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EDITORIAL 
A Patologia das Construções, em seu primeiro número, se apresenta trazendo uma impor-

tante contribuição aos interessados em Patologias na Engenharia Civil. Destaca-se que, 

mesmo tratando de um tema técnico, cada artigo apresenta detalhes, no sentido de am-

pliar, aprofundar e mesmo provocar as reflexões dos problemas construtivos no Brasil. 

Os autores, no artigo Manifestação patológica em revestimento cerâmico de um banhei-

ro, focaram a questão do assentamento, procurando examinar, em um caso prático, 

mas com fundamentação teórica os fatores das causas que mais influenciam nos desco-

lamentos das peças cerâmicas. 

No artigo Desagregação do concreto em pilar, os autores, enfocam em um caso prático 

muito comum nas construções que é a desagregação do concreto, podendo acelerar o 

processo de corrosão, bem como o comprometimento de estabilidade estrutural. 

No artigo em estruturas de concreto armado: Pilar, os autores, apresentam a importân-

cia do concreto nas construções, mas através de revisão bibliográfica e um estudo de 

caso constatam as patologias em um pilar, agentes causadores e propõem a recupera-

ção para impedir a recorrência de patologias durante a vida útil da estrutura.  

O autor Jorge Roberto Caetano Brasil, em seu artigo Insalubridade ao pedreiro por ma-

nuseio de cimento, apresenta um tema relevante e atual na área de segurança e saúdo 

do trabalho, pois muitas discussões judiciais enfocam a questão da insalubridade, mas o 

principal é apresentar os danos à saúde e alertar aos técnicos e leigos os cuidados que 

os operários da Construção Civil devem possuir ao manusear o cimento.  

Deste modo, reafirma-se que a Patologia das Construções, tema central de nossa revis-

ta, fica, mais uma vez, evidenciada, sua relevância não só pelas formas como os dife-

rentes autores e colaboradores a enfocam, mas também pelas situações e problemas 

que podem ocorrer. 

A Patologia da construção civil é basicamente quando o edifício apresenta defeitos, mas 

atualmente muito discutido pelo término da vida útil de muitas construções e pelas mu-

danças de materiais, técnicas construtivas, evolução da indústria química, comporta-

mento estrutural e normas de desempenho. 

O fato de recuperar não tira a importância de executar corretamente, ou seja, conhecer 

causas patológicas permitem que não façamos errado e evoluímos nas normas técnicas 

e metodologias das construções.  

O termo patologia é o mesmo da medicina, significa doentio, na construção civil é o 

estudo dos problemas, das falhas ou defeitos que comprometem as funções do edifício 

no todo ou parte para que o engenheiro busque o tratamento, no caso da engenharia 

recuperar e reparar.

Professor Pedro Henrique Vilanova Nunes
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RESUMO: 
O presente trabalho trata das patologias apresentadas pelos revestimentos cerâ-
micos e a relação deste material a partir da sua vida útil e degradação pelo uso. 
Entre as principais funções dos revestimentos estão a regularização de superfícies, 
acabamento final de pisos e paredes e proteção dos elementos de vedação. O re-
vestimento cerâmico será avaliado mediante um estudo de caso de um banheiro 
onde as patologias diagnosticadas serão analisadas a partir da técnica de execução, 
dos materiais utilizados, as técnicas construtivas e a degradação que tornaram co-
mum a ocorrência de patologias já que podem ocorrer as falhas na fase de projeto. 
O objetivo deste artigo é apresentar uma metodologia de inspeção, identificação e 
quantificação das patologias que ocorreram no banheiro. O trabalho foi desenvol-
vido com uma pesquisa inicial bibliográfica e posteriormente a coleta de dados que 
possibilitou a identificação e a análise das patologias.

Palavras-chave: patologia, revestimento, banheiro, materiais de construção.

INTRODUÇÃO

 Rebelo (2010) diz que o revestimento 
cerâmico é utilizado desde a antiguidade 
em pisos e paredes da população nobre, 
e eram decorados por artesãos ceramis-
tas manualmente e, ainda, decoravam 
as paredes dos palácios. A popularidade 
desse material só aconteceu em mea-
dos do século XX, quando passou a ser 
fabricado em larga escala e tornou aces-
sível à população menos abastada.

Terra (2001) aponta que a patologia das 
construções como problema ganhou 
importância a partir da década de 60, 

e foi só então que os sintomas, causas 
e soluções ganharam destaque. As pri-
meiras patologias estudadas foram dos 
elementos estruturais por causa da se-
gurança das edificações e os riscos que 
a sociedade corria; mais tarde é que a 
preocupação se estendeu aos demais 
elementos construtivos, como as cober-
turas, paredes e revestimentos. 

Nas construções, o uso de revestimen-
to cerâmico de pisos e paredes é o mais 
comum devido à abundância e comodi-
dade que tal revestimento oferece aos 
usuários. Dentre as características que 
ele oferece estão a resistência mecâni-
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ca, durabilidade, estanqueidade à água 
e aos gases e ser contra o fogo. Embora 
seja usado amplamente, é comum o apa-
recimento de patologias, como fissuras, 
trincas, destacamentos, eflorescência e 
gretamento, ocorrendo tanto em obras 
recém- entregues ou em construções 
antigas. A medida que o aparecimento 
das patologias ocorre, é necessário que 
sejam feitas manutenções para corrigir 
o problema para  que ele não se agrave 
e possa causar problemas maiores.

O tema foi escolhido devido à abundan-
te ocorrência de patologia nas constru-
ções.  Este trabalho vai tratar da identi-
ficação e descrição das patologias que 
ocorreram no revestimento cerâmico de 
um banheiro. Como forma de nortear o 
trabalho, a metodologia adotada inicial-
mente foi uma pesquisa exploratória, 
visando à familiarização com o tema, 
além de aprimorar as primeiras ideias e 
posteriormente a análise do estudo de 
caso escolhido, determinando quais os 
problemas patológicos apresentados. 

O artigo está organizado em 6 seções, 
sendo a introdução a primeira, as de-
mais da seguinte maneira: a seção 2 
apresenta os conceitos básicos sobre o 
tema através da revisão da literatura; a 
seção 3 apresenta estudos de caso com 
observações e análise das obras refe-
renciais; a seção 4 trata da análise do 
terreno, detalhando os dados referentes 
a ele, assim como o entorno e a relação 
do bairro com a cidade; a seção 5 traz os 
resultados obtidos na pesquisa para a 
proposta projetual baseada no fluxogra-
ma, nas exigências psicológicas, técnicas 
e econômicas que, juntas, ajudaram a 
definir o conceito e o partido arquitetô-

nico.  E, por último, tem-se a seção 6 que 
traz a conclusão do trabalho.

REVISÃO DE LITERATURA

Oliveira (2013) observa que as patologias 
ocorrem de catástrofes naturais, em que 
a violência das solicitações, aliada ao ca-
ráter marcadamente imprevisível des-
tas, cujos problemas patológicos têm 
suas origens por falhas que ocorrem du-
rante a realização de uma ou mais das 
atividades inerentes à construção civil. O 
processo é dividido em três etapas bási-
cas: concepção (planejamento / projeto 
/ materiais), execução e utilização.

Para se obter a diminuição ou a 
eliminação dos problemas patoló-
gicos deve haver maior controle de 
qualidade nestas etapas do proces-
so. A abordagem de manutenção 
deve também ser feita de forma 
a contextualizá-la no processo de 
construção, procurando durante 
todas as etapas do processo situá-
-la como um dos fatores relevantes 
a ser considerado. Devem ser to-
madas algumas medidas para as-
segurar, nas várias etapas do pro-
cesso construtivo, o delineamento 
e a projeção de manutenção futu-
ra. (OLIVEIRA, 2013, p. 25)

O revestimento cerâmico é definido, se-
gundo a NBR 13816 (1997), como um 
conjunto formado por placas cerâmicas, 
argamassa de assentamento e rejunte. 
De acordo com a NBR 13817 (1997), as 
placas cerâmicas para revestimento 
podem ser classificadas segundo os se-
guintes critérios: esmaltadas e não es-
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maltadas; métodos de fabricação (pren-
sado, extrudado ou outros); grupos de 
absorção de água; classes de resistência 
à abrasão superficial, em número de 5; 
classes de resistência ao manchamento, 
em número de 5; classes de resistência 
ao ataque de agentes químicos, segun-
do diferentes níveis de concentração e 
aspecto superficial ou análise visual.

Conforme Paiva e Veiga (1990) o surgi-
mento inovador de produtos e mate-
riais para revestimento contribui para 
que os problemas comuns apresenta-
dos com os revestimentos tradicionais 
sejam ainda mais exigentes, pois au-
mentou o nível de qualidade e domínio 
por parte dos projetos, construção e 
mão de obra. Isso pode ser verificado 
em Barros et al (1997):

Os problemas patológicos ocor-
rem por diversas razões, sendo 
que a maior parte dos problemas 
que ocorrem durante a vida útil 
da edificação têm origem nas fa-
ses de elaboração do projeto e na 
execução do serviço. Os proble-
mas originados na fase de projeto 
podem ser causados pela falta de 
um projeto específico que defina 
as características do revestimen-
to, das camadas de regularização 
e de fixação e do acabamento, ou 
ainda por erros de concepção do 
projeto. Essas causas se devem 
geralmente à falta de conheci-
mento técnico sobre o assunto, 
ou pela falta de experiência. Já 
os problemas gerados na fase de 
execução do revestimento, em ge-
ral, ocorrem pela falta de treina-

mento da mão de obra. (BARROS 
et al., 1997, p.8).

Medeiros e Sabbatini (1999) dizem que 
o revestimento cerâmico é um dos ele-
mentos que, junto com a estrutura, al-
venaria, instalações elétricas e hidráuli-
cas, compõe a edificação. O seu uso se 
dá por meio de um conjunto monolítico 
de camadas aderidas à base a partir da 
estrutura, alvenaria e cerâmicas que são 
assentadas ou rejuntadas com argamas-
sa ou material adesivo. Os materiais ce-
râmicos podem ser classificados quanto 
a seu uso externo ou interno e o uso em 
piso ou parede.  As placas cerâmicas são 
componentes em que a largura e a altu-
ra predominam sobre a espessura, em 
sua composição temos a argila ou ma-
téria inorgânica, conformadas por ex-
trusão ou prensagem e sintetizadas por 
meio de processo térmico.

As aparências dos revestimentos cerâ-
micos são diagnosticadas por Campante 
e Baía (2003) que salientam a sua im-
portância estética nas edificações, ha-
vendo a necessidade de harmonia en-
tre os materiais e suas características, a 
qualidade na execução do revestimento 
e capacidade de manutenção ao longo 
da sua vida útil. Rhod (2011) afirma que 
os revestimentos cerâmicos são subsis-
temas da edificação que se apresentam 
em camadas, sendo a mais externa as 
placas cerâmicas e as juntas e, sob as 
camadas inferiores, tem-se a camada de 
fixação, substrato ou emboço, a camada 
de preparação da base e a base. A figu-
ra abaixo demonstra a posição dessas 
camadas de acordo com Medeiros e Sa-
bbatini (1999).
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Imagem 1: Camadas do revestimento cerâmico de parede.

Fonte: Medeiros; Sabbatini, 1999, p.6.

Sabbatini (1990) apresenta que as prin-
cipais funções dos revestimentos são a 
proteção das vedações e estruturas con-
tra a ação de agentes externos, evitando 
a sua degradação; a redução da manu-
tenção dos edifícios a partir da durabi-
lidade;   seu auxílio no isolamento ter-
mo-acústico e estanqueidade da água e 
gases e a função de acabamento, dando 
uma visão estética às edificações. Me-
deiros (1999) argumenta que o sistema 
de revestimento cerâmico apresenta as 
patologias na maioria das vezes relacio-
nadas às especificações de projeto, ma-
nutenção e assentamento.

É certo que todas as etapas do pro-
cesso podem contribuir para o apa-
recimento de manifestações pato-
lógicas na edificação ou podem ser 
a origem dessas patologias, porém 
pode-se observar que não há um 
programa de manutenção preven-
tiva ou corretiva na construção civil. 
Desta forma a falta de programas 
de manutenção dos sistemas cons-
trutivos de edificações, é uma das 

causas mais importantes de dete-
rioração precoce do ambiente cons-
truído. (OLIVEIRA, 2013, pag. 34)

Luz (2004) discute que as argamassas 
de rejuntamento têm papel fundamen-
tal quando se trata de desempenho no 
revestimento cerâmico, sendo que elas 
são responsáveis pelo preenchimento 
das juntas de assentamento, colabo-
rando para que não haja infiltração de 
água. As argamassas devem ser flexíveis 
e suportarem as dilatações e retrações 
dos revestimentos.

Wong (1996) considera ainda como im-
portante para os rejuntes, requisitos 
como: absorção de água, o coeficien-
te de expansão térmica, expansão por 
umidade, a retração na secagem e a 
resistência à flexão. Além destas, consi-
dera-se ainda como muito importante a 
sua capacidade de aderência e capaci-
dade de absorver deformações.

Segundo Barros e Sabbatini (2001), a ca-
mada de fixação tem a função de propor-
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cionar aderência entre os componentes 
cerâmicos e a camada de regularização, 
onde pode-se utilizar, na técnica de exe-
cução racionalizada, a argamassa co-
lante ou colas para fixação. Campante 
e Baía (2003) dizem que a composição 
das argamassas colantes têm cimento 
Portland, grãos inertes de granulome-
tria fina, resina orgânica que está sendo 
adicionada para garantir a retenção de 
água, melhoria da plasticidade e aumen-
to da extensão da aderência.

Pezzato (2010) expõe que, para expli-
car uma patologia, é necessário fazer 
um diagnóstico, sendo a patologia 
um conceito utilizado na construção 
civil para estudar as origens das mo-
dificações de um edifício, pois a falta 
de compreensão das interfaces é o 
que causa manifestações patológi-
cas. Estas ainda podem ser classifica-
das como: 

• Congênitas – ocorrem na fase de 
projeto, e as mais frequentes são: 
falta de detalhamento ou erro no 
projeto, inexistência de projeto de 
especificação e desconhecimento 
das Normas Técnicas; 

• Construtivas – ocorrem na fase 
de execução de serviço, como: 
mão de obra sem qualificação, o 
uso de materiais sem qualidade e 
certificação; 

• Adquiridas – ocorrem durante a vida 
útil do material e são ocasionadas 
pela exposição ao meio ambiente 
ou pela ação humana; 

• Acidentais – ocorrem devido a 
acontecimentos anormais, como, 
por exemplo, a ação da chuva com 

vento em alta velocidade, incêndio 
e recalques. (MOURA, 2012, p. 17)

OBJETIVOS

O presente trabalho apresenta o levan-
tamento das patologias da construção a 
partir de um estudo de caso específico, 
um banheiro. Com este estudo, será fei-
to um diagnóstico das patologias apre-
sentadas no local com suas característi-
cas e causas. 

ESTUDOS DE CASO

O estudo de caso escolhido está locali-
zado na Faculdade Santo Agostinho no 
Campus JK, cujo endereço é Avenida 
Osmane Barbosa, 937, bairro JK, na ci-
dade de Montes Claros- MG, no prédio 
da Facet. A área escolhida para análise 
e levantamento é o banheiro masculi-
no do subsolo. 

ANÁLISE PRELIMINAR/ 
LEVANTAMENTO

O problema patológico pode ser com-
preendido como uma doença, em que 
uma situação em uma edificação ou 
parte dela, em algum momento da sua 
vida útil, não apresenta o desempenho 
previsto. O problema é identificado pelo 
profissional ou pessoa leiga, a partir das 
manifestações ou sintomas apresenta-
dos pelas estruturas ou acabamentos, 
sendo sinais de aviso. 

As manifestações, uma vez conhe-
cidas e corretamente interpreta-
das, podem conduzir ao entendi-
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mento do problema, possibilitando 
a sua resolução a partir de uma in-
tervenção, cujo nível estará vincula-
do, principalmente, à relação entre 
o desempenho estabelecido para o 
produto e o desempenho constata-
do. (OLIVEIRA, 2013, p. 35)

O banheiro do subsolo apresenta suas 
patologias visíveis a olho nu, onde 
identificamos uma série de problemas 
apresentados nos revestimentos das 
paredes, como o descolamento par-

cial e total das placas cerâmicas e das 
pedras de acabamento. Tais informa-
ções foram obtidas através da obser-
vação in loco. “As informações podem 
ser obtidas por meio de quatro fontes 
básicas: vistoria do local; levantamen-
to do histórico do problema e do edifí-
cio (anamnese do caso), exames com-
plementares e pesquisa (bibliográfica, 
tecnológica, científica e normativa) ” 
(OLIVEIRA, 2013, p.35). A seguir, ima-
gens das patologias apresentadas den-
tro do banheiro:
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DIAGNÓSTICO DESCOLAMENTO 
DO REVESTIMENTO

A queda das porções ou quase totalidade 
dos revestimentos onde não hà a ade-
rência ao suporte tem como prováveis 
causas, segundo Veiga e Faria (1990), a 
ausência de vestígio de aderência, supor-
tes demasiadamente lisos, ausência de 
camada de chapisco, substrato impregna-
do com substância hidrófuga, argamassa 
muito rica, argamassa aplicada em cama-
da muito espessa, interface com o subs-
trato apresentando placas frequentes de 
mica, descuido na mão de obra, utilização 
da argamassa depois que o tempo de uso 
foi excedido, uso de técnicas e ferramen-
tas inadequadas, pressão de aplicação 
inadequada e contaminação do tardoz da 
peça por pó. Podemos confirmar isso na 
fala de Bauer (1997):

(...) o deslocamento em placas como 
uma deficiência de aderência entre 
as camadas de argamassa ou destas 
com a base, destacando ainda outras 
possíveis causas: chapisco preparado 
com areia fina; molhagem deficiente 
da base comprometendo a hidrata-
ção do cimento; base de aplicação 
impregnada de pó e/ou resíduos; 
acabamento superficial inadequado 

de camada intermediária; aplicação 
de camadas de argamassas com re-
sistências inadequadas interpostas, 
devendo a resistência ser reduzida 
no sentido da base para o material 
de acabamento. (BAUER, 1997 apud 
TRAMONTINA, 2010, p.50) 

Os revestimentos dão indícios de estarem 
com problemas e, entre os sinais que in-
dicam o destacamento, estão a ocorrên-
cia de um som cavo nas placas cerâmicas 
quando percutidas e o estufamento da 
camada de acabamento, podendo o des-
tacamento ser imediato ou não. O arraste 
da cerâmica, proporcionando o rompi-
mento dos cordões da argamassa colante 
e a posterior percussão eficiente da peça, 
garante maior estabilidade do assenta-
mento.  Além destas, tem-se também a 
falta de análise da configuração do tar-
doz das peças a serem assentadas, com 
relação a serem lisas, com reentrâncias 
ou garras, sendo que o “(...) o tipo de arga-
massa de assentamento (adesiva à base 
de cimento ou convencional), a necessida-
de de preencher com argamassa o espaço 
entre garras antes do assentamento, se-
rão adequadas à conformação do tardoz. 
” (FANTINI, 2010, p.22). Na figura a seguir, 
percebe-se a aplicação correta da arga-
massa convencional na placa cerâmica.

Imagem 2: Preenchimento da argamassa

Fonte: THOMAZ, 2001, p.12. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS 
PATOLOGIAS

Em relação ao revestimento cerâmico 
utilizado no banheiro, onde foi verifica-
do a patologia em estudo, as placas ce-
râmicas têm dimensões de 30 x 30 cm 
na cor branca. No ambiente, todas as 
paredes são azulejadas e ocorreu o des-
colamento dos revestimentos em alguns 
pontos, como já mostrado. A causa para 
que isso ocorresse foi o preenchimento 
inadequado da argamassa de assenta-
mento convencional e argamassa com 
espessura excessiva.

No banheiro masculino, a argamassa 
utilizada para o assentamento é con-
vencional, dosada em obra. Além da 
área onde houve o descolamento, em 
alguns pontos das paredes do banhei-
ro pode-se notar som cavos através de 
batidas. Isso ocorre devido aos vazios 
na argamassa de assentamento. Essas 
falhas favorecem o descolamento do re-
vestimento cerâmico. Além dessa aná-
lise feita visualmente, poderiam ser fei-
tos ensaios laboratoriais para analisar a 
qualidade da argamassa utilizada. 

SOLUÇÃO

Há a necessidade de recuperação das 
paredes, tanto onde houve o descola-
mento quanto no restante, onde possi-
velmente as placas cerâmicas se desco-
larão com o tempo. Conforme a análise, 
recomenda-se a substituição do reboco/
emboço e a substituição da argamassa 
de assentamento convencional pela in-
dustrializada. É muito importante que 
a camada de emboço esteja regulariza-

da para que esta possa receber a arga-
massa e logo o revestimento cerâmico. 
Antes do assentamento do novo reves-
timento, deve-se, segundo a NBR 8214 
(ABNT, 1983), remover a sujeira, pó e 
materiais soltos, através de escovamen-
to ou lavagem com água e, quando ne-
cessário, deve ser empregada raspagem 
com espátula ou escova de fios de aço.

As placas cerâmicas deverão estar 
limpas para que possa ser assentada. 
Após o assentamento, as placas só po-
derão ser rejuntadas após 3 dias, de 
acordo com NBR 8214 (ABNT, 1983). É 
importante que as juntas estejam lim-
pas e umedecidas antes do seu rejun-
tamento. O rejunte deverá ser aplicado 
com desempenadeira emborrachada 
ou rodo de borracha e, após o rejunta-
mento, remover o excedente com um 
pano seco ou espuma umedecida, con-
forme a NBR 8214 (ABNT, 1983).

Para todo esse processo de recupera-
ção, é fundamental a mão de obra qua-
lificada que, apesar de elevar o orça-
mento, torna-se relevante considerar, 
se for analisada a questão custo/bene-
fício. As obras públicas geralmente são 
demoradas, pois dependem de toda 
uma burocracia; então, deve-se fisca-
lizar com redobrada atenção para que 
não ocorra patologias e que não haja 
necessidade de reformas. É fundamen-
tal, também, que se disponha de equi-
pamentos e ferramentas adequadas 
para o bom andamento da obra.

CONCLUSÃO

Os produtos que estão disponíveis no 
mercado ao lado de serviços e mão de 
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obra ofertados não um ciclo de vida tão 
longo quanto o de um imóvel, o que 
leva, ao passar do tempo e do uso, a so-
frer com patologias. Por isso, a questão 
da qualidade no setor de construção 
civil vem recebendo uma atenção cres-
cente, ganhando cada vez mais espaço 
para discussão dentro da. Assim, o foco 
na gestão da qualidade evolui e passa a 
não ter mais uma visão corretiva, que se 
baseia na inspeção, para ter uma visão 
voltada a ações preventivas em todas as 
etapas do processo. 

Nas edificações, percebem-se falhas e 
patologias construtivas não somente de 
questões técnicas, mas também de ca-
ráter humano, de organização e gestão 
das empresas, sendo assim afetada a 
qualidade da edificação. Assim é neces-
sário que haja uma preparação adequa-
da do local onde será aplicado o revesti-
mento cerâmico, para que não ocorram 
imperfeições no resultado final, tanto 
no aspecto estético como técnico.

Concluímos que, nem sempre apenas a 
qualidade do material comprado é su-
ficiente, tem-se a necessidade de preo-
cupar-se com a forma correta de assen-
tamento atendendo à norma para não 
sofrer com patologias futuras. É neces-
sário estar sempre acompanhando o as-
sentamento a fim de minimizar as falhas 
e garantir a excelência do trabalho final.
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RESUMO:
O presente trabalho tem como objetivo estudar a patologia ocorrente numa es-
trutura de concreto (pilar de canto em concreto armado), visando determinar as 
causas dessa patologia especificando as maneiras de identificar e corrigi-la. Será 
apresentado o estudo de caso de um pilar estrutural de canto que apresenta grave 
patologia de desagregação de concreto que compromete seriamente a durabilida-
de da estrutura, podendo levar a mesma ao colapso. Todo o estudo será baseado 
em revisão bibliográfica e consulta à profissionais da engenharia civil.

Palavras-chave: Desagregação em concreto; patologias em concreto; recupera-
ção de pilar.

INTRODUÇÃO

O uso de concreto de cimento Portland 
é utilizado em larga escala, sendo o ma-
terial de construção mais utilizado no 
mundo, seja em elementos estruturais 
ou apenas em revestimentos. Mas para 
que esse material tenha a durabilidade 
requerida, é necessário que se faça a 
manutenção periódica e sistemática.

Infelizmente o conceito de manuten-
ção, no Brasil, ainda não está incorpo-
rado a cultura dos trabalhadores da 
construção civil. 

Conhecer os processos de deteriora-
ção do concreto, suas causas e conse-
qüências é primordial aos engenheiros 
e executores de obras de construção 
civil. Medidas simples muitas vezes 

podem impedir que aconteçam pato-
logias resultantes de mal projeção ou 
mal execução.

Sérias patologias, entre elas a desagre-
gação do concreto, poderiam ser evita-
das conhecendo-se o comportamento 
das estruturas, dos materiais, modos 
corretos de projeção e execução, os 
quais são as principais medidas de ma-
nutenção, entre outras.

A desagregação do concreto pode ser 
causada por diversos fatores, muitas 
vezes pelos materiais componentes ou 
processo construtivo, assim como falta 
de cuidado na elaboração ou aplicação 
do concreto. Como problemas por ela-
boração ou aplicação, podemos citar a 
exsudação no concreto evidenciando 
alto fator água/cimento, falta de cura, 
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água e areia contaminada com matéria 
orgânica entre outros. 

Uma possível recuperação da patologia 
em análise, será aqui descrita, assim 
como as técnicas utilizadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho tem seu desenvolvimento 
baseado em revisão bibliográfica e o es-
tudo de caso sobre a detecção e análi-
se de patologia e posteriores técnicas e 
materiais para recuperação da estrutura 
de um pilar.

Trata-se de um estudo de caso com 
abordagem descritiva e exploratória. O 
objeto de estudo foi um pilar de canto 
20 cm x 30 cm com de 360 cm de altu-
ra localizado em uma estrutura predial 
apresentando desagregação na região 
inferior do mesmo. Os dados foram 
coletados in loco e as medidas aferidas 
através de trena e fissurômetro.

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 
utilizando-se artigos de redes eletrôni-
cas, revistas e livros científicos que abor-
davam as principais do artigo.

REVISÃO DA LITERATURA

Segundo Helene (1992), a origem dos 
problemas patológicos está distribuí-
da da seguinte maneira: 40% de proje-
to, 28% de execução, 18% de materiais, 
10% de uso e 4% de planejamento.

“O concreto é considerado um material 
durável. Mesmo assim, a ocorrência de 
um grande número de patologias em 
estruturas de concreto armado tem 

causado índices elevados de deteriora-
ção nas mesmas e conseqüentemente 
reduzindo sua durabilidade”. (LIMA et al, 
2012, p. 13)

Segundo Brik et al (2013) o estudo e o 
conhecimento sobre patologias traz a 
possibilidade de evitá-las e com isso 
proporciona maneiras de garantir estru-
turas de concreto com maior vida útil e 
resistência à degradação das peças. O 
conhecimento do comportamento das 
estruturas juntamente com a manu-
tenção são maneiras de se edificar de 
forma eficiente e com isto os gastos na 
execução e manutenção são reduzidos.

As recuperações de peças já executa-
das, na maioria das vezes tem seu custo 
maior que o gasto na execução inicial. 

O conhecimento adquirido pela enge-
nharia hoje permite que as construções 
sejam feitas com maior controle e com 
técnicas mais modernas que evitam um 
grande número de falhas. Essas falhas 
porém, “causam defeitos, anomalias 
que comprometem as estruturas e ori-
ginam efeitos estéticos indesejáveis nas 
construções, causando ao longo do tem-
po desagregações dos materiais”. (BRIK 
et al, 2013, p. 2)

Segundo Souza e Ripper (1998), o estu-
do da patologia das estruturas leva os 
problemas patológicos a serem classi-
ficados como simples, cujo diagnóstico 
e inspeção são evidentes, e complexos, 
que exigem uma análise individualizada 
e pormenorizada.

Para Brik et al (2013) para diagnosticar 
as patologias nas edificações é necessá-
rio conhecer suas formas de manifesta-
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ção, bem como os processos de surgi-
mento, os agentes causadores e definir 
em qual etapa da vida da estrutura foi 
criada a predisposição a esses agentes, 
definindo as origens dessa patologia.

Também para Brik et al (2013) Desa-
gregação é o nome dado ao aconteci-
mento de separação física de pedaços 
ou placas de concreto, com a perda da 
função ligante do cimento no concreto.  
Essa ocorrência é dada como freqüente 
nas estruturas de concreto, sendo que 
quando ocorre, a estrutura perde a ca-
pacidade de resistir aos esforços que a 
solicitam. Suas causas são as mais diver-
sas, como por exemplo movimentação 
de fôrmas, corrosão do concreto, calci-
nação do concreto, ataques biológicos, 
carbonatação do concreto, perda de 
aderência e desgaste do concreto.

A movimentação das formas permi-
te que o concreto escape e ocasione a 
segregação do mesmo pois a nata é o 
que geralmente escorre, criando assim 
juntas de concretagem não previstas. 
Nesse caso “a desagregação ocorre por 
fissuração ou enfraquecimento do con-
creto devido à perda da nata do cimento 
e pelo ponto de fragilidade criado na es-
trutura através das juntas de concreta-
gem indevidas”. (BRIK, et al, 2013, p. 9)

A corrosão do concreto ocorre na su-
perfície do concreto, destruindo-o por 
reações químicas. Essas reações podem 
ser de três tipos, dependendo das ações 
químicas que a ocasionam: corrosão por 
lixiviação, corrosão química por reação 
iônica e corrosão por expansão.

A calcinação ocorre através da ação do 
fogo, as ações biológicas causam desa-

gregação por meio de tensões geradas 
no concreto, que causam a fratura do 
mesmo. A carbonatação reduz o pH do 
concreto e a perda de aderência pode 
ser causada pela junção de concretos de 
idades diferentes, na união entre duas 
concretagens ou entre as barras de aço 
da armadura e o concreto.

Para Lima et al (2013) A causa da desa-
gregação do concreto em pilares ocorre, 
entre outros motivos, pelo cobrimento 
inadequado de concreto sobre a arma-
dura, devido a ausência de espaçadores 
entre a forma e a armadura durante a 
concretagem. “Um cobrimento correto 
da armadura resultaria em uma prote-
ção eficaz, proporcionando um desem-
penho satisfatório da estrutura”. (LIMA 
et al, 2013, p. 16)

A falta de recobrimento recomendado 
para a armadura expões a peça estrutu-
ral a várias patologias, entre elas a de-
sagregação do concreto. “A capacidade 
de proteção do concreto quando bem 
executado é a principal razão que faz 
do concreto armado um material versá-
til, econômico e durável”. (MALHEIROS, 
2007 p. 7)

Para Brik et al (2013) existem várias ma-
neiras de corrigir as patologias, porém 
estas maneiras dependem da patologia 
em si e da abrangência desta na peça de 
concreto e que deve-se levar em conta a 
qualidade final das peças, o nível de as-
pecto estético, a aderência entre o con-
creto existente e o material de reposição 
e a conservação da resistência do con-
creto da peça estrutural.

“O acompanhamento de um profissio-
nal durante a execução é de suma im-
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portância quando se quer uma maior 
durabilidade das edificações, atenden-
do as necessidades a qual são propos-
tas”. (LIMA et al, 2013, p. 19)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de caso refere-se a uma obra 
de três pavimentos situada na cidade de 
Coração de Jesus - MG.

A construção do edifício teve inicio 
em 2001 e concluiu-se o primeiro pa-
vimento no início do ano de 2002. Os 
outros dois pavimentos foram ergui-
dos em 2014. 

O levantamento de dados foi in loco 
através da visualização da patologia.

O pilar de canto frontal  (dimensões 20 x 
30 cm e 360 cm de altura) da obra apre-
senta uma pequena desagregação de 
cimento e apresenta armadura exposta, 
semi-oxidada, e mostra um cobrimento 
de espessura bem inferior ao recomen-
dado pela norma. 

A espessura recomendada para o cobri-
mento dessa peça estrutural, segundo a 
NBR 6118/2014, é de no mínimo 3 cm, 
espessura essa que não é encontrada 
na área danificada do pilar. Onde existe 
a desagregação do concreto, a cobertu-
ra é inferior a 0,5 cm.

Essa falha no cobrimento fez com que a 
armadura do pilar ficasse altamente ex-
posto a umidade.

Tabela 1 – Classes de agressividade ambiental . Fonte: ABNT (2010, p. 16)

Classe de 
agressividade 
ambiental

Agressividade
Classificação geral do tipo 
de ambiente para efeito 
de projeto

Risco de 
deterioração da 
estrutura

I Fraca
Rural

Insignificante
Submersa

II Moderada Urbana Pequeno

III Forte
Marinha

Grande
Industrial

IV Muito Forte
Industrial

Elevado
Respingos de maré

Classe de 
agressividade 
ambiental

Agressividade
Classificação geral do tipo 
de ambiente para efeito de 
projeto

Risco de 
deterioração da 
estrutura

I Fraca
Rural

Insignificante
Submersa

II Moderada Urbana Pequeno
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III Forte
Marinha

Grande
Industrial

IV Muito Forte
Industrial

Elevado
Respingos de maré

Se tratando de um pilar e sendo a classe 
de agressividade local 2 (moderada), o 
cobrimento mínimo recomendado seria 

de 3 cm. No pilar em estudo, a cobertura 
em alguns pontos tem menos de 1 cm, 
conforme figuras abaixo. 

Fig. 1 – Pilar de canto. Como base a 
graduação do fissurômetro, notar co-
brirmento menor que 5 cm, Coração 
de Jesus, Novembro 2015.
Fonte: Autores

Fig. 2 – Pilar de canto. Ampliação para 
melhor visualização, Coração de Jesus, 
Novembro 2015.
Fonte: Autores

A patologia iniciou por uma falha na 
execução do pilar. Ao ser posicionada 
a armadura, está se moveu e ficou in-
clinada, a forma também não foi bem 
locada, acarretando assim, espaçamen-
to insuficiente para que o recobrimento 
do pilar nessa face fosse o necessário. 

Não se verifica esta patologia em ou-
tras faces do mesmo, nem em outro 
elemento estrutural desse gênero, lo-
cado nessa obra.

Essa falta de cobrimento adequado 
possibilitou a corrosão por oxidação da 
armadura levando a formação de oxido 
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de ferro envolvente nas barras. Esta re-
ação  pode fazer com que as barras de 
ferro aumentem em até oito vezes seu 
volume inicial. Esse aumento de volume 
origina tensões de tração no concreto 
de cobrimento e, há assim, o surgimen-
to de fissuras (figura 3) posicionadas ao 
longo das barras de aço e o posterior 
destacamento do mesmo.

Fig. 3 – Pilar de canto. Observar fissuras 
em decorrência a expansão do aço. Co-
ração de Jesus, Novembro 2015.
Fonte: Autores

CONCLUSÃO

Como o problema da corrosão da arma-
dura ainda se encontra em uma peque-
na parte da armadura, e a mesma não 
chega a 10% da área da mesma, será 
feito o reparo apenas na área corroída.

A reparação será iniciada com a retirada 
do concreto até total liberação da arma-
dura corroída e detecção da armadura 
sã, seguida de lixamento da armadura 
através de escovas de cerdas de aço ou 
outro tipo de decapante apropriado, se-
guida de posterior limpeza, tanto da ar-
madura como do concreto.

Como a área corroída da armadura não 
chega a 10%  não será necessário fazer 
reforço. Depois de efetuada a limpeza, 
será aplicada em toda a armadura 
aparente uma tinta especial  anticorro-
siva para proteção, tendo-se o cuidado 
para não manchar o concreto. A área 
será  concretada com concreto conven-
cional, por ser uma área pequena.

Toda a altura da face problemática do 
pilar será limpa, escarificada e apicoada 
com a utilização de ponteiro e marreta, 
os quais são posicionados a aproxima-
damente 45° da superfície. Após o api-
coamento será feita a limpeza da super-
fície e será uma camada de resina epoxi 
para garantir a união do concreto. 

Somente a reparação da área proble-
mática não resolverá o problema do co-
brimento insuficiente da face do pilar. 
Como resolução dessa falha será mon-
tada uma forma com espaçamento para 
execução de um novo cobrimento com 
espessura de 5 cm, cumprindo-se assim 
o que diz a NBR 6118/2014 e ainda ten-
do uma margem de segurança.

O único inconveniente da técnica utiliza-
da é a dimensão do pilar ficar um pouco 
maior que a inicialmente projetada, po-
rém há espaço para que essa recupera-
ção seja feita sem inconvenientes.
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RESUMO:
O concreto foi considerado por muito tempo um material extremamente durável e 
livre de patologias mesmo em ambientes agressivos, porém, devido a grande inci-
dência de problemas patológicos, a partir dos anos 1980 mudou-se essa perspec-
tiva errônea. Através da consulta bibliográfica de materiais publicados em livros, 
artigos, dissertações e teses, o artigo realiza um estudo patológico de dois pilares 
em campo, constatando as patologias existentes juntamente com os seus agentes 
causadores através de um estudo técnico, e assim, propondo a recuperação efi-
ciente do mesmo, reestruturando de forma a impedir a recorrência de patologias 
durante o restante da sua vida útil.

Palavras-chave: engenharia civil, patologia, pilar, materiais de construção, trans-
missão deficiente de cargas.

INTRODUÇÃO

Por muito tempo o concreto foi conside-
rado um material extremamente durá-
vel devido algumas obras muito antigas 
ainda encontrarem-se em bom estado, 
porém a deterioração precoce de estru-
turas recentes remete aos porquês das 
patologias do concreto (BRANDÃO, PI-
NHEIRO, 1999).

No passado se tinha como comum opi-
nião que as estruturas de concreto ar-
mado fossem intrinsecamente duráveis 
e imunes à degradação, mesmo quando 
feitas sem cuidados particulares e ex-
postas a ambientes agressivos. A partir 

dos anos 1980, diante dos crescentes 
casos de degradação, riscos de segu-
rança e altos custos de manutenção, a 
perspectiva mudou drasticamente e se 
compreendeu a importância de prevenir 
a degradação do concreto e, sobretudo, 
a corrosão das armaduras (BERTOLINI, 
PEDEFERRI, 2004).

Segundo Bertolini (2010) a degradação 
dos materiais é produzida pela intera-
ção físico-química do ambiente com os 
materiais; estas interações podem ocor-
rer apenas depois do movimento dos 
agentes agressivos no interior do am-
biente ou do material. 



27

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 1, n. 2/2014

De acordo (BAUER, 2013), a deterioração 
de uma estrutura poderá estar relacio-
nada com as seguintes causas, a seguir 
relacionadas em grupos:

Grupo I – Erros de projeto estrutural;

Grupo II – Emprego de materiais ina-
dequados;

Grupo III – Erros de Execução; 

Grupo IV – Agressividade do meio 
ambiente.

Segundo Ribeiro, Pinto e Starling (2013) 
as estruturas de concreto armado es-
tão sujeitas a uma série de fatores que 
poderão comprometer sua vida útil. A 
maioria dos danos apresentados em 
elementos estruturais é do tipo evo-
lutivo, ou seja, em um prazo razoavel-
mente curto, poderão comprometer 
o concreto e/ou armadura reduzindo 
drasticamente a sua eficiência. A dete-
rioração do concreto armado raramen-
te é devida a uma causa isolada, uma 
patologia pode gerar outra, como por 
exemplo, uma fissura que leva a corro-
são do aço devido a sua exposição. 

As armaduras de aço no concreto 
são protegidas da corrosão gra-
ças às condições de passividade 
que se desenvolvem em contato 
com a solução alcalina contida nos 
poros da pasta de compostos de 
cimento. A corrosão das armadu-
ras pode, porém, ser induzida pela 
carbonatação do concreto ou pela 
penetração de cloretos. (BERTOLI-
NI, 2010, p. 138).

Os materiais metálicos são emprega-
dos no setor das construções para apli-
cações muito diferentes (por exemplo, 
as estruturas em aço, as esquadrias em 
liga de alumínio, os elementos de des-
carga da água em cobre etc.). (BERTOLI-
NI, 2010, p. 47).

O concreto, como qualquer outro 
produto industrial que desempe-
nha função de responsabilidade, 
precisa ser submetido a controle 
de qualidade. Tendo em vista o 
grande número de variáveis que 
influem nas suas características, 
é válido afirmar que, além de ri-
gorosa seleção dos materiais e de 
competente estudo de dosagens, 
é indispensável, como para os de-
mais produtos industriais norma-
lizados, o controle da execução 
e das características do produto 
final concreto armado. (BAUER, 
2013, p. 375).

Os pilares são “Elementos lineares de 
eixo reto, usualmente dispostos na ver-
tical, em que as forças normais de com-
pressão são preponderantes.” (NBR 
6118/2014, item 14.4.1.2). Através de 
um estudo de caso da decorrência de 
patologias em dois pilar pré-determina-
do, denominados de P1 e P2, constata-
-se as patologias existes no mesmo e os 
agentes causadores. Com os dados des-
sa analise patológica pode-se propor a 
recuperação do pilar de forma eficien-
te, evitando o retorno das patologias. 
A recuperação eficaz de um elemento 
estrutural depende da reestruturação 
física e a não recorrência de patologias 
durante o restante da sua vida útil.
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MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida a partir da 
consulta bibliográfica de materiais pu-
blicados em livros, artigos, dissertações 
e teses. Fazendo um estudo patológico 
de dois pilares em campo, constatan-
do as patologias existentes juntamente 
com os seus agentes causadores, e pro-
pondo a recuperação eficiente, reestru-
turando de forma a impedir a recorrên-
cia de patologias durante o restante da 
sua vida útil.

Escolhendo dois pilares pré-determi-
nados e analisando tecnicamente, po-
dem-se constatar as patologias e os 
possíveis geradores (projeto, execução, 
manutenção), e assim, poder reformar 

o mesmo corretamente, evitando o re-
surgimento de patologias.

RESULTADOS 

Foi realizada uma analise técnica de 
dois pilares de concreto armado em um 
galpão comercial na cidade de Montes 
Claros – MG, rua João Souto, numero 
1113 (fig. 1), que apresentam problemas 
patológicos. Localizado na área interna 
do galpão, além do seu peso próprio os 
pilares tem como função resistir a car-
gas provenientes de partes dos pesos 
do telhado, duas lajes pré-moldada e 84 
metros quadrados de paredes de 15 cm 
de espessura. As cargas são distribuídas 
entre os pilares e deste para o solo. 

Figura 01 – Pilares em estudo. Abreviados pelas siglas P1 e P2.

Fonte: Arquivo pessoal.
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PILARES

Os pilares P1 e P2 têm as seguintes dimensões:
Comprimento x Largura: 25 cm x 25 cm (sessão quadrada)
Altura: 3,10m 

Figura 2 - Pilares em estudo. Podendo ser observado visivelmente falhas em torno 
do rodapé do pilar P2.

Fonte: Arquivo pessoal.

A armadura utilizada nos pilares P1 e 
P2 foram seis barras de aço CA-50 com 
bitola igual a 3/8¨ e estribos de 5.0 mm 
em cada um dos pilares.

Na construção não houve elaboração 
de projeto por um profissional qualifi-
cado e autorizado pelo Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia-(CREA), 
sendo esse fato um dos fatores deter-
minantes para a decorrência das pato-
logias nos pilares P1 e P2, uma vez que 

a escolha errônea dos materiais junta-
mente com a falta de controle tecnoló-
gico foi determinante para a ocorrência 
das patologias. 

Analisando os pilares ficaram constata-
das as seguintes patologias. 

• Corrosão da armadura (Figura 3)

• Fissuras (Figura 4)

• Desplacamento na parte inferior do 
pilar - (Figura 5)
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Figura 3 – O pilar P2 perdeu recobrimento da parte inferior das arestas. A arma-
dura do pilar já apresenta sinais de corrosão.

Fonte: Arquivo pessoal.

ARMADURA

No pilar P1, há fissuras coincidentes 
com as barras de aço, como pode ser 
observado na figura 4 abaixo. Utilizando 
da metodologia de diagnostico descrita 
por Bauer (2013), retirou-se um pedaço 

de concreto e ao descobrir a armadura 
constatou-se a oxidação como demons-
tra a figura 5. Seguindo o raciocínio do 
autor, em caso de uma oxidação gene-
raliza, a corrosão da armadura metálica 
é devido a reações químicas.
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Figura 4 – o Pilar P1 apresenta uma fissura vertical coincidente com a barra de aço 
da extremidade de canto do pilar.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 5- As barras de aço do pilar P2 já apresenta um nível de corrosão significativo.

Fonte: Arquivo pessoal.
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CONCRETO 

“A ação do ambiente nas estruturas de 
concreto armado pode determinar um 

dano progressivo da estrutura, tanto no 
próprio concreto como nas armaduras 
(fig. 07).” (BERTOLINI, 2010, p. 129).

Figura 06- Ação do ambiente em uma estrutura de concreto armado. 

Fonte: (BERTOLINI, 2010, p. 129)

Segundo Ribeiro, Pinto e Starling (2013) 
um concreto pode, muitas vezes, ser sa-
tisfatório, apresar de alguns aspectos 
desfavoráveis. O domínio da tecnologia 
do concreto evita o aparecimento de 
fissuras, fator de grande influência na 
durabilidade. As fissuras iniciais normal-
mente são devidas à deformação por 
retração, e as fissuras que surgem ao 
longo da vida útil do concreto são cau-
sadas por diferenças de temperaturas, 
sobrecargas estruturais, corrosão das 
armaduras e reação álcali-agregado.

ANALISE TÉCNICA 

Apesar de ter fissuras coincidentes com 
as das barras de aço como pode ser ob-
servado na figura 5, o pilar P1, não tem 
em sua armadura uma corrosão gene-
ralizada. Diferentemente das fissuras 
devido à oxidação das barras de aço, a 
fissura do pilar P1 não se estende longi-
tudinalmente no pilar, seguindo a barra 
como demonstra a figura 7, descartan-
do assim, a hipótese da fissura ser de-
corrente da oxidação da armadura.  
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Figura 7- Demonstração ilustrativa da fissura devido à corrosão da armadura em pilares.

Fonte: http://ricardodolabella.com/downloads/patologia.pdf

Ficou constatado através do estudo pa-
tológico dos pilares P1 e P2, que os mes-
mos apresentaram mais de uma patolo-
gia, o que é comum de acordo com os 
autores Bauer (2012) e Ribeiro, Pinto e 
Starling (2013). A deterioração dos pila-
res P1 e P2 estão relacionadas com as 
seguintes causas:

Grupo I – Erros de projeto estrutural 
(transmissão deficiente de cargas, fi-
gura 8);

Grupo III – Erros de Execução (Falta de 
controle tecnológico);

Grupo IV – Agressividade do meio am-
biente (umidade).
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Figura 8 – Demonstração do tipo de fissura devido à transmissão deficiente de cargas.

Fonte: http://ricardodolabella.com/downloads/patologia.pdf

Comparando os pilares P1 e P2 com o 
pilar P3 (Fig. 10), constata-se que mesmo 
estando em uma área molhada (área de 
Serviço), o pilar P3 não apresenta des-
placamento do concreto e nem fissuras. 
Mesmo estando em um ambiente mais 
agressivo que os pilares P1 e P2, o pilar 
P3 não apresenta patologias graves, o 

mesmo apresenta falhas na pintura, po-
rém devido ao contato direto com água 
e a falta de manutenção periódica. Há 
não presença de patologias graves no pi-
lar P3, mesmo estando em um ambiente 
mais agressivo, ressalta que as patolo-
gias dos pilares P1 e P2 são decorrentes 
da transmissão deficiente de cargas.



35

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 1, n. 2/2014

Figura 9 – Pilar P3. Mesmo estando em um ambiente mais agressivo, o pilar P3 
não apresenta patologias graves. A pintura do pilar apresenta falhas, porém estas 

são decorrentes da falta de manutenção periódica e contato direto com água. 

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 10 – O pilar P3 apresenta as mesmas dimensões e materiais que os pilares P1 e P2.

Fonte: Arquivo pessoal.
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PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO 
DOS PILARES

“Quando a degradação do concre-
to ou a corrosão das armaduras tor-
nam inaceitáveis as condições de se-
gurança ou funcionalidade, é preciso 
fazer uma intervenção de restauração 
nas estruturas de concreto armado.” 
(BERTOLINI, 2010, p. 337). A restauração 
dos pilares se tornam necessários devi-
do à gravidade do problema, a transmis-
são deficiente de cargas nos pilares P1 e 
P2 pode ter sido ocasionadas devido a 
insuficiente comprimento de amarração 
da armadura da sapata, locação incorre-
ta dos pilares e/ou amarração incorreta 
do pilar.

É necessário assegurar a continuidade 
dos pilares P1 e P2 através das seguin-
tes intervenções: 

• Recuperação da armadura presente 
nos pilares através do jateamento de 
área ou utilização de esponja de aço 
de forma adequada. 

• Instalação de varões e, se possível, 
com soldadura. 

• Recobrir a armadura com argamassa 
impermeável sem a presença de 
materiais orgânicos. 

A decisão a ser tomada, com rela-
ção às opções para reabilitação, 
está ligada à extensão e à causa do 
dano, à sua evolução no tempo, ao 
destino de uso e à importância da 
estrutura e às consequências da 
degradação sobre sua funcionali-
dade e segurança estrutural, (BER-
TOLINI, 2010, P. 338).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo ficou constatado que 
os pilares P1 e P2 apresentam mais de 
uma patologia, o que é comum de acor-
do com os autores Bauer (2012) e Ribei-
ro, Pinto e Starling (2013). A falta de pro-
jeto e controle tecnológico na execução 
foi de muita importância para a decor-
rência de patologias no pilares P1 e P2, 
agravando devido à agressividade do 
meio ambiente. 

O surgimento de fissuras e desplaca-
mento do concreto nos pilares P1 e P2 
foi devido à transmissão deficiente de 
cargas, devendo ser feito uma interven-
ção de restauração em ambos os pila-
res, tendo em vista à gravidade que o 
problema pode ocasionar com decorrer 
to tempo.  A intervenção de restauração 
dos pilares P1 e P2 consistem na recu-
peração da armadura juntamente com 
o seu recobrimento com argamassa im-
permeável e livre da presença de mate-
riais orgânicos. 
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RESUMO:
Este artigo tem como objetivo analisar do ponto de vista técnico se é devido o direi-
to a percepção de insalubridade ao profissional pedreiro, em função dos riscos no 
exercício de suas atividades laborais com manuseio de cimento, calda de cimento e 
argamassa de cimento e areia. A discussão desse artigo baseia-se no estudo com-
parativo de 04 (quatro) processos judiciais, onde estes profissionais solicitaram o 
pagamento deste adicional, e que, peritos na elaboração dos laudos técnicos, con-
sideraram a atividade de pedreiro como insalubre e serviram de base para as deci-
sões judiciais dos referidos processos. Conclui-se que, do ponto de vista técnico, em 
todos os laudos periciais, a atividade de pedreiro foi considerada insalubre. Obser-
vou-se que não foram considerados para avaliação de condição insalubre apenas 
o manuseio com cimento, calda de cimento e argamassa de cimento e areia e sim 
a atividade como um todo. Concluiu-se também que, as empresas devem eliminar 
e/ou minimizar todos os fatores de risco inerente ao ofício do pedreiro, para evitar 
que a atividade laboral deste profissional seja considerada insalubre.

Palavras-chave: Insalubridade, Pedreiro, Cimento.

ABSTRACT:
This article aims to analyze the technical point of view because it is the right per-
ception of the professional mason unhealthy, depending on the risks in performing 
their work activities with handling cement, cement grout and mortar of cement and 
sand. The discussion in this article is based on a comparative study of four (04) law-
suits where these professionals requested this additional payment, and that experts 
in the preparation of technical reports, considered as unhealthy activity Mason and 
served as the basis for judicial decisions of such procedures. It was concluded that 
from a technical viewpoint, in all expert opinions builder activity was considered 
unhealthy. It was observed that it was not considered for evaluation of handling 
only unhealthy condition with cement, mortar and cement grout of cement and 
sand, but the activity as a whole. It was also concluded that, companies must elimi-
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nate and / or minimize all risk factors inherent in the office of Mason, to prevent the 
labor activity of this person is considered unhealthy.

Key-words: Unhealthy. Mason. Cement.

INTRODUÇÃO

A escolha deste tema, direito ao requeri-
mento de insalubridade do profissional pe-
dreiro em função dos riscos no exercício de 
suas atividades laborais com manuseio de 
cimento, calda de cimento e argamassa de 
cimento e areia, deve-se ao fato de que, 
as atividades do pedreiro a princípio não 
são consideradas insalubres, mas que 
com o rigor do Ministério do Trabalho e 
Emprego em relação à segurança e saú-
de do trabalhador encontramos vários 
pedidos de indenização por insalubri-
dade e algumas sentenças, onde magis-
trados, baseando-se em laudos técnicos 
periciais, vem dando a estes profissio-
nais o direito à percepção do adicional 
de insalubridade por comprovarem  que 
as atividades exercidas pelos pedreiros, 
em seus labores, podem ser  considera-
das insalubres.

As atividades laborais de um pedreiro 
definidas pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), Grupo de Base – Pe-
dreiros e estucadores: são aqueles que 
constroem e reparam fundações, mu-
ros, paredes, obras completas, utilizan-
do tijolos, ladrilhos, pedras, e materiais 
análogos (concreto), e revestem as pa-
redes, tetos e pisos dos edifícios com 
vários tipos de argamassa. Suas funções 
consistem em: assentar tijolos maciços 
ou furados e outros materiais de cons-
trução, para edificar muros, paredes e 
outras obras de alvenaria; assentar tijo-
los de material refratário, para construir 

e reparar fornos, caldeiras, conversores 
ou estufas; construir obras em pedra, 
como paredes, muros, pilares e arcos; 
pavimentar calçadas e meios-fios; co-
locar meios-fios; revestir as paredes, 
muros e fachadas dos edifícios com ar-
gamassa de areia saibro e cimento e/ou 
cal ou material similar.

De acordo com o MTE, segurança do 
trabalho pode ser entendida como con-
juntos de medidas que são adotadas vi-
sando minimizar os acidentes de traba-
lho, doenças ocupacionais, bem como 
garantir a integridade e a capacidade de 
trabalho do trabalhador.

A definição legal de acidente de trabalho 
é encontrada no artigo 19 da Lei n.º 8.213 
de 1991: “É aquele que ocorre pelo exercí-
cio do trabalho a serviço da empresa, pro-
vocando lesão corporal, ou perturbação 
funcional, que cause perda ou redução da 
capacidade de trabalho, temporária ou 
permanente, ou ainda a morte”. Esta é a 
chamada definição do acidente típico.

Ainda segundo a Lei n.º 8.213 de 1991, 
algumas situações se equiparam legal-
mente ao acidente de trabalho, e que 
foram objeto da estatística do MTE: a 
Doença do Trabalho e o Acidente de Tra-
jeto ou “in itinere”.

Doença do trabalho é definida pela Lei 
n.º 8.213 de 1991 em seu Art. 20:

“Consideram-se acidente do traba-
lho, nos termos do artigo anterior, 
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as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim enten-
dida a produzida ou desencadeada 
pelo exercício do trabalho peculiar 
a determinada atividade e constan-
te da respectiva relação elaborada 
pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social; 

II - doença do trabalho, assim en-
tendida a adquirida ou desencade-
ada em função de condições espe-
ciais em que o trabalho é realizado 
e com ele se relacione diretamente, 
constante da relação mencionada 
no inciso I.”

Portanto, são consideradas doenças 
profissionais aquelas produzidas ou 
desencadeadas pelo exercício do traba-
lho peculiar provocadas por atividades 
ou operações insalubres e relacionadas 
no Anexo II do Regulamento da Previ-
dência Social – RPS, aprovado pelo De-
creto nº 2.048.

A Legislação de Segurança do Trabalho 
no Brasil é composta de Normas Regula-
mentadoras (NR), leis complementares, 
como portarias e decretos e também 
as convenções Internacionais da Orga-
nização Internacional do Trabalho, rati-
ficadas pelo Brasil. Neste artigo iremos 
tratar das Normas Regulamentadoras 
NR-11 Disposições Gerais, NR-4 Segu-
rança e Medicina do Trabalho (SESMT), 
NR-5 Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), NR-6 Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), NR-7 Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacio-

1 aprovada pela Portaria nº 3.214, de 08/06/1978.

nal (PCMSO), NR-17 Ergonomia, NR-18 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção, e principal-
mente da NR-15 Atividades e Operações 
Insalubres. 

Segundo a Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), artigo 189:

 “Serão consideradas atividades 
ou operações insalubres aquelas 
que, por sua natureza, condições 
ou métodos de trabalho, expo-
nham os empregados a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limi-
tes de tolerância fixados em razão 
da natureza e da intensidade do 
agente e do tempo de exposição 
aos seus efeitos”.

No campo da saúde ocupacional, a Hi-
giene do Trabalho é a ciência que trata 
do reconhecimento, avaliação e controle 
dos agentes agressivos possíveis de le-
var o empregado a adquirir doença pro-
fissional. As doenças profissionais po-
dem ser provocadas tanto por agentes 
físicos2, químicos3, biológicos4.

Ainda de acordo com o MTE, a ocorrên-
cia da doença profissional, dentre ou-
tros fatores, depende da natureza, da 
intensidade e do tempo de exposição ao 

2 Agentes físicos: ruído, calor, radiações, frio, vi-
brações e umidade, definição da apostila: O 
ambiente e as doenças do trabalho – Fundação 
Santo Agostinho, 2012.

3 Agentes químicos são poeiras, gases e vapores, 
névoas e fumos (Fundação Santo Agostinho, 
2012).

4 Agentes biológicos: microorganismos, vírus e 
bactérias (Fundação Santo Agostinho, 2012).
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agente agressivo.

Com base nestes fatores, foram esta-
belecidos limites5 de tolerância para 
os referidos agentes, que deverão ser 
comprovados através de laudo de ins-
peção do local de trabalho, constantes 
dos Anexos nº. 7, 8, 9 e 10 da referida 
NR. Esclarece-se que os limites de tole-
rância representam um valor numérico 
abaixo do qual se acredita que a maioria 
dos trabalhadores expostos a agentes 
agressivos, durante a sua vida laboral, 
não contrairá doença profissional.

PERGUNTA

É devido o pagamento de adicional de 
insalubridade a pedreiro por manuseio 
de cimento, calda de cimento, argamas-
sa de cimento e areia?

OBJETIVO

Analisar, do ponto de vista técnico, se o 
pedreiro em sua atividade laboral com 
manuseio de cimento, calda de cimen-
to, argamassa de cimento e areia tem 
direito à percepção de adicional de in-
salubridade.

ABORDAGEM METODOLÓGICA/ 
PROCEDIMENTO TÉCNICO

Neste artigo será feito um estudo técni-
co comparativo de 04 (quatro) proces-
sos judiciais em que profissionais cuja 

5   - NR-15 em seus anexos nº. 1, 2, 3, 5, 
11 e 12 e nas atividades mencionadas nos 
Anexos nº. 6 13 e 14.

atividade laboral, pedreiros, solicitam 
o pagamento de adicional de insalubri-
dade por manuseio de cimento, cauda 
de cimento e argamassa de cimento e 
areia. O primeiro, processo nº 00072-
2010-072-03-00-4 na Vara de Trabalho 
de Pirapora-MG, que gerou a escolha do 
tema, onde a Corte condenou as recla-
madas ao pagamento de adicional de 
insalubridade em grau máximo (40% do 
salário mínimo), ao longo de todo o pac-
to, com reflexos no aviso, nas horas ex-
tras pagas e no FGTS + 40%, e outros 03 
(três) processos com Acórdãos do TST, 
obtidos através de pesquisa na internet.

Em todos os processos os laudos téc-
nicos periciais consideraram a ativida-
de de pedreiro como insalubre e servi-
ram de base para decisões judiciais dos 
processos. No entanto este trabalho 
restringirá sua análise apenas ao ma-
nuseio de cimento, calda de cimento, 
argamassa de cimento e areia. Como 
não foi possível o acesso a todos os lau-
dos técnicos periciais, a análise será fei-
ta com as informações dos laudos con-
tidas nos Acórdãos. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS

A discussão feita nesta seção baseia-se 
no estudo comparativo dos laudos téc-
nicos periciais constantes nos processos 
de solicitação de pagamento de adicio-
nal de insalubridade a pedreiros. Tem 
o propósito de analisar as sentenças ju-
diciais dos referidos laudos, conforme 
descrição na tabela 01.



42

Insalubridade ao pedreiro por manuseio de cimento

Tabela 01: Processos analisados

PROCESSO ANO LOCALIDADE SITUAÇÃO

00072-2010-072-03-
00-4 2010 PIRAPORA-

MG

Condenação ao 
pagamento de adicional 
de insalubridade em grau 
máximo (40% do salário 
mínimo)

TST-RR-525.764/1999.6 2004 PARÁ

ACÓRDÃO (5ª TURMA) GA/
PR
Excluiu da condenação o 
pagamento de adicional 
de insalubridade

TST-RR-76500-19.2006.5.
04.0016 2011 PORTO 

ALEGRE-RS

ACÓRDÃO (4ª TURMA) 
GMFEO/FDAN/HKS/MASS
Manteve a condenação ao 
pagamento de adicional 
de insalubridade

TST-
RR-154900-72.2009.5.
03.0112

2011
BELO 
HORIZONTE-
MG

ACÓRDÃO (4ª TURMA) 
GMMAC/r3/sas/grd
Excluiu da condenação o 
pagamento do adicional 
de insalubridade e seus 
reflexos

Fonte: Elaboração própria, 2013.

No processo imputado na vara de Tra-
balho de Pirapora–MG, no ano de 2010, 
por um pedreiro, contra a empresa 
onde o mesmo trabalhou, o laudo técni-
co pericial (2010) com relação ao manu-
seio de cimento, foi baseado nos argu-
mentos de Ali (2009), de que o cimento 
é altamente alcalino e por isto deve ser 
manuseado com atenções especiais, 
atentando-se para os cuidados com a hi-
giene e proteção pessoal. Que o contato 
do cimento e/ou calda do cimento com 
a pele do trabalhador, pode provocar o 
aparecimento de várias dermatoses, tais 
como, dermatites de contato por irrita-

ção forte (queimaduras pelo cimento), 
dermatites de contato alérgicas, sarna 
dos pedreiros, conjuntivites, dentre ou-
tras. Salientou ainda, que a ação alcalina 
do cimento ataca o tegumento do traba-
lhador, exercendo efeito abrasivo sobre 
a camada córnea e removendo o manto 
lipídico. Podendo ocorrer lesões secas 
fissuradas, seratóide e exulceração.

Os agentes insalubres químicos mais 
agressivos a que estão expostos um pe-
dreiro e auxiliar de pedreiro em suas ati-
vidades laborais são, segundo Ali (2009), 
a calda de cimento que possui o pH entre 



43

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 1, n. 2/2014

12 e 14, portanto, trata-se de agente al-
tamente alcalino, responsável pela prin-
cipal causa de dermatites de contato na 
indústria da construção civil. Ainda se-
gundo o autor, outro agente agressivo à 
saúde humana encontrado no cimento, 
na argamassa de cimento, e na calda de 
cimento e concreto é o cromo, presente 
no cimento devido à oxidação dos com-
postos de cromo/cromatos, em função 
da alta temperatura, no processo de 
clinquerização, bem como, no processo 
de moagem, onde o cromo adiciona-se 
ao cimento em decorrência do desgas-
te sofrido pelas paredes dos moinhos.

Já para Souto (2009), Médico do Tra-
balho e Membro do Conselho Técnico 
Científico da ABMT (Associação Brasi-
leira de Medicina do Trabalho), alguns 
tipos de cimento com alcalinidade au-
mentada (pH acima de 10), são capazes 

de causar desidratação da pele dado o 
caráter hidrofílico de seus compostos 
alcalino-terrosos.

Ainda para Souto (2009), as proprie-
dades higroscópicas do cimento e a 
presença de compostos complexos de 
metais, são os responsáveis pelas mani-
festações de sensibilidade sobre a pele 
de alguns trabalhadores, estas reações 
são de caráter imunológico. Pode haver 
também um mecanismo físico de micro 
traumas devido ao atrito do material 
particulado que é próprio do cimento. 
Segundo o autor, a ação do cimento é 
resultante da alcalinidade de silicatos, 
aluminatos e sílicoaluminatos que o 
constitui. A alcalinidade nestes casos 
não chega a ser agressiva, mas propicia 
sinergicamente as condições para ins-
talação de um processo de sensibilida-
de, ou seja, uma condição alérgica.

Imagem 1 – Dermatite (pés)6

6 Imagem 1: http://www.segurancanotrabalho.
eng.br/artigos/rcimento.pdf in: http://clinicaad-
clin.vianet-bh.com.br/pesquisas/imagens/der-
matite_por_cimento_3.jpg  

Imagem 2 – Dermatite (mãos)7

7 Imagem 2: http://www.segurancanotrabalho.
eng.br/artigos/rcimento.pdf in: http://clinicaad-
clin.vianet-bh.com.br/pesquisas/imagens/der-
matite_por_cimento_1.jpg
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Baseado ainda nas afirmações de Ali 
(2009), a alcalinidade não é devida aos 
álcalis cáusticos, propiciadores de insa-
lubridade e representado pelos hidróxi-
dos de cálcio e potássio que não estão 
presentes no cimento. Os alcalino-ter-
rosos, esses sim presentes no cimento 
e dos quais decorre sua alcalinidade 
média ou fraca, em função de seu grau 
de ionização, não estão contemplados 
como insalubres nas normas legais (NR-
15, anexo 13). 

Ainda, segundo Brandes (2008), quando 
o cimento com pouco teor de umidade 
entra em contato com a pele de porta-
dores de sensibilidade e não é logo re-
movido, absorve umidade e após algum 
tempo torna a pele seca, enrijecida e es-
pessa. Este contato habitual torna a pele 
frágil resultando em fissuras e rachadu-
ras denominadas de “lesões indolentes”, 
podendo ocorrer infecções secundárias. 

Por sua vez, o contato do cimento com 
as unhas faz com que as mesmas fi-
quem mais secas e quebradiças, o que 
também ocorre com a maioria das subs-
tâncias químicas usuais no trabalho e no 
lar. O cimento pode também provocar 
sensibilidade na conjuntiva ocular e pe-
quenas manifestações na mucosa nasal 
e oral quando o trabalhador não recebe 
ou não quer usar proteção adequada 
(Ali, 2009).

Entre trabalhadores com muita sudore-
se o cimento pode causar uma reação 
alérgica mais intensa, principalmente na 
parte mais exposta do corpo. Geralmen-
te, acontece mais no verão que no frio 
e é necessário distingui-la da chamada 
“sarna dos pedreiros” muito comum em 

acampamentos de obras e que pode es-
tar associada à presença de ácaros co-
muns nessa época e nesses locais, por 
falta de manutenção sanitária por parte 
de empreiteiras. O cimento úmido pode 
dar o mesmo tipo de manifestação (Sou-
to, 2009).

Ali (2009) descreve que, além dos fato-
res individuais constitucionais, próprios 
de cada pessoa, que concorrem para as 
manifestações alérgicas produzidas pelo 
cimento outros fatores podem estar as-
sociados ou relacionados tais como:

a. ambiente: frio, calor, umidade, 
insolação etc.

b. cimento: microtraumatismos, 
imunogenia, higroscópia, etc.

c. hábitos pessoais: uso inadequado do 
EPI, higiene pessoal deficiente.

d. uso de roupa molhada ou colocar a 
boca da calça dentro do cano da bota.

A orientação, segundo Souto (2009), em 
caso de pedido de insalubridade devido 
à presença de cromo no cimento, é soli-
citar a dosagem do cromo, pois, em mui-
tas das amostras pesquisadas, por ele, 
não se comprovou a presença de cromo 
nos cimentos brasileiros analisados.

Não há consenso, entre os autores pes-
quisados, sobre o que se nomina de 
substância alcalina cáustica, uma vez 
que se sabe que nem toda substancia 
alcalina é cáustica, capaz de provocar 
queimaduras quando em contato com 
a pele e mucosas. No anexo 13 da NR-
15 cita “fabricação e manuseio de álcalis 
cáusticos” como atividades com enqua-
dramento em insalubridade de grau 
médio, sem nominar quais substâncias 
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alcalinas seriam também consideradas 
cáusticas, para fins de percepção deste 
adicional. Foi observado que este fator 
vem gerando discussões no enquadra-
mento de atividades com substâncias 
alcalinas como sendo insalubres, devido 
a diferentes critérios de avaliação nas 
perícias realizadas.

Como citado anteriormente, pelo anexo 
13 da NR-15, a insalubridade para tais 
substâncias, é considerada apenas na 
fabricação e transporte dos mesmos, 
ou seja, na fase de grande exposição a 
poeiras, como de grau mínimo. Porém 
alguns peritos consideram as atividades 
com concreto, argamassa de cimento e 
areia, calda de cimento como atividades 
insalubres de grau médio. Também há 
laudos de peritos enquadrando ativida-
des de carregamento/descarregamen-
to de sacos fechados de cimento como 
insalubres, pelo simples fato de haver 
eventual contato, em quantidade míni-
ma, com tal produto químico. (SERPLA-
MED,2012 )

Juridicamente, conforme dados do TST 
(2013), encontramos exemplos de ma-
gistrados, que baseados nos laudos pe-
riciais, apresentados por peritos, vêm 
dando ganho de causa a pedreiros, con-
denando as empresas ao pagamento do 
adicional de insalubridade por manu-
seio de cimento, concreto, argamassa 
de cimento e areia, calda de cimento, 
entre outros produtos.

Como exemplo, temos o Processo nº RR-
76500-19.2006.5.04.0016 da 4ª turma 
do TST GMFEO/FDAN/HKS/MASS,  em 
seu Acórdão de 30/03/2011, RECURSO 
DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRI-

DADE. CONFIGURAÇÃO. A Corte man-
teve a decisão do TRT da 4ª Região que 
condenou a empresa reclamada, ao pa-
gamento do adicional de insalubridade 
de grau médio a um empregado que 
exercia a função de pedreiro. O relator, 
ministro Fernando Eizo Ono, examinan-
do o recurso da empresa na 4ª Turma, 
verificou que o TRT da 4ª região defe-
riu as verbas ao empregado baseando-
-se no laudo técnico pericial atestando 
que, mesmo usando EPI (Equipamento 
de Proteção Individual), ao manusear 
cimento, cal, areia, brita, argamassa, ti-
jolo, pedras, ferragens e madeira, entre 
outros produtos, o pedreiro ficava ex-
posto à insalubridade.

Ainda, baseado no laudo técnico peri-
cial, o Tribunal Regional questionou a 
eficiência dos EPI’s fornecidos pela em-
presa para evitar o contato do empre-
gado com os agentes insalubres, uma 
vez que a “massa de cimento costuma 
respingar nos braços, antebraços, per-
nas e rostos dos trabalhadores, conta-
minando suas roupas, luvas e botas, 
provocando dermatites de contato e 
outras lesões de pele”. A avaliação do 
relator foi que o TRT condenou a em-
presa porque os EPI’s fornecidos ao 
empregado não eliminavam nem neu-
tralizavam o agente insalubre de acor-
do com o laudo pericial.

O TST entende que o fornecimento de 
equipamentos de proteção pelo empre-
gador, não elimina o direito ao adicional 
de insalubridade e sim o que exclui o 
direito ao pagamento da referida par-
cela é a neutralização ou eliminação da 
insalubridade através de adoção de me-
didas de proteção ou pela utilização de 



46

Insalubridade ao pedreiro por manuseio de cimento

EPI hábeis a isto, nos termos dos artigos 
191 e 194 da CLT. Previsto nas súmulas, 
80 e 289 do TST.

Já no Processo nº TST-RR-154900-72.2009. 
5.03.0112 em seu Acórdão (4ª Turma) 
GMMAC/r3/sas/gdr, AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ADI-
CIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO 
COM CIMENTO. PEDREIRO, o laudo téc-
nico pericial declarou que as proteções 
necessárias à neutralização da insalubri-
dade não foram constatadas e caracteri-
zou a insalubridade, em grau médio por 
Agentes Químicos durante todo pacto 
laboral. Porém os Ministros da Quarta 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
tiveram o entendimento baseado nos 
termos de Orientação Jurisprudencial nº 
4, I, da SBDI-1, de que não basta a cons-
tatação da insalubridade por meio de 
laudo pericial para que o empregado te-
nha direito ao respectivo adicional, sen-
do necessária a classificação da ativida-
de insalubre na relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Com 
isto, a Corte então excluiu da reclamada 
o pagamento do adicional de insalubri-
dade e seus reflexos, contrária a decisão 
anterior do Tribunal Regional do Traba-
lho que havia mantido a condenação ao 
pagamento do adicional.

Da mesma forma, no Processo nº TST-
-RR-525.764/1999.6 em seu Acórdão (5ª 
TURMA) GA/PR – ADICIONAL DE INSA-
LUBRIDADE. PEDREIRO. MANUSEIO DE 
CIMENTO acordam com os Ministros da 
Quinta Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, por conhecer do recurso de 
revista, por divergência jurisprudencial, 
dando provimento para excluir da con-
denação o pagamento de adicional de 

insalubridade. A condenação do Tribu-
nal Regional foi baseada no laudo técni-
co pericial, sob o fundamento de que o 
agente químico insalubre contido no ci-
mento é o cromo, que provoca dermato-
ses e lesões na pele, ainda que em con-
centrações extremamente baixas. Neste 
caso a recorrente sustentou a existência 
de alguns agentes insalubres no traba-
lho de pedreiro na construção civil não 
tipificava a atividade como insalubre, 
indicando divergência jurisprudencial, 
apresentando arestos para confronto 
de teses. Os Ministros da Quinta Turma 
do TST se basearam na insalubridade re-
gulamentada no anexo 13 da NR-15 res-
tringindo-se ao manuseio na fabricação 
do agente químico e não no emprego da 
construção civil. Ressaltaram ainda que 
eventuais pingos de cimento ou arga-
massa não eram suficientes para causar 
danos à saúde do empregado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, apesar de não ter 
sido objeto desta análise a descrição de 
todos os fatores considerados insalu-
bres na atividade de pedreiro, é impor-
tante mencionar que do ponto de vista 
técnico, verificou-se que todos os laudos 
técnicos periciais analisados e descritos 
nos processos, consideraram a ativida-
de de pedreiro insalubre. Assim, não foi 
considerado para avaliação de condição 
insalubre apenas o manuseio com ci-
mento, calda de cimento e argamassa 
de cimento e areia, mas sim a atividade 
laboral como um todo.

Acredita-se que as sentenças do TST nos 
Acórdãos analisados baseadas na re-
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gulamentação em vigor e contrárias as 
decisões dos tribunais regionais, sinali-
zam uma forma de prevenção a futuros 
processos de profissionais contra a Pre-
vidência Social, requerendo aposenta-
dorias especiais, o que, possivelmente, 
geraria grande ônus para a União. 

Verificou-se que fatores individuais 
constitucionais, que concorrem para 
manifestações alérgicas, podem gerar a 
condição insalubre. Assim,  o ambiente 
de trabalho e os hábitos pessoais po-
dem estar associados e gerar a condição 
de insalubridade. Também, não basta à 
empresa fornecer os EPI’s para os pe-
dreiros se os estes não forem adequa-
dos e não eliminarem ou anularem o 
agente insalubre. Destarte, mesmo que 
a empresa forneça os EPI’s, caso o pro-
fissional pedreiro tenha sensibilidade ao 
cimento e a empresa não consiga elimi-
nar o contato do mesmo com o produto, 
a atividade será considerada insalubre.

Dessa forma, a fim de eliminar e/ou mi-
nimizar tais fatores de risco inerente ao 
ofício do pedreiro, evitando que a ativi-
dade laboral de pedreiro seja considera-
da insalubre, todos os riscos na referida 
atividade laboral devem ser avaliados. 
Fatores individuais constitucionais, que 
concorrem para manifestações alérgicas 
devem ser considerados. O ambiente de 
trabalho e os hábitos pessoais que po-
dem estar associados ou relacionados 
devem ser avaliados. 

Com relação aos EPI’s, deve-se ficar cla-
ro que a empresa é obrigada a fornecer 
aos empregados, gratuitamente, em 
perfeito estado de conservação e fun-
cionamento conforme estabelecido na 

NR-6. Dentre os quais:

• luvas de cano longo, confeccionadas 
em PVC, borracha ou outro material 
impermeável e suficientemente 
resistente para impedir o contato, 
dotadas de dispositivo que impeçam 
a entrada da calda do cimento 
pelas frestas existentes entre o 
equipamento e o braço do usuário;

• cremes protetores para a pele, 
classificados como EPI e incluídos na 
NR-06, apropriados para as operações 
em contato com os referidos agentes, 
os quais, devem ser usados para 
cobrir toda a região do corpo exposta 
(braços, antebraços e mãos), podendo 
ser utilizados individualmente ou em 
conjunto com as luvas, dependendo 
da operação a ser desenvolvida;

• óculos de segurança;

• botas de segurança, confeccionadas 
em material impermeável;

• aventais confeccionados em material 
impermeável.

Reforça-se que a NR-6 estabelece que os 
EPI a serem fornecidos devem ter a indi-
cação do Certificado de Aprovação – CA, 
expedido pelo órgão nacional compe-
tente em matéria de segurança e saúde 
no trabalho do MTE.

Além do fornecimento dos EPI, as em-
presas são obrigadas a orientar e treinar 
seus pedreiros, conforme estabelece a 
NR-1, no item 1.7, sobre as condições 
de segurança e saúde às quais estão 
expostos como medida preventiva, ten-
do como parâmetro os agentes físicos, 
químicos e biológicos, citados na NR-15. 
Caso a empresa tenha mais de 20 (vinte) 
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funcionários, deve criar a Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes – CIPA, 
conforme NR-5 e aplicação das demais 
NR’s, de forma a padronizar comporta-
mentos para prevenir acidentes e/ou 
doenças ocupacionais.

Também é obrigação da empresa 
(conforme prevê a NR-7), elaborar e 
implementar o PCMSO, com o objeti-
vo de promover e preservar a saúde 
do conjunto dos seus trabalhadores. 
O PCMSO deverá ter caráter de pre-
venção, rastreamento e diagnóstico 
precoce dos agravos à saúde relacio-
nados ao trabalho, inclusive de natu-
reza subclínica, além da constatação 
da existência de casos de doenças 
profissionais ou danos irreversíveis à 
saúde dos trabalhadores.

Com estas medidas espera-se reduzir 
e/ou até eliminar a possibilidade da 
atividade laboral de pedreiro ser con-
siderada insalubre. Todavia, caso tais 
medidas não sejam tomadas, estas 
atividades poderão ser consideras 
insalubres e, através de laudos técni-
cos periciais, servirem de base para 
a decisão de magistrados assegura-
rem ao trabalhador a percepção de 
adicional de insalubridade, conforme 
NR-15 e artigo 189 da Consolidação 
das leis do Trabalho, por expor os 
pedreiros a agentes nocivos à saúde, 
acima dos limites de tolerância fixa-
dos em razão da natureza e da inten-
sidade do agente e do tempo de ex-
posição aos seus efeitos.

Conclui-se que é devido o pagamen-
to de adicional de insalubridade a pe-
dreiro por manuseio de cimento, calda 

de cimento e argamassa de cimento e 
areia quando as condições de insalu-
bridade não são eliminadas.
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

A Revista Eletrônica de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo 
Agostinho é um periódico de publicações científicas, editada pelo Curso de 
Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho. Embasada na formação 
multidisciplinar do profissional Engenheiro Civil, trata-se de um meio de co-
municação de acesso livre e gratuito, aberto à comunidade científica e aos 
profissionais e estudantes da área de engenharia, interessada em temas ine-
rente às Engenharias; tendo como objetivo publicar semestralmente trabalhos 
originais e relevantes na forma de artigos originais, casos específicos, cartas ao 
editor e revisões, resultados de trabalhos experimentais e teóricos de acordo 
aos padrões internacionais de produção científica, que possam contribuir para 
a disseminação do conhecimento técnico-científico e cooperar com a multidis-
ciplinaridade da área de engenharia e suas interfaces.

NORMAS EDITORIAIS
A Revista Eletrônica de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo 
Agostinho aceita trabalhos para as seguintes seções:

1. Artigos originais: resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental 
ou conceitual (até 15 páginas);

2. Artigos de revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes ao 
escopo (até 20 páginas);

3. Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior à Revista Ciências 
Exatas e Tecnológicas (até três páginas);

4. Estudo de caso (até 15 páginas).

Na elaboração do texto, deverão ser observadas as seguintes normas:

- Os trabalhos deverão ser apresentados exclusivamente por via eletrônica 
(revistadecivil.fasa@gmail.com) em formato .doc, .docx ou .odt. As páginas de-
vem estar no formato A4 e apresentar as margens superior e esquerda de 3 
cm e margens inferior e direita de 2 cm, não excedendo a 15 páginas (contadas 
a partir da introdução até a conclusão). As tabelas e as ilustrações deverão ser 
apresentadas em folhas separadas e anexadas ao final do trabalho.

- Os trabalhos devem ser redigidos em português ou inglês, da forma mais 
concisa possível, com linguagem no passado e impessoal (sempre que possí-
vel), com os sinais de chamadas de rodapé em números arábicos e lançados 
ao pé da página em que estiver o respectivo número e em ordem crescente.

- Siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela primeira 
vez no trabalho, devem ser colocadas entre parênteses e precedidas do nome 
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por extenso.

- As citações no texto devem ser efetuadas pelo sistema autor-data, conforme 
norma NBR 10520/2002 da ABNT.

FORMA E PREPARO DOS MANUSCRITOS
I Da folha de rosto:

Os itens constantes da folha de rosto devem obedecer à seguinte sequência:

I.1 Título centralizado, em caixa alta, fonte Arial, negrito, tamanho 12, espaça-
mento entre linhas 1,5.

I.2 Abaixo do título, os nomes dos autores (sobrenome seguido por vírgula 
e pela abreviatura dos prenomes – Sobrenome, P.P.) centralizados e separa-
dos por ponto e vírgula. Ao final da descrição de cada autor, deve constar um 
número de ordem em algarismos arábicos sobrescrito para identificação do 
mesmo.

I.3 Abaixo da relação dos autores, centralizado e precedido pelos respectivos 
números arábicos, em sobrescrito, deve vir o vínculo institucional, seguido 
pelo departamento, universidade, cidade, estado e país. No caso do autor cor-
respondente, ainda deve ser acrescentado o email para contato.

Observação: não havendo vínculo institucional, informar a atividade profissio-
nal, cidade, estado e país.

I.4 Resumo em português, com limite de 250 palavras, estabelecendo o(s) 
objetivo(s) do estudo, os métodos empregados de forma sucinta, resultados 
mais relevantes e a conclusão. O resumo deve ser escrito em um único pará-
grafo, sem paragrafação, em letra Arial tamanho 11, espaçamento simples e 
alinhamento justificado. Não deve conter citações bibliográficas, siglas e abre-
viações. Abaixo deve constar uma relação de três a seis palavras-chave, sepa-
radas por vírgula e iniciadas com letra minúscula, exceto nomes próprios.

I.5 Resumo em inglês (Abstract), deve ser a tradução fidedigna do resumo em 
português e seguir o mesmo padrão estabelecido para o mesmo. Abaixo, deve 
constar uma relação de três a seis palavras-chave em inglês (Keywords), sepa-
radas por ponto e vírgula e iniciadas com letra minúscula.

II Do corpo do texto:

O texto deve ser redigido com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entreli-
nhas 1,5, paragrafação de 1 cm e alinhamento justificado. As páginas devem 
estar no formato A4 e apresentar as margens esquerda e superior de 3 cm e 
margens direita e inferior de 2 cm. As seções devem vir destacadas em negrito, 
no corpo do texto, com alinhamento justificado e apenas a primeira letra de 
cada palavra em maiúsculo.
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O texto deverá conter as seguintes seções, respeitando a sequência:

Introdução

Explanação clara e objetiva do problema, da qual devem constar a relevância e 
o(s) objetivo(s) do trabalho, restringido as citações ao necessário.

Materiais e Métodos

Descrição concisa, sem omitir o essencial para a compreensão e reprodução 
do trabalho. Trabalhos submetidos à avaliação de um Comitê de Ética deverão 
incluir um parágrafo nesta seção para notificação.

Resultados

Sempre que necessário, devem ser acompanhados de tabelas, figuras ou ou-
tras ilustrações auto-explicativas, acompanhados por legenda.

Tabelas: elaboradas apenas com linhas horizontais de separação no cabeça-
lho e no final. Devem estar em ANEXO no mesmo arquivo e limitadas a um 
número mínimo necessário, lembrando que tabelas muito grandes são difíceis 
de serem lidas. Devem ser digitadas com espaçamento 1,5, fonte Arial, tama-
nho 12. O texto e elementos no interior das tabelas devem ser digitados em 
minúsculo (primeira letra em maiúsculo), exceto as siglas. As legendas devem 
ser precedida pela palavra Tabela, seguida pelo número de ordem em algaris-
mos arábicos. As legendas devem ser descritivas, concisas e inseridas acima 
das tabelas, com espaçamento simples, fonte Arial, tamanho 10.

Figuras: as figuras são ilustrações tais como desenho, fotografia, prancha, 
gráfico, fluxograma e esquema. O número de ilustrações deve ser restrito ao 
mínimo necessário. Devem ser de boa qualidade e numeradas consecutiva-
mente. As legendas devem ser precedidas pela palavra Figura, seguida pelo 
número de ordem em algarismo arábico, inseridas abaixo das mesmas, com 
espaçamento simples, fonte Arial, tamanho 10. Listar as figuras e respectivas 
legendas numeradas, com os respectivos símbolos e convenções em folha se-
parada. Fotografias digitais deverão ser enviadas em arquivos separados, tal 
qual foram obtidas.

Discussão - deve ser limitada aos resultados obtidos no trabalho e o conteúdo 
deve ser interpretativo. Poderá ser apresentada como um elemento do texto 
ou juntamente com os resultados, formando o tópico Resultados e Discussão.

Conclusão ou Considerações Finais.

Referências bibliográficas – a lista de referências deverá ser apresentada na 
ordem alfabética dos sobrenomes do primeiro autor de cada trabalho, sem 
numeração, registrando-se o nome de todos os autores, de acordo com as 
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normas da ABNT (NBR 6023/2002), conforme exemplos:

Livro:

LEVINE, J.D. Veterinary Protozoology. Ames: ISU Press, 1985, 414 p.

Artigo completo:

BUGG, R.J.; ROBERTSON, I.D.; ELLIOT, A.D.; TOMPSON, R.C.A. Gastrointestinal 
parasites of urban dogs in Perth, Western Australia. Veterinary Journal, v. 157, 
n. 3, p. 295 – 301, 1999.

Resumo:

LIMA, N. D. Eimeriose dos ruminantes. In: II SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PARA-
SITOLOGIA VETERINÁRIA, 20, 1980, Fortaleza. Anais ... Brasília: C B P V, 1980. p. 
79-97.

Tese, dissertação:

ARAUJO, M. M. Aspectos ecológicos dos helmintos gastrintestinais de caprinos do 
município de Patos, Paraíba - Brasil. 2002. 40 p. Dissertação (Mestrado) - Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.

Documento eletrônico:

CDC. Epi Info, 2002. Disponível em: http://www.cdc.gov/epiinfo/ei2002.htm. 
Acesso em: 10 jan. 2003. JESUS, V. L. T.; PEREIRA, M. J. S.; ALVES, P. A. M. Sus-
ceptibilidade de raças bovinas a tricomonose genital. In: CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, 12, 2002, Rio de Janeiro. Anais...Rio de 
Janeiro: CBPV, 2002. 1 CD-ROM.

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

Os autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de pri-
meira publicação.

Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamen-
te, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta re-
vista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com 
reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.

Os autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu tra-
balho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a 
qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar 
alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho 
publicado.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente 
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados 
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