo de injeção de fissuras passivas: 

a) abertura de furos ao longo do desenvolvimento da fissura, com diâmetro da ordem 
dos 10 mm e não muito profundos (30 mm), obedecendo a espaçamento l que 
deve variar entre os 50 mm e os 300 mm, em função da abertura da fissura (tanto 
maior quanto mais aberta esta for), mas sempre respeitando um máximo de 1,5 
vezes a profundidade da fissura [...] [ver figura 18]; 

b) exaustiva e consciente limpeza da fenda - ou do conjunto de fissuras, se for o caso 
- e dos furos, com ar comprimido, por aplicação de jatos, seguida de aspiração, 
para remoção das partículas soltas, não só as originalmente existentes (sujeiras) 
mas também as derivadas da operação de furação; 

c) nos furos, são fixados tubinhos plásticos, de diâmetro um ponto inferior ao da 
furação, com parede pouco espessa, através dos quais será injetado o produto. A 
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fixação é feita através do próprio adesivo que selará o intervalo de fissura entre 
dois furos consecutivos [...] [ver figura 18] 

d) a selagem é feita pela aplicação de uma cola epoxídica bicomponente, em geral 
aplicada a espátula ou colher de pedreiro. Ao redor dos tubos plásticos, a 
concentração da cola deve ser ligeiramente maior, de forma a garantir a fixação 
deles. 

[...] 

e) antes de se iniciar a injeção, a eficiência do sistema deve ser comprovada, o que 
pode ser feito pela aplicação de ar comprimido, testando então a 
intercomunicação entre os furos e a efetividade da selagem. Se houver obstrução 
de um ou mais tubos, será indício de que haverá necessidade de reduzir-se o 
espaçamento entre eles, inserindo-se outros a meio caminho; 

f) testado o sistema e escolhido o material, a injeção pode então iniciar-se [...], tubo 
a tubo, sempre com pressão crescente, escolhendo-se normalmente como 
primeiros pontos aqueles situados em cotas mais baixas. 

Figura 18 – Preparação da fenda para procedimento de injeção 

 
(fonte: SOUZA; RIPPER, 1998) 

Para a selagem de fissuras ativas com aberturas inferiores a 10 mm, o processo se dá 

exatamente igual à etapa de selagem de fissuras passivas (etapa d). Lembrando que o material 

a ser utilizado deverá possuir módulo de elasticidade suficiente para adaptar-se às 

deformações da fenda (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Segundo Souza e Ripper (1998), para fissuras ativas com aberturas maiores que 10 mm, 

ocorrem dois tipos de selagem possíveis dependendo das aberturas. Para fissuras com 
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aberturas entre 10 mm e 30 mm, a solução apresentada é o “[...] enchimento da fenda, 

sempre na mesma direção, com graute, podendo, em alguns casos, haver a adição de carga, 

procedendo-se a selagem convencional das bordas, com produto à base de epóxi [...]” 

(SOUZA; RIPPER, 1998, p. 125). A técnica descrita pode ser observada na figura 19. 

Figura 19 – Selagem de fendas com aberturas entre 10 mm e 30 mm 

 
(fonte: SOUZA; RIPPER, 1998) 

Para fissuras com aberturas maiores que 30 mm, Souza e Ripper (1998, p. 125), afirmam que: 

[...] a selagem aqui já passa a ser encarada como se fosse a vedação de uma junta de 
movimento e que prevê a inserção de um cordão em poliestireno extrudado, ou de 
uma mangueira plástica, para apoio e isolamento do selante do fundo da fenda [...]. 
Uma outra hipótese é a colocação de juntas de neoprene, que deverão aderir aos 
bordos da fenda, devidamente reforçados para o efeito [...] [ver figura 20]. 

Figura 20 – Vedação de fendas de grande abertura com neoprene 

 
(fonte: SOUZA; RIPPER, 1998) 
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5.3.2 Recuperação com argamassas  

Para o caso de início de corrosão das armaduras, portanto, para casos ainda sem o 

comprometimento do concreto e das barras de aço, Helene (1992), recomenda a recuperação 

da estrutura mantendo as dimensões originais através da aplicação de argamassa. Estas 

argamassas podem ser: 

a) polimérica a base de cimento; 
b) argamassas de base epóxi; 

c) de base poliéster. 
 

5.3.2.1 Argamassas poliméricas a base de cimento 

Argamassa polimérica a base de cimento apresentam-se em duas modalidades: as tixotrópicas, 

que possuem a característica de não escorrer podendo ser aplicadas em superfícies inclinadas; 

e as autonivelantes, com grande fluidez e recomendadas para aplicações em superfícies 

planas. Estas argamassas possuem como principal propriedade o fato de não serem retráteis, 

ou seja, não apresentam retração, característica fundamental para serviços de recuperação ou 

reforço de estruturas de concreto. Além disso, não são corrosíveis nem inflamáveis e possuem 

pH alcalino (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Para a aplicação da argamassa deve-se efetuar o corte do contorno da região em que será 

realizado o reparo. Este corte deverá ter profundidade maior que 0,5 cm. O substrato no 

momento da aplicação da argamassa deverá estar saturado, porém sem empoçamento de água. 

Deve-se aplicar o produto pressionando-o fortemente contra a superfície, em camadas de 1,0 

cm até atingir a espessura desejada (HELENE, 1992). 

5.3.2.2 Argamassas de base epóxi 

Argamassas de base epóxi, normalmente chamadas de argamassas de polímeros, são 

tixotrópicas, não retráteis e resistentes ao ataque químico. Possuem alto poder de aderência ao 

concreto e ao aço, sendo utilizada com sucesso para reparos superficiais. Porém o seu 

emprego limita-se a falhas localizadas de pequenas dimensões por razões econômicas 

(SOUZA; RIPPER, 1998). 
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Sua aplicação deverá ser realizada com o substrato seco, podendo ser efetuada a limpeza da 

superfície com jato de ar ou com solvente volátil (acetona). O corte do contorno também 

deverá ter profundidade maior que 0,5 cm. A aplicação deverá ser feita em camadas de 0,5 

cm, limitando-se a uma espessura máxima de 1,50 cm em uma mesma aplicação. Para 

espessuras maiores deve-se defasar em pelo menos 5 horas a aplicação das novas camadas e 

manter a superfície que receberá a nova camada ranhurada, para auxiliar na aderência da 

camada posterior (HELENE, 1992). 

5.3.2.3 Argamassas de base poliéster 

Argamassas de base poliéster ou de base estervinílica, são produtos de custo elevado e 

empregados em situações em que se tenha a necessidade de utilizar a estrutura pouco tempo 

depois da sua aplicação. Possuem como propriedade pequeno tempo de cura, boa resistência 

inicial, baixa retração e elevada capacidade de adesão ao substrato (SOUZA; RIPPER, 1998).  

Sua aplicação é semelhante a da argamassa de base epóxi. Com corte de profundidade de 0,5 

cm, substrato seco, e aplicação de camadas com espessura de 0,5 cm, limitando-se a 1,50 cm 

em uma mesma aplicação (HELENE, 1992). 

5.3.3 Armaduras de complementação ou de reforço  

Helene (1992) sugere para casos avançados de corrosão de armaduras e para casos em que a 

estrutura necessite de reforços a colocação de armaduras. Souza e Ripper (1998, p. 142) 

afirmam que: 

São relativamente frequentes as situações em que, em meio a serviços de 
recuperação ou de reforço de estruturas de concreto, há necessidade de aumento do 
número de barras existentes, seja como reforço, casos em que se pretenderá adequar 
ou ampliar a capacidade resistente da peça, seja como recuperação, quando, por 
corrosão, geralmente as barras existentes perdem parte de sua seção original e 
necessitam de complementação para que as condições de segurança e desempenho 
sejam restabelecidas. 

 
Para realização do reforço da armadura positivas, retira-se o revestimento, é apicoada a face 

inferior da laje e colocada as novas armaduras nas posições desejadas. Estas normalmente 

fixadas com grampos arames ou pinos aplicados com pistolas. Posteriormente é realizado o 
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recobrimento das armaduras utilizando epóxi, argamassas ou graute (SOUZA; RIPPER, 

1998). 

Já para o reforço das armaduras negativas, Cánovas (1988) cita um exemplo em que foram 

utilizadas barras de aço para complementar a armação de uma laje em balanço. Segundo o 

autor, foram aberto sulcos na face superior da laje e dentro destes foram introduzidas as barras 

de reforço, que possuíam ganchos nos extremos para a ancoragem no concreto. Estes sulcos 

foram preenchidos em seguida por argamassa epóxi. 

Cabe lembrar que o nível de detalhamento exigido quando da adição de novas barras de aço é 

bastante elevado. A não realização ou realização incorreta deste detalhamento pode 

comprometer a qualidade do serviço que será executado. Assim quando da utilização desta 

técnica é indispensável a representação gráfica e escrita do detalhamento que incluam 

(SOUZA; RIPPER, 1998): 

a) cobrimento das armaduras; 

b) espaçamento entre barras; 
c) sistema de ancoragem e emendas; 

d) ângulos de dobramento e curvatura. 
 
Outro fator que deve ser levado em consideração são as emendas entre as barras de reforço e 

as existentes. Estas emendas deverão ocupar o mínimo comprimento longitudinal exigido, a 

fim de que não seja necessária a remoção de quantidades adicionais de concreto, fazendo com 

que este sofra avarias desnecessárias (SOUZA; RIPPER, 1998). A NBR 6118, no item 9.5, 

determina os comprimentos de trespasse necessários, os quais dependem do esforço 

solicitante, localização e do tipo das barras a serem emendadas (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003). 

Outro aspecto a ser considerado é a ancoragem das armaduras no concreto. Souza e Ripper 

(1998, p. 117) com relação à ancoragem afirmam que: 

Em muitos casos, a extensão do corte não permitirá, se assim for necessário, a 
recolocação de armaduras, sejam estas de complementação ou de reforço, por 
impossibilidade de observância dos comprimentos de ancoragem ou de emenda com 
a armadura existente. Para estas situações, é costume recorrer-se à execução de 
furos no concreto existente, onde serão imersas, em meios previamente cheios de 
epóxi ou grout, as barras da armadura, ou, em alguns casos, as esperas [...]. 
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5.3.4 Reforço com chapas metálicas  

Segundo Helene (1992), outra alternativa para reforço de lajes é a utilização de chapas 

metálicas aderidas ao concreto com resina epóxi. Souza e Ripper (1998) afirmam que esta é 

uma opção muito eficiente e de rápida execução, recomendada para situações de emergência 

ou quando não permitam grandes alterações na geometria da peça. Segundo os autores, a 

colagem de chapas de aço à superfície do concreto possibilita aumentar a resistência do 

elemento a momentos fletores e forças cortantes.  

Para garantir a melhor aderência das chapas metálicas, a superfície de concreto deve ser 

preparada de modo que esteja uniformemente rugosa. Tanto uma superfície lisa quanto uma 

superfície rugosa demais podem prejudicar na aderência. Além disso, todas as fissuras 

existentes na superfície do concreto deverão ser seladas de modo a impedir alguma perda de 

resina (SOUZA; RIPPER, 1998). 

A colagem de chapas metálicas deve ser feita utilizando resinas com alta capacidade de 

aderência e alta resistência mecânica. A espessura da camada de adesivo é de grande 

importância na resistência à tração da união, quanto mais espessa a camada menor é essa 

resistência (SOUZA; RIPPER, 1998). Souza e Ripper (1998) sugerem que esta espessura não 

seja maior que 1,5 mm. Cánovas (1988), por sua vez, é mais rigoroso e aconselha que a 

espessura seja de 1,0 mm. Utiliza-se também de chumbadores (parabolts) ligando a chapa ao 

concreto armador, para que estes os materiais não se separem quando receberem os esforços. 

Segundo Souza e Ripper (1998), a espessura da chapa de aço não deve ser maior que 3 mm e 

não deverá ser considerado o aumento dos esforços resistentes maior que 50 % da resistência 

original antes da aplicação do reforço. Segundo os mesmos autores, o cálculo do reforço 

consiste em determinar a área da seção transversal das chapas de aço necessária, que permita 

que estrutura resista às solicitações, além de determinar os comprimentos de ancoragem. 
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6 CASOS ESTUDADOS 

Este capítulo tem o objetivo de descrever e analisar as marquises de concreto armado 

escolhidas para estudo de forma que possibilite propor soluções para cada caso. Também 

neste capítulo é exposto o método utilizado para a realização das inspeções, para depois 

assim, tratar da análise das estruturas. Todavia, primeiramente, com o objetivo de situar e 

ilustrar de forma mais clara a cidade escolhida para realização das vistorias, é feita uma breve 

descrição da cidade de Canoas no Rio Grande do Sul.  

6.1 A CIDADE DE CANOAS 

Nos próximos itens são apresentados dados da cidade e a sua legislação sobre marquises. 

6.1.1 Dados da Cidade 

O município de Canoas fica localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com uma 

população de aproximadamente 323 mil habitantes, ela está entre as quatro cidades mais 

populosas do Rio Grande do Sul (CANOAS, 2013). 

O clima do Município é subtropical e temperado e as temperaturas podem sofrer grandes 

variações durante um mesmo dia. O outono e a primavera são as estações do ano de maior 

concentração de chuvas. A economia é baseada basicamente na indústria e no comércio, 

sendo o parque industrial de Canoas um dos maiores e mais importantes do Estado. Além 

disso, o município também é considerado um pólo de ensino, estando nele localizada uma 

universidade, a Universidade Luterana do Brasil e dois centros universitários, o Unilasalle e a 

Unirriter (CANOAS, 2013). 

A Cidade abrange uma área de 131 km², e é ponto de encontro de duas rodovias a BR-386 e a 

BR- 116. Esta última cruza a cidade ligando os municípios de Porto Alegre e Esteio. O trecho 

de Canoas da BR-116 é considerado o mais movimentado da Região Sul do País. Atualmente 
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a cidade é constituída apenas por zona urbana estando dividida em 18 bairros. A figura 21 

apresenta uma vista parcial do centro da cidade (CANOAS, 2013). 

Figura 21 – Imagem aérea do centro da cidade de Canoas 

 
(fonte: CANOAS3, 2011) 

6.1.2 Marquises na Cidade 

O Código de Obras da cidade de Canoas determina que as edificações localizadas em 

determinadas ruas e avenidas, estas definidas pelo seu Plano Diretor, devem obrigatoriamente 

possuir marquises em suas fachadas. O mesmo Código ainda permite a construção de 

marquises em qualquer tipo de edificação desde que o tamanho do balanço não seja superior a 

3 metros. 

Desta forma, é comum avistar-se marquises nas fachadas de edifícios, porém grande parte 

destas encontra-se deteriorada, necessitando de reparos. Outro fato a ser destacado é que a 

região central da cidade possui construções muito antigas e nesta área, onde é intensa 

movimentação de pedestres, também é comum observar casos de marquises, que não estão em 

condições ideais. 
                                                        
3 Foto de Gilson Filho 
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É corriqueira também a existência de marquises em edificações localizadas em bairros de 

baixa renda, em sua maioria, construídas sem projetos, sem a utilização de técnicas 

construtivas e materiais adequados, o que pode tornar as estruturas mais propícias a 

apresentarem problemas. Com relação à agressividade ambiental, conforme definido pela 

NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003), Canoas pode 

ser considerado um ambiente urbano, com agressividade moderada, ou seja, classe II. Além 

de estar localizada às margens da BR-116, Canoas possui uma grande frota de veículos 

automotivos, desta forma a exposição das estruturas a agentes agressivos é elevada, o que é 

um agravante para a deterioração dos materiais. Também junto a BR-116, existem diversas 

edificações abandonadas, que possuem marquises em suas fachadas. Estando estas também 

degradadas pela falta de manutenção necessária, acabam gerando riscos de acidentes. 

Os casos de acidentes estruturais envolvendo marquises, que estão disponíveis na literatura, 

em sua maioria, relatam fatos ocorridos em cidades maiores como Rio de Janeiro, São Paulo e 

Porto Alegre. Porém, apesar de até o momento não ter sido registrado nenhum caso de 

acidente grave com marquises na cidade de Canoas, a possibilidade existe se estas estruturas 

não receberem a devida atenção. 

Sendo assim, através da Lei Municipal n. 3.979/95, a Prefeitura de Canoas exige que os 

proprietários de prédios que possuem marquises em suas fachadas, apresentem um laudo 

técnico confirmando a segurança da estrutura. O laudo deverá ser apresentado pelos 

proprietários de edificações com 15 anos ou mais de habite-se e renovado a cada 5 anos. 

6.2 AS INSPEÇÕES 

As inspeções foram realizadas buscando levantar dados referentes às estruturas conforme 

proposto por Dal Molin e Campagnolo (1989) e descrito no item 5.1.1 desse trabalho. Além 

do proposto pelos autores, informações como o tipo de edificação, existência de intervenções 

anteriores e arranjo estrutural, também foram observadas. 

Para auxiliar as inspeções das marquises, elaborou-se uma planilha, em forma de check-list, 

(apresentado no Apêndice A) onde foram registradas diversas informações relacionadas à 

estrutura. Além do check-list elaborado, realizou-se um mapeamento fotográfico de toda a 
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marquise, registrando através de imagens tudo o que foi observado, de maneira que 

possibilitasse condições para análises posteriores. 

A seleção dos casos a serem estudados, deu-se em função do aspecto visual da estrutura, ou 

seja, foram escolhidas as marquises que possuem sinais de deterioração mais evidentes, 

possibilitando a realização de uma análise visual. Portanto, os casos considerados neste 

trabalho, de maneira alguma, contemplam a totalidade de marquises da cidade de Canoas que 

foram observadas e que apresentaram problemas. Procurou-se escolher casos que se 

diferenciassem um dos outros, com relação ao tipo de manifestação patológica e tipo de 

marquise. 

O endereço e demais informações referentes à localização das edificações estudadas, não 

serão divulgadas, de forma a não prejudicar, nem constranger os proprietários dos imóveis. 

Desta forma, cada caso foi identificado com um número. A seguir são descritas, analisadas e 

propostas soluções, separadamente, para os quatro casos escolhidos. 

6.3 MARQUISE M-1 

A marquise M-1 está localizada em um bairro residencial da Cidade. Trata-se de uma 

edificação que possui estabelecimento comercial na parte térrea e, no segundo, pavimento 

existe uma residência. Conforme se observa na figura 22, a estrutura é formada por lajes e 

vigas, existindo duas vigas laterais que servem de apoio à laje. 

A partir do levantamento geométrico da estrutura, registrou-se que a laje possui 4,90 m de 

comprimento, 1,10 m de largura (balanço) e espessura de 0,10 m. As vigas possuem seção de 

0,30 por 0,45 m e comprimento do balanço de 1,10 m. 
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Figura 22 – Marquise M-1 

 
(fonte: foto do autor) 

6.3.1 Manifestações Patológicas 

A marquise M-1 apresenta um quadro de corrosão generalizada das armaduras da laje, como 

se pode observar na figura 23. A armadura oxidada causou o desplacamento do concreto, 

devido ao fato de se expandir quando do processo de corrosão. Este fato possivelmente 

acelerou a degradação das demais armaduras da estrutura, visto que sem a proteção da capa de 

concreto as barras ficaram expostas aos agentes agressivos presentes no ambiente. 

É possível observar, em diversos pontos da estrutura, armaduras em processo avançado de 

corrosão, em que uma considerável parcela de sua seção já foi degradada (figura 24). Em 

alguns locais pode-se estimar que a perda da seção das barras chegue a 20%. 

Na marquise M-1, devido à sua configuração estrutural, a armadura principal da laje é a 

armadura positiva, ou seja, a que está localizada na parte inferior da laje. Justamente estas 

barras são as que se apresentam em pior estado de conservação. 
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Figura 23 – Corrosão generalizada e desplacamento do concreto na marquise M-1 

 
(fonte: foto do autor) 

Figura 24 – Detalhe corrosão das armaduras na marquise M-1 

 
(fonte: foto do autor) 
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A marquise, apesar dos problemas observados, não apresenta deformações excessivas. Além 

disto, não foi verificada a existência de sobrecargas sobre a laje, o que faz com que as cargas 

atuantes na estrutura sejam basicamente o peso próprio desta. Não foi constatada a ocorrência 

de intervenções anteriores na estrutura, de modo que provavelmente não houve a tentativa de 

solucionar os problemas existentes. 

As causas dos problemas apresentados pela marquise M-1 podem ser diversas. Como já 

mencionado, a corrosão das armaduras pode ser ocasionada por vários motivos, desde erros 

durante a execução da estrutura até pelo uso de materiais contaminados com cloretos. Porém, 

no caso da marquise M-1, acredita-se que o principal causador e responsável pela deterioração 

das armaduras, foi o seu cobrimento insuficiente. 

É possível observar, nos locais onde ainda não houve o desplacamento do concreto, a 

existência de um cobrimento ínfimo, sendo este formado basicamente por uma camada de 

espessura menor que 1 cm, de pasta de cimento. De acordo com a NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003), para um local com classe de agressividade 

II, o cobrimento mínimo para lajes sem revestimentos é de 2 cm.  

Estando com cobrimento reduzido, as armaduras que constituem a laje da marquise, ficam 

mais expostas e propiciam a ação mais rápida dos agentes agressivos. Cabe destacar que o 

local onde está situada a marquise M-1 é uma rua de intenso movimento de automóveis e os 

gases liberados pelos veículos tornam o ambiente ainda mais agressivo. 

A inexistência de uma camada suficiente de cobrimento é basicamente, um erro relacionado à 

etapa de execução da estrutura. A simples utilização de espaçadores, quando da realização da 

laje, evita com que ocorra este tipo de problema, o qual acaba por gerar danos à estrutura ao 

longo do tempo, como pode ser observado neste caso. 

6.3.2. Proposta de Solução 

Frente aos problemas observados, com o objetivo de recuperar a estrutura da marquise M-1, 

propõe-se que nos locais onde existe perda significativa da seção das armaduras (redução 

maior que 10% da seção original), deve-se prever a adição de armadura de complementação. 
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Já nos locais onde a perda de seção por conta da corrosão não foi tão significativa, deve-se 

eliminar o material degradado e garantir o cobrimento às barras. 

Desta forma, para a realização dos reparos na estrutura, primeiramente deve ser realizado o 

escoramento desta, com o objetivo de dar segurança à marquise, quando da realização das 

intervenções. Posteriormente, deve ser feito um trabalho de remoção dos materiais degradados 

pela corrosão das armaduras. Após esta limpeza na estrutura, deve ser realizado um 

levantamento dos locais onde a redução da seção das barras de aço foram maiores que 10% da 

seção original, para que nestes pontos sejam incluídas barras de complementação. 

Para a execução da limpeza, pode-se utilizar escova de aço, além de jatos de água e ar sob 

pressão, a fim de remover as partículas soltas. Ao final deste processo as armaduras deverão 

ficar perfeitamente limpas, na cor cinza, isentas de qualquer camada ferruginosa. 

Com relação à adição de novas armaduras, observa-se que em alguns pontos, para a execução 

da ancoragem necessária das barras de complementação, pode ser necessária a realização de 

furos nas vigas. Furos estes que devem ser preenchidos com grautes ou resinas epóxi, para 

aderência das novas barras. Nos demais pontos deve haver atenção ao comprimento de 

trespasse da nova armadura com as existentes, de forma que estes comprimentos sejam 

suficientes para garantir que sejam transferidos os esforços e ambas as amaduras trabalhem de 

forma solidária. 

Após a remoção do material degradado e da adição de armaduras complementares nos locais 

necessários, propõe-se a aplicação de inibidor de corrosão (nitrito de cálcio) e por fim a 

utilização de argamassa polimérica a base de cimento de consistência tixotrópica, para 

realização do cobrimento das armaduras. Cobrimento este que deverá ser de ao menos 2 cm, 

conforme especificado pela NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2003). 

6.4 MARQUISE M-2 

A segunda estrutura estudada, a marquise M-2, está localizada em uma edificação comercial, 

em uma das avenidas com maior fluxo de veículos da cidade. Com relação ao esquema 
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estrutural, a marquise é formada por uma laje engastada diretamente na viga. A figura 25 

mostra uma vista da fachada da edificação onde se encontra a marquise M-2. 

A partir do levantamento geométrico, observou-se que a marquise M-2 possui dimensões 

menores que as usualmente encontradas, tendo esta 2,90 m de comprimento, o balanço com 

0,85 m, e a espessura da laje tem 0,07 m. Porém, apesar do tamanho reduzido, a estrutura 

também apresenta manifestações patológicas, que podem por em risco sua segurança. 

Figura 25 – Marquise M-2 

 
(fonte: foto do autor) 

6.4.1 Manifestações Patológicas 

A partir da inspeção da marquise M-2, observou-se diversas manifestações patológicas, tais 

como: corrosão das armaduras, desplacamento do concreto e manchas de infiltrações. As 

armaduras em estado mais avançado do processo corrosivo são observadas junto à 
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extremidade do balanço, ou seja, lado oposto ao engaste. E é nesta região onde ocorre o 

desplacamento da camada de concreto, este devido justamente à corrosão das armaduras e sua 

expansão. As manchas de infiltrações estão localizadas, basicamente, junto à face inferior da 

laje na parte central da mesma, evidenciando que existem problemas no sistema de 

impermeabilização da estrutura (figura 26). 

Figura 26 – Desplacamento do concreto, corrosão de armaduras e manchas de 
infiltração na marquise M-2 

 
(fonte: foto do autor) 

Observou-se, que sobre a laje da marquise M-2 foram instalados vidros quebrados (figura 27), 

possivelmente com o objetivo de dificultar o acesso de ladrões ao prédio. Porém esta prática 

pode ter sido a principal responsável pelos problemas observados na marquise. Além de ser 

uma sobrecarga para a estrutura, o vidro fixado com argamassa gera o acúmulo de detritos 

sobre a laje. 

Com relação à sobrecarga gerada pela instalação de vidros, constatou-se que esta está acima 

do valor de carga acidental prevista em norma para esse tipo de estrutura, no caso 0,5 kN/m². 

Conforme observado, a espessura de argamassa utilizada para fixação dos cacos de vidro 

sobre a laje é de aproximadamente 3 cm. Considerando que o peso específico da argamassa de 

cimento, cal e areia é de 19 kN/m³, a carga aplicada, somente pela camada de argamassa é de 

0,57 kN/m². Ou seja, um pouco maior que a carga acidental prevista em norma. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Marquises de concreto armado: identificação de manifestações patológicas na estrutura e proposta de soluções 

63 

Figura 27 – Detalhe da instalação de cacos de vidro sobre a laje da marquise M-2 

 
(fonte: foto do autor) 

Apesar da sobrecarga aplicada, não foram observadas deformações excessivas na estrutura. 

Possivelmente o projeto da marquise M-2 não previa especificamente a execução da camada 

de argamassa existente no local, porém é muito provável que a estrutura foi projetada e 

executada de modo a suportar cargas maiores que as atualmente aplicadas, já que não se 

observam deformações. 

Entretanto o maior problema constatado na marquise M-2, é com relação ao sistema de 

drenagem da estrutura. A instalação dos vidros quebrados impossibilita o completo 

escoamento da água da chuva que cai sobre a marquise e alguma água fica então acumulada 

sobre a estrutura. Além da sobrecarga gerada, este acúmulo de água é, muito provavelmente, 

o causador das manchas de infiltração observadas sob a laje da marquise (figura 28), visto que 

a argamassa utilizada para fixação dos vidros, não é um material impermeabilizante. 

O outro problema identificado na marquise M-2, que são as armaduras expostas na 

extremidade do balanço, pode ter sido causado por uma concentração excessiva de umidade 

neste local. Como pode ser observado na figura 29, não foi previsto pingadeira junto à borda 

da laje. Assim, sem este acabamento para desviar a água da chuva, esta fica acumulada na 
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borda da marquise o que possivelmente contribuiu para a corrosão das barras localizadas neste 

local. 

Figura 28 – Detalhe de mancha de infiltração na marquise M-2 

 
(fonte: foto do autor) 

Figura 29 – Detalhe de corrosão de armaduras e desplacamento do concreto na 
marquise M-2 

 
(fonte: foto do autor) 
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6.4.2 Proposta de Solução 

Conforme descrito anteriormente, observou-se que uma simples intervenção não planejada na 

marquise, no caso a instalação de cacos de vidro, pode ser a causa dos principais problemas 

apresentados pela estrutura. Desta forma, a solução para estes problemas deve iniciar pela 

remoção do material impropriamente instalado sobre a marquise M-2. 

A partir da retirada da camada de argamassa, problemas como sobrecarga e infiltrações, 

ambos causados pelo acúmulo de água da chuva, estarão parcialmente resolvidos. Deve então 

ser realizada a impermeabilização da face superior da laje da marquise, de modo a impedir a 

infiltração de água na estrutura. Aconselha-se também que a execução da camada de 

impermeabilização seja feita de forma a deixar a superfície superior da laje, levemente 

inclinada em direção à extremidade do balanço, para que a água da chuva possa assim escoar. 

Cabe aqui lembrar que antes de qualquer intervenção, deve-se realizar o escoramento da laje 

da marquise, de maneira que seja seguro a realização do trabalho. 

Já com relação ao problema das armaduras expostas e do desplacamento do concreto, da 

mesma forma como foi proposto na solução do caso da marquise M-1, deve primeiramente 

ocorrer a limpeza do local, retirando todo o material degradado. Observa-se neste caso, 

porém, que a armadura que se encontra exposta, além de não apresentar perda significativa de 

seção, é apenas de caráter construtivo. Uma vez que na extremidade do balanço não existem 

esforços de tração na laje, não é necessária a instalação de armadura de complementação. 

Assim, é proposto que após a execução da limpeza e tratamento do substrato, seja executado o 

cobrimento das armaduras com argamassa polimérica a base de cimento, de consistência 

tixotrópica. Para garantir que o mesmo problema não volte a ocorrer, sugere-se a instalação 

ou execução de pingadeira ao longo de toda a extremidade da marquise. 

6.5 MARQUISE M-3 

A marquise M-3, está localizada em uma edificação situada em um bairro residencial de 

Canoas. A estrutura é formada basicamente por uma laje simples em balanço, engastada na 

laje interna, ou seja, a laje desta marquise possui continuidade. A figura 30 mostra uma vista 

da fachada da residência onde está localizada a marquise M-3. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Bruno Eidi Oliveira. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2013  

66 

Figura 30 – Marquise M-3 

 
(fonte: foto do autor) 

A marquise M-3 possui as seguintes características geométricas: comprimento de 10,30 m, 

largura (balanço) de 1,10 m, e espessura da laje de 0,10 m. Diferentemente dos demais casos 

estudados, esta marquise está localizada em uma edificação residencial, porém da mesma 

forma, foram identificados problemas relacionados à sua estrutura. 

6.5.1 Manifestações Patológicas 

Os problemas identificados durante a inspeção da marquise M-3 foram: machas de 

infiltrações, fissuração e presença de vegetação e limo. As manchas, devido à infiltração de 

água, juntamente com a presença de vegetação, foram observadas ao longo de todo o 

comprimento da marquise, evidenciando a falta de um sistema de impermeabilização 

adequado (figura 31). 

A estrutura também apresentou fissuras no sentido longitudinal ao balanço, espaçadas ao 

longo da estrutura. Através destas fissuras observa-se que ocorreu a infiltração de água 

degradando o concreto dessas regiões (figura 32).  
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Figura 31 – Presença de vegetação e limo junto à extremidade da marquise M-3 

 
(fonte: foto do autor) 

Figura 32 – Detalhe da fissura transversal ao comprimento na marquise M-3 

 
(fonte: foto do autor) 
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Outro problema existente nesta estrutura é a possibilidade do acesso de pessoas á laje da 

marquise. Observou-se que a laje interna que dá continuidade à marquise é utilizada pelos 

proprietários da residência, e esta dá o acesso à laje que constitui a marquise. Possivelmente, 

quando da realização do projeto, não foi considerado que a marquise possuísse cargas de 

pessoas, assim a presença destas sobre a laje pode gerar sobre cargas. Visto que a estrutura já 

apresenta problemas, esta situação pode ser um agravante a estes e até mesmo motivo para 

seu colapso. 

A figura 33 mostra uma imagem da face superior da laje da marquise M-3. Observa-se que a 

estrutura não possui nenhum tipo de impermeabilização, o que justifica as manchas 

encontradas junto à face inferior da laje. Há também a presença de limo ao longo de toda a 

face superior.  

Figura 33 – Face superior da laje da marquise M-3 

 
(fonte: foto do autor) 

Ao se observar, não só a marquise M-3, mas também toda a edificação em que esta está 

situada, percebe-se a inexistência de processos de manutenção da estrutura como um todo. 

Esta é possivelmente, a principal causa das manifestações patológica observadas na marquise 
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M-3. A realização da manutenção da estrutura evitaria que esta apresentasse a maioria dos 

problemas atuais. 

Analisando primeiramente a situação das fissuras transversais e o concreto que se apresenta 

degradado nesta região, observa-se que as causas destas fissuras podem ser diversas. 

Entretanto, acredita-se que foram consequência de pequenas movimentações térmicas da laje 

da marquise. Porém, se tivesse ocorrido a selagem destas fissuras, logo quando identificada 

sua existência, evitaria que a água penetrasse nestes pontos e consequentemente danificasse o 

concreto presente no local. 

Já os pontos que apresentam a presença de vegetação e limo, são evidência da falta de 

manutenção da estrutura. Como já mencionado outra causa para os problemas apresentados é 

a falta de impermeabilização da laje da marquise. A presença de um sistema de 

impermeabilização devidamente executado, evitaria as machas de umidade presentes junto à 

face inferior da estrutura. 

6.5.2 Proposta de Solução 

Os principais problemas apresentados pela marquise M-3, como descrito anteriormente, são 

fissuras, manchas de infiltração e a presença de vegetação junto à laje. A solução para o 

problema relacionado à vegetação é basicamente a realização de uma limpeza com jato de 

água sobre pressão, da laje da marquise. 

Já para o problema das fissuras, sugere-se que, após a limpeza do local, seja realizada a 

selagem destas com materiais flexíveis, conforme descrito no item 5.3.1 deste trabalho. A 

selagem é proposta a fim de impedir a penetração de água e agentes agressivos na estrutura. É 

indicada utilização de material flexível como resina acrílica ou poliuretânica, visto que existe 

grande incidência de sol no local, fato que pode gerar movimentações térmicas na laje. 

Com relação às manchas de umidade deve-se, da mesma forma como proposto para o caso da 

marquise M-2, realizar a impermeabilização da face superior da laje. Este trabalho deverá ser 

executado conforme a NBR 9575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2010) que traz recomendações relativas à seleção e projeto de 

impermeabilização. 
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6.6 MARQUISE M-4 

A marquise M-4 está localizada em uma edificação de 3 pavimentos. Na parte inferior 

existem salas destinadas ao uso comercial e os demais andares do edifício são habitações. Por 

ser uma edificação localizada em uma esquina e pela marquise compreender toda a fachada 

do edifício, sua laje possui um trecho curvo. A figura 34 traz uma imagem da edificação onde 

se encontra a marquise M-4. 

Figura 34 – Marquise M-4 

 
(fonte: foto do autor) 

A marquise M-4 configura uma estrutura composta por laje engastada na laje interna. A laje 

possui espessura de 0,08 m, e uma borda de 0,10 m de altura na extremidade do balanço, ao 

longo de todo o perímetro da estrutura. Para melhor entendimento das demais dimensões da 

marquise M-4, elaborou-se um croqui, que é apresentado na figura 35. 
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Figura 35– Croqui marquise M-4 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

6.6.1 Manifestações Patológicas 

A marquise M-4 é a estrutura de maiores dimensões dentre as estudadas. E apresenta 

diferentes manifestações patológicas ao longo de toda a sua extensão. 

Os problemas observados foram manchas de umidade, fissuras, pontos de desplacamento do 

concreto, armaduras expostas e corroídas. Porém a principal manifestação patológica 

apresentada pela estrutura da marquise M-4, foram fissuras de grandes proporções na região 

de encontro entre a parte curva da laje com as partes retilíneas. A figura 35 indica a 

localização destas fissuras. Nesta região há a ocorrência de manchas de infiltração além de o 

concreto estar degradado neste local (figura 36). 

Diferentemente dos demais casos estudados, foi observado que a marquise M-4 sofreu 

intervenções com o objetivo de reparar sua estrutura. Pode-se observar diversos pontos onde 

houve a aplicação de argamassa, possivelmente com o objetivo de dar cobrimento às 

armaduras expostas, além do fechamento das fissuras. Porém percebe-se que na maioria 

destes locais a técnica de intervenção realizada foi ineficiente. Há pontos onde se identifica 

claramente que ocorreu a tentativa de aplicação de argamassa, porém houve o desprendimento 
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desta do concreto antigo. Fato que ocorreu possivelmente por razão da ineficiência na 

preparação da superfície e utilização de material inadequado. Isto também pode ser observado 

na figura 36. 

Figura 36 – Fissura, concreto degradado e armadura exposta na marquise M-4 

 
(fonte: foto do autor) 

Outro problema identificado na marquise M-4 foi que em certos locais, o concreto da laje está 

degradado devido à intervenção dos usuários. Provavelmente com o objetivo de fixar alguma 

placa de anúncio ou suporte para iluminação, realizaram-se furos, os quais foram deixados 

abertos e que consequentemente diminuíram o cobrimento das armaduras, expondo estas a 

agentes agressivos (figura 37). 

A marquise M-4 é a única dentre os casos estudados a apresentar sistema de drenagem, bem 

como existência de material impermeabilizante sobre a laje. Neste caso devido à presença da 

borda na extremidade do balanço, foi necessária a instalação de tubos de PVC para realizar o 

escoamento da água da chuva (figura 37). Observou-se que o sistema de impermeabilização, 

de um modo geral, está em boas condições (figura 38). Porém na região onde ocorre a 

abertura de fissuras, a camada de impermeabilização também foi danificada, tornando-se 

ineficaz. 
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Figura 37 – Fissura, furos e sistema de drenagem na marquise M-4 

 
(fonte: foto do autor) 

Figura 38 – Face superior da laje da marquise M-4 

 
(fonte: foto do autor) 
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Além dos problemas existentes devido ao fato da má execução de reparos anteriores e de uma 

falta de manutenção adequada na estrutura da marquise M-4, pode-se afirmar que a causa dos 

principais problemas identificados, fissuras junto às duas extremidades da região curva da 

marquise, foi a falta de armadura, tanto positiva quanto negativa nesta região. Ou seja, 

ocorreu um erro de dimensionamento na estrutura. 

Nos locais onde ocorre o encontro da parte curva da laje com a parte retilínea, existem 

esforços devido a momentos de torção. A insuficiência de armaduras posicionadas 

paralelamente ao comprimento da marquise pode causar a fissuração nesta região, conforme 

foi observado no caso da marquise M-4 

6.6.2 Proposta de Solução 

Para problemas como desplacamento do concreto e do reboco e nos locais onde foram 

realizados furos junto à face inferior da laje da marquise, recomenda-se a utilização de 

argamassa polimérica para recuperação da estrutura. Isto com o objetivo de proporcionar às 

armaduras uma camada de cobrimento suficientemente espessa, para sua proteção. Para 

execução deste processo de recuperação, deverá primeiramente haver o preparo e a limpeza 

do substrato conforme descrito nos itens 5.2.1 e 5.2.2 deste trabalho. Já a argamassa utilizada 

poderá ser a mesma proposta para os casos das marquises M-1 e M-2, ou seja, argamassa 

polimérica a base de cimento de característica tixotrópica, a fim de facilitar a aplicação na 

estrutura. 

Porém, para o problema relacionado insuficiência de armadura no encontro das partes retas 

com a curva, inevitavelmente deverá ser realizada a complementação das armaduras 

existentes com novas armaduras. Tanto as armaduras positivas quanto as armaduras negativas 

deverão ser reforçadas neste caso. Desta forma propõe-se a inserção de armaduras de reforço 

no sentido longitudinal ao comprimento da marquise, nestes dois pontos de encontro da parte 

curva da laje com as partes retilíneas. 

A execução deverá ser realizada conforme descrito no item 5.3.3 deste trabalho. Deverão 

também ser respeitados os comprimentos de ancoragem e cobrimento das armaduras, 

previstos na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003), 

de forma a garantir a eficiência do procedimento. Após a realização do reforço deverá ser 
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refeita a impermeabilização da face superior da laje da marquise. Cabe ressaltar também neste 

caso a importância da realização do escoramento da estrutura antes da realização de qualquer 

intervenção na marquise. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir das informações coletadas na bibliografia, e do estudo desenvolvido na cidade de 

Canoas, são feitas considerações, relacionando a teoria apresentada e os casos práticos 

observados. 

É notória a presença de manifestações patológica na maioria das marquises observadas, não 

somente nos casos escolhidos para serem estudados neste trabalho, mas também na maior 

parte das estruturas deste tipo localizadas na cidade de Canoas. Observou-se que em grande 

parte das estruturas, assim como destacado no estudo da marquise M-3, o maior problema está 

relacionado à falta de manutenção. Muitas vezes, pelo desconhecimento por parte dos 

proprietários das edificações, certas manifestações patológicas como, por exemplo, pequenas 

fissuras, não são tratadas, o que no futuro, acaba causando problemas ainda maiores para a 

estrutura. 

Todavia, não só em decorrência da falta de manutenção que ocorrem problemas em marquises 

de concreto armado. Conforme mencionado nos capítulos iniciais, erros de projeto, falhas 

durante a execução e utilização incorreta da estrutura também podem gerar problemas à 

marquise. Isto de fato, pôde ser observado durante a análise dos problemas apresentados pelas 

marquises M-1, M-2 e M-4, as quais apresentavam falhas durante o processo de execução, 

utilização e projeto, respectivamente. 

A partir dos casos estudados, confirmou-se que marquises de concreto armado podem 

apresentar problemas independentemente de sua configuração estrutural. Como pôde ser 

observado no estudo do caso da marquise M-1, não só marquises compostas por laje 

engastada apresentam problemas, mas também aquelas formadas por lajes e vigas. 

Outro problema bastante comum, que foi identificado principalmente nas marquises M-2 e M-

3, é com relação ao sistema de impermeabilização das lajes. É de extrema importância que 

exista a proteção da estrutura contra a umidade, visto que na grande maioria das vezes estas 

estão expostas às intempéries. Novamente o desconhecimento por parte dos proprietários, 

acaba gerando problemas à estrutura, os quais poderiam ser facilmente evitados. 
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A elaboração do check-list contendo as principais informações necessárias para a realização 

das inspeções nas estruturas, auxiliou a realização das análises. Desta forma, foi possível 

desenvolver o trabalho de campo de forma eficiente. Realizando o preenchimento do check-

list, os aspectos mais relevantes da estrutura foram observados.  

É importante lembrar que a utilização dos métodos de ensaios existentes, tanto os destrutivos 

quanto os não destrutivos, auxiliaria em uma melhor análise dos problemas presentes nas 

estruturas. Limitando-se a realização de análise visual, problemas, por exemplo, relacionados 

à composição química do concreto como carbonatação e presença de cloretos não são 

observados. Para isso seria necessária a realização de um ensaio utilizando fenolftaleína que 

avaliaria a profundidade de carbonatação do concreto. Quando for necessária a determinação 

das armaduras presentes na estrutura é possível realizar um ensaio de pacometria, que permite 

a identificação dos diâmetros, posição, quantidade e cobrimento das armaduras. 

As técnicas de recuperação e reforço propostas, estas baseadas nas técnicas existentes na 

bibliografia consultada, foram muitas vezes identificadas durante a realização de vistorias nas 

marquises da cidade de Canoas. Todavia, além destas, foram observadas soluções alternativas 

de reforço das estruturas utilizando, por exemplo, cabos de aço, treliças, entre outras opções. 

Desta forma, com o objetivo de ilustrar estas técnicas e propor a realização de estudos futuros 

sobre outras soluções também utilizadas, o Apêndice B traz imagens de marquise reforçadas, 

que foram observadas durante a realização do trabalho. 

Por fim, após a realização da pesquisa bibliográfica e da parte prática, quando foram 

estudados e confirmados os diversos problemas apresentados pelas marquises de concreto 

armado e sabendo da necessidade da realização de manutenção periódica, além da 

apresentação e renovação do laudo estrutural das marquises, questiona-se a viabilidade da 

execução deste tipo de estrutura. Atualmente existem diversas opções de materiais para 

substituir o concreto armado, muitos destes mais resistentes às intempéries e mais leves, o que 

resultaria em menos danos se por algum motivo colapsasse. No entanto cabe então a 

arquitetos e engenheiros, quando da realização de novos projetos, avaliarem exatamente a 

viabilidade da execução de novas marquises de concreto armado. 
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APÊNDICE A – Check-list 
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n°:

Pé direito:
Seção das vigas (se existentes):

Observações:

Observações:

Deformações excessivas

Machas de Umidade / Infiltração

Observações Gerais:

__/__/__

ĚĚĚĚĚ

Manifestações Patolológicas:

Ě

Corrosão de armaduras

Ě

Ruim Inexistente

ĚĚ

Sim Não

Ě

Dados Geométricos:

Arranjo Estrutural:

Espessura da laje:

Intervenções antigas na estrutura?

Comprimento:
Largura: 

ĚĚ

Boa

Condição do sistema de impermeabilização e drenagem:

Marquise engastada na laje interna

Ě

Marquise engastada na viga Marquise apoiada sobre vigas

Ě

Tipo de Edificação:

ĚĚ

PúblicaComercial

Residencial Outro: 

ĚĚ

CHECK-LIST -  MARQUISE

Endereço:

Ě

Bairro:

Ě

 Dados da Edificação (Marquise):

Ě

Data:

Armaduras expostas

ĚĚĚĚĚ

Fissuração

Outras:

Desagregação do concreto

Ě

Presença de vegetação

ĚĚĚ
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APÊNDICE B – Outros tipos de soluções observadas 
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Figura A1 – Apoio da laje da marquise 

 
(fonte: foto do autor) 

Figura A2 – Reforço com sistema de treliças 

 
(fonte: foto do autor) 
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Figura A3 – Reforço com cabos de aço 

 
(fonte: foto do autor) 


