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EDITORIAL 
Os artigos em Engenharia Civil, em seu terceiro número, se apresenta trazendo trabalhos 

técnicos relevantes ao meio. 

O autor, no artigo Análise da agressividade de substâncias produzidas no tratamento de 

esgoto ao concreto em processos anaeróbios do reator anaeróbio de fluxo ascendente 

(RAFA), buscou alertar para os procedimentos da utilização do concreto para estas unida-

des, pois se não for executado com os devidos cuidados podem se deteriorar rapidamente 

e se perder todos os investimentos. 

No artigo Patologia em vigotas na laje de concreto Pré-moldado, os autores, enfocam em 

um caso prático muito comum nas construções que é a laje pré-moldada. O trabalho trata-

-se de um estudo de caso que apresenta a patologia e o processo de recuperação de uma 

laje em processo de corrosão da armadura por falta de impermeabilização, cobrimento e 

acabamentos finais. A situação apresentada é muito comum nas obras residências Brasi-

leiras por falta de acompanhamento técnico e execução por operários diretamente com 

os proprietários. 

No artigo em Patologia em piso estrutural: Estudo de caso em uma obra industrial locali-

zada no norte de Minas Gerais, os autores, apresentam um aspecto técnico relevante de 

gestão e gerenciamento. Apesar de tratar-se de uma obra com acompanhamento técnico, 

projetos executivos, especificações técnicas e consultoria, os processos precisam ter con-

trole e os profissionais preparados para as especificidades para evitar o erro executivo.  O 

referido artigo faz uma análise de documentos, caracterização do problema e apresenta a 

solução utilizada na referida situação.      

No artigo em Patologia gerada por criptoflorescência em uma edificação de Montes Cla-

ros - MG, os autores, apresentam enfocaram em uma das mais comuns patologias que 

ocorrem nas construções brasileiras. O trabalho buscou identificar e apresentar a forma 

de tratamento para um pilar com deterioração.        

A autora, em seu artigo Estudo comparativo da eficiência de reatores UASB seguidos de 

lagoa facultativa na remoção de DBO em dois municípios situados no norte de Minas Ge-

rais, apresenta um tema relevante e atual na área de saneamento, pois o Brasil possui 

um déficit enorme em sistemas de esgotamento sanitário.  Apesar dos investimentos nos 

últimos anos é perceptível uma despadronização de conceitos e projetos na escolha dos 

processos de tratamento de efluentes. A escolha de um tratamento deverá levar em conta 

os aspectos financeiros de implantação, custos operacionais e principalmente atingirem 

os padrões de eficiências necessários ao tratamento. 

As discussões de áreas de engenharia são relevantes para crescimento e evolução de pro-

cedimentos, assim estudos de casos enriquecem o aperfeiçoamento de profissionais. A 

reflexão com estudo de caso com referências bibliográficas é relevante para o aprimora-

mento e desenvolvimento de qualquer profissional.   

Professor Pedro Henrique Vilanova Nunes
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RESUMO:
Este artigo apresenta uma análise das agressões que esgoto causa ao concreto utili-
zado para construção de RAFAs. Estes em sua maioria são construídos em concreto 
armado, assim a decomposição dos esgotos produzem gases e meios ácidos que 
reagem com os componentes do concreto. As reações químicas promovem no con-
creto: corrosões, fissuras, desagragações, expansões e detoriação completa da es-
trutura. Os processos de agressões ao concreto promovidos pelo  esgoto sanitário 
no RAFA ocorrem de duas fomas: uma em contato com o líquido e outra sobre os 
liquidos através dos gases produzidos no processo biológico de tratamento. Aque-
les processos de agressões ocorrem pela falta de proteção correta ou impermeabi-
lização que reduzirá a vida útil da estrutura construída. 

Palavras-chave: RAFA; corrosão; concreto, proteção, impermeabilização e esgoto 
sanitário.

INTRODUÇÃO
As estruturas em concreto armado 
ganharam espaço nas construções 
do século XIX, mas extremamente di-
fundidas no século XX. Na área de sa-
neamento as estruturas de concreto 
armado são muito utilizadas nas cons-
truções das elevatórias, tratamentos 
preliminares, decantadores primários 
e secundários, biodigestores, tanques 
de aeração, filtros biológicos aeróbios 

ou anaeróbios, floculadores, tanques 
de contato e por último os reatores 
anaeróbios de fluxo ascendente. 

Devidos aos custos, facilidade de exe-
cução, durabilidade e a possibilidade 
de moldar formas variadas de estru-
turas, o concreto armado se tornou o 
material mais utilizado na construção 
das unidades de tratamento que cons-
tituem as estações de tratamento de 
esgoto sanitário no Brasil.
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Os compostos sulforosos tais como 
SO2 e H2S encontram-se em certas 
concentrações na atmosfera, mas nos 
sistemas de esgotamento sanitário é 
abundante a produção do H2S, princi-
palmente nos processos anaeróbios.

O H2S é originado de atividade bioló-
gica, como a decomposição anaeróbia 
de produtos orgânicos. Esse gás, por 
meio de uma série de reações, produz 
ácido agressivo ao concreto utilizado 
nas estações de tratamento de esgoto.

Apesar da utilização disseminada do 
concreto armado há anos nas constru-
ções, existem cuidados necessários em 
relação ao traço, fator água/cimento, 
lançamento, adensamento, cura, pro-
teção da armadura e manutenção que 
regem a durabilidade das estruturas 
construídas, mas além desses pontos 
indicados aparece um em específico 
que se torna relevante nas estruturas 
de saneamento que é a proteção contra 
líquidos e gases agressivos ao concreto.

A vida útil das estruturas construídas é 
diretamente proporcional à qualidade da 
execução, especificações dos materiais 
utilizados e nível de projetos elaborados. 

Nos reatores anaeróbios, estruturas 
de tratamento de esgoto, são produzi-
dos nos processos biológicos de trata-
mento fluídos com pH inferior a 5 que 
se trata da faixa crítica do concreto em 
relação a sua perda de resistência. 

Reator Anaeróbio
Os reatores de manta de lodo rece-
bem vários nomes dependendo da re-
gião do Brasil que forem construídos. 
Nuvolari (2003) cita que: “O reator tem 

recebido diversas nomenclaturas dife-
rentes (UASB, RAFA e DAFA)”. 

As utilizações de reatores anaeróbios 
estão aumentando nos últimos anos 
no Brasil, nesse sentido Chernicharo 
(2007, p.23) afirma que:

“A decorrência da ampliação do 
conhecimento na área, os siste-
mas anaeróbios de tratamento de 
esgotos, notadamente os reatores 
de manta de lodo (UASB), cresce-
ram em maturidade, passando a 
ocupar uma posição de destaque, 
não só em nível mundial, mas 
principalmente em nosso país, 
face às nossas favoráveis condi-
ções ambientais de temperatura”. 

Os investimentos públicos dos últimos 
anos, bem como os atuais projetos da 
COPASA - Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais, SAAE1, municípios e 
outros órgãos da União que financiam 
unidades de tratamento de esgoto 
no estado de Minas Gerais, adotaram 
como solução técnica a utilização de 
RAFA com ou sem pós-tratamento. 

De acordo com Chernicharo (2007, p.27):

“O panorama particular em Minas 
Gerais mostra uma evolução sig-
nificativa do número de reatores 
em operação, em pequena, média 
e grande escala, com uma predo-
minância marcante dos reatores 
UASB nas novas estações plane-
jadas e projetadas, com ou sem 
pós-tratamento”.

1 SAAE – Autarquia municipal, Sistema Autônomo 
de Água e Esgoto.
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A utilização de reatores anaeróbios no 
Brasil está recebendo preferência em 
relação aos outros sistemas por pro-
duzirem poucos sólidos comparados 
a outros tratamentos, necessitam de 
pouca energia elétrica, baixa demanda 
de área e baixo custo de implantação/
construção, ou seja, torna-se uma op-
ção de tratamento viável para as polí-
ticas públicas de saneamento. Apesar 
de grandes vantagens apresentadas, 
possuem alguns problemas que preci-
sam ser analisados, mas os principais 

são os gases e líquidos que promovem 
degradação do concreto e corrosão da 
armadura. Lembramos que as estrutu-
ras mais convencionais de construção 
de RAFA e de custos reduzidos são as em 
concreto armado, porém exigem cuida-
dos especiais para sua durabilidade.

A tabela 1 apresenta o levantamento 
de estações de tratamento de esgoto 
construídas, em construção e projeta-
das por vários órgãos públicos no esta-
do de Minas Gerais:

Tabela 1: Levantamentos de estações de tratamento de esgoto em MG

Cidade Tipo de Tratamento Possui RAFA

Arcos Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa Não

Bambuí Reator anaeróbio + lagoa de polimento Sim

Belo Horizonte Lodos Ativados – ETE 1 Não

Belo Horizonte Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário – ETE 2 Sim

Belo Horizonte Reator anaeróbio – ETE 3 Sim

Betim Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário – ETE1 Sim

Betim Reator anaeróbio + lodos ativados + decantador 
secundário – ETE 2 Sim

Betim Lagoa facultativa – ETE 3 Não

Betim Reator Anaeróbio + flotação – ETE 4 Sim

Betim Reator Anaeróbio + flotação – ETE 5 Sim

Betim Reator Anaeróbio – ETE 6 Sim

Betim Reator Anaeróbio – ETE 7 Sim

Bocaiúva Lagoas facultativas Não

Bom Despacho Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário – ETE 1 Sim
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Cidade Tipo de Tratamento Possui RAFA

Bom Despacho Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário – ETE 2 Sim

Brasilândia de 
Minas

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Buenópolis Reator anaeróbio + lagoa facultativa Sim

Buritizeiro Reator anaeróbio + lagoas facultativas Sim

Caeté Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Capitão Enéas Reator anaeróbio + filtro anaeróbio + disposição em solo Sim

Capitólio Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Catuti Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de maturação Não

Confins Lagoa facultativa+lagoa de maturação Não

Contagem Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Coração de 
Jesus Reator anaeróbio + Bioanéis Sim

Corinto Reator anaeróbio + lagoa facultativa Sim

Curvelo Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Doresópolis Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa Não

Espinosa Reator anaeróbio + lagoas facultativas + lagoas de 
maturação Sim

Francisco 
Dumont

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Francisco Sá Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Guarda-Mor Reator anaeróbio + lagoa facultativa Sim

Iacarambi Reator anaeróbio Sim

Ibiaí Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa + lagoa de Maturação Não

Icaraí de Minas Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de maturação Não

Iguatama Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim
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Cidade Tipo de Tratamento Possui RAFA

Ipatinga Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Itabirito Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Janaúba Reator anaeróbio + lagoa facultativa Sim

Japaraíba Reator anaeróbio Sim

Jequitaí Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Juatuba Reator anaeróbio + biofiltro aerado Sim

Juvenília Reator anaeróbio + disposição em solo Sim

Lagoa da Prata Reator anaeróbio + lagoas facultativas Sim

Lagoa dos 
Patos Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa + lagoa de Maturação Não

Lagoa Santa Lodos Ativados – ETE 1 Não

Lagoa Santa Reator Anaeróbio + flotação – ETE 2 Sim

Lontra Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário + lagoa de polimento Sim

Luz Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa Não

Manga Reator anaeróbio Sim

Matias Cardoso Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de Maturação Não

Matozinhos Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa Não

Medeiros Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Mirabela Reator anaeróbio + filtro anaeróbio + disposição em solo Sim

Morada Nova 
de Minas Reator anaeróbio + lagoas facultativas Sim

Nova Lima Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário – ETE 1 Sim

Nova Lima Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário – ETE 2 Sim

Paineiras Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim
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Cidade Tipo de Tratamento Possui RAFA

Papagaios Reator anaeróbio + filtro biológico + lagoa de polimento Sim

Pará de Minas Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Pedras de 
Maria da Cruz Reator anaeróbio Sim

Pirapora Reator anaeróbio + lagoa facultativa Sim

Piumhi Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa Sim

Pompéu Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Ponto Chique Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa + lagoa de Maturação Não

Presidente 
Juscelino

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Prudente de 
Morais

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Quartel Geral Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Riacho dos 
Machados Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de maturação Não

Ribeirão das 
Neves Lagoa facultativa Não

Santa Fé de 
Minas

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Santa Luzia Lagoa aerada – ETE 1 Não

Santa Luzia Reator anaeróbio – ETE 2 Sim

Santa Luzia Reator anaeróbio + disposição em solo – ETE 3 Sim

São Gonçalo do 
Abaeté

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

São Joaquim 
das Bicas

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

São João da 
Ponte Reator anaeróbio + filtro anaeróbio + disposição em solo Sim

São João do 
Pacuí Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa + lagoa de Maturação Não
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Cidade Tipo de Tratamento Possui RAFA

São José da 
Lapa

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

São Roque de 
Minas

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Taquaraçú de 
Minas

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Tiros Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Ubaí Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de maturação Não

Uruana de 
Minas

Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Vargem Bonita Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa Não

Varzelândia Reator anaeróbio + filtro biológico + decantador 
secundário Sim

Verdelândia Reator anaeróbio + lagoa facultativa + lagoa de maturação Sim

Vespasiano Lodos Ativados – ETE 1 Não

Vespasiano Lodos Ativados – ETE 2 Não

Conforme pesquisa realizada e apresen-
tada na tabela 1, observamos em uma 
amostra de 89 (oitenta e nove) estações 
de tratamento de esgoto analisadas que 
64 (sessenta e quatro) possuem RAFA no 
sistema de tratamento concebido em 
projeto ou construído. Essa pesquisa rati-
fica a posição da evolução significativa do 
número de reatores em operação no es-
tado de Minas Gerais, ou seja, aproxima-
damente 72% (setenta e dois por cento) 
das unidades operam ou operarão com 

tratamento contendo o RAFA como parte 
do sistema ou até como unidade única.

Nessa amostra foram analisados os pro-
jetos ou reatores anaeróbioonstruídos 
para verificar a previsão ou execução de 
impermeabilização das paredes, bem 
como revestimentos contra os gases.

A tabela 2 apresenta o resultado das 
análises dos estudos de verificações das 
ações de impermeabilizações nos 64 
(sessenta e quatro) reatores anaeróbios. 

Tabela 2: Impermeabilização de RAFA

Quantidade de RAFA Quantidade impermeabilizada %

64 27 42
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As impermeabilizações verificadas ti-
nham como objetivo dar estanqueidade 
às paredes e pisos dos reatores anaeró-
bios, porém nas regiões de contato com 
líquidos e massas. Essas impermeabi-
lizações executadas ou projetadas em 
sua maioria não consideraram a ne-
cessidade de flexibilidade do produto e 
possíveis reações com o esgoto, ou seja, 
não eram produtos específicos para 
proteções dos reatores.  Muitos produ-

tos utilizados ou especificados não eram 
apropriados para contato com esgoto 
ou possuíam características de rigidez 
em desconformidade ao trabalho da 
estrutura do RAFA gerando fissuras no 
material depois de aplicado. 

A tabela 3 apresenta o resultado das 
análises dos estudos de verificações 
das ações de revestimentos contra ga-
ses nos 64 (sessenta e quatro) reatores 
anaeróbios. 

Tabela 3: Revestimento contra gases no RAFA

Quantidade de RAFA Quantidade revestida %

64 4 6

A situação agrava-se quando refere à 
proteção contra gases, pois nessa situa-
ção não resolve paliativamente com pro-
dutos comuns, ou seja, observa-se um 
desconhecimento técnico ou redução 
de custos nos investimentos devido aos 
altos preços dos produtos para prote-
ção contra gases. Esses gases são os que 
mais atacam as estruturas de concreto e 
sem as devidas proteções reduzem con-
sideravelmente a vida útil do RAFA.

Conforme a COPASA2 o princípio do rea-
tor anaeróbio é:

“No reator UASB (UpflowAnaerobi-
cSludgeBlanket), ou reator anaeró-
bio de fluxo ascendente e manta 
de lodo,  o princípio do processo 
consiste na estabilização da ma-
téria orgânica, anaerobiamente, 
por microrganismos que crescem 

2 COPASA – Companhia de saneamento de Minas 
Gerais, fonte: www.copasa.com.br

dispersos no meio líquido. A parte 
superior do reator UASB possui um 
separador trifásico, que apresenta 
uma forma cônica ou piramidal, 
permitindo a saída do efluente cla-
rificado, a coleta do biogás gerado 
no processo e a retenção dos sóli-
dos dentro do sistema. Esses sóli-
dos retidos constituem a biomas-
sa, que permanece no reator por 
tempo suficientemente elevado 
para que a matéria orgânica seja 
degradada. O lodo retirado periodi-
camente do sistema já se encontra 
estabilizado, necessitando apenas 
de secagem e disposição final”.

A FEAM3 em seu manual de orientações 
básicas para operação de estações de 
tratamento de esgoto – ETEs, através de 
Menezes4 (2006) define reator anaeróbio:  

3 FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente.

4 MENEZES, Dayse de Oliveira et al. Orientações 
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“Com o RAFA a tecnologia empre-
gada promove a decomposição da 
matéria orgânica encontrada nos 
esgotos sanitários pela ação de 
bactérias anaeróbias contidas no 
manto de lodo formado no fundo 
do reator. Ao passar pelo equipa-
mento, a carga orgânica é consumi-
da pelos micororganismos, geran-
do gás metano, lodo e água”.

Estruturas de concreto armado

Segundo Ferreira (2000), apesar de o 
concreto ser o material de construção 
mais consumido no planeta, o conheci-
mento e divulgação das práticas cons-
trutivas adequadas não acompanharam 
o crescimento da atividade de constru-
ção, ocasionando seguidos descuidos 
nas obras, e reduzindo a capacidade 
do concreto em proteger as armaduras 
contra a corrosão.

Conforme informado, os reatores 
anaeróbios promovem os contatos de 
líquidos, lodos e gases com as paredes, 
pisos e tetos em concreto armado. Es-
ses produtos do tratamento geram um 
meio extremamente ácido e agressivo 
ao concreto.

Para Vasconcelos (2005), a execução 
das obras não acompanhou o avanço 
tecnológico. Para facilitar o lançamento 
do concreto em peças cada vez mais es-
treitas e mais armadas, utilizou-se con-
cretos mais fluidos e compostos com 
materiais mais finos, resultando em um 
produto final de qualidade inferior. 

Básicas: para operação de estações de trata-
mento de esgoto - ETEs. Belo Horizonte: FEAM, 
2006. 50 p.

Conforme Ferreira (2000), a resistência 
à compressão ainda era, praticamente, 
o único parâmetro adotado para ava-
liar a qualidade do concreto. Em função 
disto, está ocorrendo uma degradação 
mais acelerada nas estruturas de con-
creto armado, obrigando a comunidade 
que trabalha com este material definir 
novos parâmetros, de forma a garantir 
o seu desempenho. 

A maioria dos projetos verificados e ana-
lisados nesse artigo previa estruturas de 
concreto amado para construção dos 
reatores anaeróbios com peças esbeltas 
e taxa elevada de armadura. Outro fato 
relevante observado é a falta de uma 
especificação ou indicação da necessi-
dade de proteção da estrutura contra 
ataques físicos, químicos e biológicos a 
serem provocados pelos esgotos. Mui-
tos projetos impunham a durabilidade 
da estrutura à resistência a compressão 
do concreto, ou seja, estabeleciam fck 
superiores a 30 MPa como garantia de 
proteção contra os ataques químicos. 
Outros projetos alegavam a falta de ne-
cessidade de proteger a estrutura quan-
do se trabalha com cobrimento de 5 cm 
e resistência a compressão do concreto 
de 40 MPa.

A degradação do concreto pode ocor-
rer por fatores físicos, químicos e bio-
lógicos. As estruturas de concreto so-
frem degradação pela combinação de 
vários fatores que alteram as funções 
e características do concreto, assim 
podem apresentar fissurações, desa-
gregações, destacamentos e corrosões 
da armadura.

Os fatores físicos principais são o ciclo 
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gelo-degelo, variações térmicas, retra-
ção, fluência, abrasão, erosão, cavita-
ção e etc.

Os fatores químicos principais são ata-
que de sulfatos, reação álcali- agregado, 
ataque de água pura, ataque por ácidos, 
carbonatação e cloretos.

A degradação do concreto promove a 
corrosão da armadura, ou seja, para 
Ferreira (2000) o concreto confere ao 
aço uma barreira física que o separa e 
o protege do meio ambiente, mas tam-
bém confere a este, uma elevada alcali-
nidade, que permite formar uma pelícu-
la fina de óxido de ferro na superfície do 
aço, chamada de camada de passivação, 
mantendo-o inalterado por um tempo 
indeterminado, desde que o concreto 
seja de boa qualidade e que suas pro-
priedades físico-químicas não se alte-
rem devido às ações externas.

Nas construções de reatores anaeróbios 
sem controle do concreto, bem como 
sem uma especificação de serviços de 
impermeabilização ou revestimento 
adequado podem ocasionar fissuras, 
infiltrações e reações que destroem o 
concreto e promovem ações externas 
de corrosões às armaduras.

Patologia no concreto em 
Reator Anaeróbio

Nos últimos anos, as normas técnicas 
vêm incorporando, mais intensamente, 
em suas diretrizes critérios de durabili-
dade, que se fundamentam predomi-
nantemente nos mecanismos de dete-
rioração do concreto por expansão e 
corrosão e do aço por essa última.

A deterioração física do concreto pode 
ocorrer por desgaste superficial, perda 
de massa por abrasão, erosão, cavita-
ção, fissuração e outros fatores físicos. 
As causas químicas ocorrem por hidró-
lise, trocas iônicas entre fluidos agressi-
vos e a pasta de cimento e por produtos 
expansíveis, tais como: sulfatos, reação 
álcali-agregado e corrosão da armadura 
no concreto.

As estruturas de reatores anaeróbios 
normalmente são projetadas altas e 
com grandes extensões promovendo 
fissuras de dilatação térmica. Este fato 
agregado ao tipo de fluído agressivo 
promoverá ataques químicos acentua-
dos à estrutura.

As patologias provocadas por reações 
químicas serão a degradação do concre-
to pelos agentes agressivos presentes 
no esgoto e reações internas que pro-
moverão a corrosão da armadura. As 
reações químicas acontecem a princípio 
por deficiências do concreto, ou seja, 
brocas, porosidade, permeabilidade, di-
minuição da resistência, fissuração, las-
camento e trincas.

Os reatores anaeróbios em concreto ar-
mado sofrem com reações químicas por 
ataque dos sulfatos presentes no es-
goto, hidratação retardada de óxido de 
cálcio (CaO) e óxido de magnésio (MgO) 
livres e corrosão da armadura.

Alguns reatores anaeróbios apresenta-
ram com poucos anos de operação uma 
perda de resistência e de massa de co-
brimento da armadura por ataque do 
sulfato. A fissuração das estruturas por 
dilatação térmica ou até pela elevação 
da resistência a compressão do concre-
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to, com objetivo de ampliar a durabilida-
de do mesmo, vêm aumentando a per-
meabilidade das estruturas pelas águas 
agressivas geradas nos reatores durante 
o processo de tratamento. A utilização 
inadequada de cimentos com excesso 
de MgO e CaO podem causar expansão 
e fissuração e promover a corrosão da 
armadura. No final desses fenômenos 
apresentados podem apresentar como 
resultados a corrosão do aço reduzindo 
a seção transversal do mesmo e com-
prometendo a estabilidade da estrutura 
de concreto armado.

As normas técnicas, literaturas e espe-
cificações indicam as medidas preventi-
vas como as soluções, bem como a qua-
lidade construtiva. Um fator relevante é 
a espessura do cobrimento, mas quan-

do os problemas de vazamentos, trincas 
e corrosões ocorrem com a estrutura já 
construída será preciso sistemas de in-
jeção de resinas com poliuretano elasto-
mérico para resolver ou tratamento de 
superfície com revestimento.

A perda de cobrimento e a exposição 
da armadura são problemas graves es-
truturais que poderão ser oriundos de 
erro de projeto ou executivo, mas bem 
provável da má utilização da estrutura. 
Segue a foto 1 que demonstra a perda 
de massa do concreto referente ao co-
brimento e promovendo a exposição da 
armadura e iniciando um processo de 
corrosão. No caso de reatores anaeró-
bios esse processo de corrosão será 
acelerado e colocará a estrutura em co-
lapso rapidamente.

Foto 1: Perda de cobrimento

Fonte: MC Bauchemie Brasil

Os erros de execução mais graves são: 
não executar o cobrimento da armadu-
ra correto, cura inadequada do concre-
to, insuficiência de adensamento, mon-
tagem da armação na posição errada e 
construção da forma inadequada. Esses 

problemas quando ocorrerem nos re-
atores anaeróbios promoverão os ata-
ques por sulfatos e processos de corro-
são acentuados. A foto 2 demonstra um 
erro executivo de concretagem.
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Foto 2: Erro de concretagem

Fonte: MC Bauchemie Brasil

O concreto possui ph maior que 12, 
mas os fluídos gerados ou mesmo pre-
sentes nos reatores são extremamente 
ácidos. No caso da carbonatação o hi-
dróxido de cálcio reage com o dióxido 
de carbono do ar e água, conforme re-
ação ao lado:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O.

Essa reação forma o carbonato de cál-
cio, reduzindo o ph para 9 e promoven-
do a perda da proteção da armadura 
contra a corrosão. A foto 3 demonstra 
o efeito da carbonatação.

Foto 3: Carbonatação

Fonte: MC Bauchemie Brasil

O ataque de cloretos ocorre na arma-
dura, podendo desgastá-la totalmente e 
não podem ser vistas normalmente pelo 

exterior. A foto 4 mostra um ataque 
por cloretos a uma estrutura de con-
creto armado.
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Foto 4: Ataque por cloretos

Fonte: MC Bauchemie Brasil

O ataque por sulfatos aumenta o volu-
me formando fissuras, causa expansões 
com desagregação do concreto e total 
deterioração do mesmo. As fotos 5, 6 e 

7 mostraram os efeitos de ataques por 
sulfatos que são relevantes nos reatores 
anaeróbios, pois estima-se uma perda 
de massa de 6 cm em quatro anos.

Foto 5: Ataque por sulfatos

Fonte: MC Bauchemie Brasil
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Foto 6: Ataque por sulfatos

Fonte: MC Bauchemie Brasil

Foto 7: Ataque por sulfatos de esgotos

Fonte: MC Bauchemie Brasil

Os meios fluidos de ph entre 0 a 5 são 
muito agressivos ao concreto, pois a re-
sistência do mesmo é efetivo até um ph 
mínimo de 5. Nos sistemas de esgota-

mento sanitário por tratamento com re-
atores anaeróbios geram gás sulfídrico 
que normalmente são poucos agressi-
vos, mas também geram ácido sulfúrico 
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que dissolve a argamassa do concreto e 
gera expansão do mesmo. Nos reatores 
anaeróbios existem bactérias thioba-
cillus que transformam o gás sulfídrico 
em sulfúrico com ph em torno de 1. Esse 

processo gera danos acelerados ao con-
creto das estruturas de reatores anaeró-
bios.  As fotos 8 e 9 mostram ataques 
por ácidos com ph próximos a 1 em es-
truturas de concreto armado. 

Foto 8: Ataque por ácidos sulfúrico biogênico

Fonte: MC Bauchemie Brasil

Foto 9: Ataque por ácidos sulfúrico biogênico

Fonte: MC Bauchemie Brasil
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente estudo teve como base 
revisões bibliográficas, bem como fo-
ram realizadas análises de 89 (oitenta 
e nove) projetos de estações de trata-
mento de esgoto no estado de Minas 
Gerais. A partir das análises dos proje-
tos, pode-se compreender que os rea-
tores anaeróbios são as unidades mais 
utilizadas nas concepções de tratamen-
to, porém os mesmos exigem cuidados 
técnicos de proteção às estruturas de 
concreto armado.

Mediante as análises dos projetos, po-
de-se constatar que os fluídos trata-
dos ou gerados no processo do reator 
anaeróbio promovem reações químicas 
agressivas ao concreto que podem ser 
agravadas com os fenômenos físicos 
que a estrutura esteja submetida.

Nas análises foram verificadas nos pro-
jetos se existiam previsões de imper-
meabilização, bem como revestimentos 
contra os gases. 

Os resultados das análises foram apre-
sentados no capítulo 2 desse estudo e 
serviram de análise quantitativa neste 
artigo, bem como os efeitos de um pro-
jeto inadequado e/ou erros executivos 
foram apresentados no capítulo 4. 

Para uma gestão adequada dos recursos 
públicos e consubstanciados pelas inú-
meras construções de reatores anaeró-
bios como unidade integral ou parcial de 
tratamento de esgoto nos últimos anos 
é preciso prever nos projetos imper-
meabilizações nas paredes em contato 
com líquidos e massa de lodo para evi-

tar através de fissuras ataques químicos 
de corrosão ao concreto e armadura, 
mas principalmente prever revestimen-
tos nas áreas sem contatos com líquidos 
que poderão sofrer ataques dos gases. 

Nos projetos que possuíam alguma pre-
visão de impermeabilização, em sua 
maioria, indicava produtos inadequados 
para as condições construtivas ou ope-
racionais de um reator anaeróbio. 

Para evitar capilaridade, preencher fis-
suras, proteger o concreto e armadura, 
suportar pressões hidrostáticas negati-
vas e outros fatores relevantes é preciso 
elaborar um projeto de proteção e im-
permeabilização específico. 

A prática da boa técnica executiva da 
engenharia na elaboração de projetos 
conforme as normas técnicas, no caso 
do concreto armado a ABNT NBR 6118 
de 2014, mas principalmente durante a 
execução é preciso tomar os cuidados 
necessários e realizar os procedimentos 
corretos de engenharia para evitar pro-
blemas estruturais ao reator anaeróbio. 

O projeto específico deverá levar em 
considerações as características dos 
efluentes, mas detalhar a utilização 
de sistemas de base mineral ou resi-
na para as paredes e pisos em contato 
com líquidos e lodos, mas para conta-
tos com gases revestimentos elasto-
méricos de poliuretano ou chapas fi-
xas de polipropileno. No caso de erros 
construtivos que não possam ser re-
solvidos com os itens citados, deverão 
ser utilizadas injeções de elastômeros 
para proteção, recuperação e imper-
meabilização de estruturas. 
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CONCLUSÃO 

A partir das análises de projetos e revi-
sões bibliográficas pode-se constatar 
que a maioria dos projetos ou obras de 
construção de reatores anaeróbios em 
sistemas de tratamentos de esgoto não 
prevê ou utiliza proteções ou impermea-
bilizações para as estruturas de concre-
to armado.

Uma constatação que a maioria dos 
projetos elaborados dos projetos conce-
bidos para tratamentos de esgotos utili-
zam o reator anaeróbio como único ou 
parte do tratamento de esgoto.

Os reatores por serem construídos em 
concreto armado estão sujeitos as pa-
tologias comuns do concreto e aço, mas 
agravados pelo fato de estarem em con-
tato com meio extremamente agressivo 
aos mesmos.

Uma conclusão que a maior parte dos 
problemas é causada pela má execução 
dos serviços, porém os projetos são fa-
lhos em relação à previsão de sistemas 
adequados de impermeabilização e pro-
teção de estrutura. A gestão adequada 
de concepção de projetos, execução de 
obra e responsabilidade de aplicação de 
recursos públicos sem economizar em 
serviços auxiliares relevantes permiti-
rão o aumento da vida útil das unidades 
que possuem reatores anaeróbios, ao 

contrário de hoje, que se percebe um 
desconhecimento ou minimização do 
problema que reduzirá a vida útil das 
estruturas construídas.
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RESUMO:
As obras de engenharia sofrem com a falta de manutenção, e apresentam pato-
logias antes do cumprimento do tempo necessário de sua vida útil. Este trabalho 
resume-se em um processo de recuperação de uma laje de concreto pré-moldado, 
que sofre com o processo de corrosão em função das faltas de impermeabilização, 
cobertura, descumprimento do cobrimento mínimo da sua armadura no processo 
da concretagem e pela inexistência dos acabamentos finais. Nesse contexto, se-
rão necessárias utilizações de métodos de recuperações envolvendo processos de 
limpeza, verificação das taxas de aço, recolocação da armadura atendendo o cobri-
mento aceitável e finalizando com a utilização do grout, que consiste em reparar a 
proteção das armaduras das vigotas da laje de concreto pré-moldado.

Palavras-chave: patologia; recuperação; laje; concreto; pré-moldado.

INTRODUÇÃO

A confecção de peças estruturais atra-
vés do concreto armado surgiu desde as 
primeiras civilizações para suprir as ne-
cessidades do ser humano. Nos tempos 
atuais, esse método ainda vem sendo 
um dos mais utilizados na construção 
civil, devido aos bons desempenhos em 
relação ao tempo de vida útil, possuir 
boa resistência mecânica, facilidades 
com relação à qualificação de mão de 
obra para sua confecção, entre diversas 
qualidades existentes quando são bem 
planejadas e executadas.

Desde muitos anos os problemas pato-
lógicos acompanham as construções, 
associados a eles, estão às diversas for-
mas de reparos e reconstruções, como 
apresenta o fluxograma da figura 1.Vis-
to que, tais alterações indevidas podem 
ser provenientes de materiais de qua-
lidade e durabilidade inferior. Atual-
mente tem aumentado à preocupação 
associada com construção civil no que 
se refere à durabilidade e manutenção. 
O que permite a oportunidade de em-
presas que buscam e criam novas tec-
nologias, com soluções vantajosas, de 
ingressarem no mercado.
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Figura 1 – Fluxograma de desempenho estrutural, Souza e Ripper (1998).

No entanto, cada circunstância exige 
uma alternativa distinta própria àquela 
situação, visto que não há uma metodo-
logia a ser seguida com um passo a pas-
so de forma única, sendo necessário ve-
rificar o que melhor adéqua a cada caso. 
Uma vez que o profissional responsável 
para solucionar o ocorrido deve-se re-
alizar um diagnóstico que possibilita a 
descoberta da causa, os procedimentos, 
materiais e a norma adequada para a 
recuperação estrutural.

Obras de engenharia sofrem com a fal-
ta de manutenção e apresentam pato-
logias antes do cumprimento do tempo 
necessário de sua vida útil. Este traba-
lho tem como objetivo proporcionar um 
processo de recuperação de uma laje de 
concreto pré-moldado que sofre com o 
processo de corrosão nas suas armadu-
ras, em função da falta de impermeabi-
lização ou cobertura da laje e pelo des-

cumprimento do cobrimento mínimo da 
armadura na confecção das vigotas.

Conceito de patologia

Segundo Degussa (2003), entende-se 
como patologia a área da engenharia 
determinada a estudar os sintomas, me-
canismos, causas e origens das incorre-
ções das construções civis de forma que 
o tratamento seja o estudo das soluções 
de tais problemas patológicos.

A patologia das construções é caracteri-
zada como o conhecimento das origens, 
formas de manifestações, consequên-
cias e eventualidades das falhas e dos 
conjuntos de degradação das estrutu-
ras. Pertence a um novo conceito na 
engenharia, no que se refere a um novo 
campo de diagnóstico e conhecimento 
das anormalidades, a concepção e ela-
boração dos projetos estruturais e a ca-
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pacitação do engenheiro civil (RIPPER; 
SOUZA, 1998).

Os mesmos autores citam os problemas 
patológicos como simples, cuja analise é 
evidente, possibilitando uma padroniza-
ção, carecendo de inspeções convencio-
nais e não necessariamente sua solução 
possa ser apenas por profissional res-
ponsável.  E os complexos, em que há 
necessidade de um profissional capaci-
tado em patologia das estruturas.

Vida útil e durabilidade

De acordo com a ABNT NBR 6118, en-
tende-se como vida útil de projeto sen-
do o “período de tempo durante o qual 
se mantêm as características das estru-
turas de concreto, desde que atendidos 
os requisitos de uso e manutenção pres-
critos pelo projetista e pelo construtor, 
conforme itens 7.8 e 25.4, bem como 
de execução dos reparos necessários 
decorrentes de danos acidentais”.Dessa 
forma,quando as propriedades de um 
material, devido a tais condições de uso, 
danificam de forma que o seu uso se 
torna inseguro e não econômico, signifi-
ca que o material chegou ao final de sua 
vida útil (ANDRADE, 1997).

O conceito de durabilidade relaciona di-
retamente com o de vida útil, visto que 
é determinado por características de de-
terioração do concreto e sistemas estru-
turais, sendo resultado da agressividade 
ambiental. Além de estar relacionada à 
resistência mecânica, tem uma associa-
ção importante com a água. Sendo que, 
está presente no concreto tanto na for-
ma de elemento ligante, que conduz às 
características como densidade, com-

pacidade, porosidade, permeabilidade, 
capilaridade e fissuração, como també-
mum fator variante da resistência mecâ-
nica (SOUZA, RIPPER, 1998).

Segundo o mesmo autor, o processo de 
deterioração das estruturas provém do 
regime que as mesmas estão submeti-
das, por exemplo: corrosão das armadu-
ras, ação do frio e/ou calor, agressivida-
de química, dosagem de cimento, fator 
água/cimento, classe de resistência do 
concreto, cobrimento das barras das ar-
maduras e método de cura.

Patologias geradas na etapa de 
concepção da estrutura

São vários os erros que podem ter ori-
gem no processo de concepção de proje-
to, podendo ser originários no decorrer 
das etapas, como no estudo preliminar, 
na elaboração do anteprojeto e do exe-
cutivo. As falhas geradas em um estu-
do preliminar defeituoso e anteprojeto 
deficiente ocasionarão consequências 
mais sérias que uma gerada na fase fi-
nal de projeto. Dentre as falhas geradas 
durante a concepção de projeto estão: 
elementos de projeto inadequados, fal-
ta de compatibilização de projetos, es-
pecificação inadequada de materiais, 
detalhamento insuficiente ou errado, 
detalhes construtivos inexequíveis, fal-
ta de padronização, erros de dimensio-
namento, entre outros (RIPPER, SOUZA, 
1998).

Patologias geradas na etapa de 
execução da estrutura

Segundo o mesmo autor, após todas as 
etapas de concepção de projeto estar fi-
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nalizadas, introduz a fase de execução. 
Uma vez que, iniciada a obra, poderão 
ocorrer falhas de diversas modalida-
des, como, não capacitação de mão-
-de-obra, deficiência no controle de 
qualidade e execução, má qualidade 
de materiais, irresponsabilidade técni-
ca, fiscalização ineficiente, etc. Em re-
sumo, os problemas patológicos oriun-
dos da execução são decorrentes do 
processo de produção. 

Diversos são os problemas ocorridos no 
processo de execução, como baixa du-
rabilidade, erros de dimensionamento, 
presença de agentes agressivos e redu-
zida resistência mecânica. Basicamente 
são consequência de mão-de-obra não 
qualificada e materiais de baixa qualida-
de (ANDRADE, 1997).

Patologias geradas na etapa de 
utilização da estrutura

Apósas etapas de concepção e execu-
ção, mesmo que estas tenham sido exe-
cutadas com qualidade, as estruturas 
podem ser consequência de problemas 
patológicos provenientes da utilização 
inadequada ou falta de um programa 
de manutenção eficiente nas estruturas.
Os agentes deteriorantes da estrutura 
podem ser oriundos de manutenção 
inadequada, ou mesmo pela falta total 
dela, provem do desconhecimento téc-
nico, na falta de habilidades necessárias, 
no descomprometimento e em proble-
mas econômicos (RIPPER, SOUZA, 1998).

Helene (1997) descreve que o apareci-
mento da patologia em cada um das 
etapas de concepção, execução e ma-
nutenção, interfere diretamente no 

custo, caso a intervenção seja realizada 
na mesma fase. Determina que, uma 
patologia que seja recuperada em fase 
de projeto implicará em um custo asso-
ciado a 1 (um). Em fase de execução, a 
medida tomada implicará em um custo 
com valor 5 (cinco) vezes ao da etapa an-
terior. Em fase de manutenção preven-
tiva, o custo poderá ser em torno de 25 
vezes o valor da etapa de projeto e na 
fase de manutenção corretiva, implica-
rá em um custo de 125 vezes o valor da 
primeira etapa. O retardamento do iní-
cio da manutenção torna-se os reparos 
mais trabalhosos e onerosos.

Causas de deterioração das 
estruturas

O conhecimento das origens de dete-
rioração é indispensável, uma vez que, 
ao analisar uma estrutura de concreto 
patológica são de suma importância 
entender o desenvolvimento e as pos-
síveis causas, e buscar seu esclareci-
mento e solução. A seguir, apresenta 
a descrição das causas dos processos 
de deterioração das estruturas (RIPPER, 
SOUZA, 1998).

Desagregação do concreto

Segundo Ambrósio (2004), a desagrega-
ção do concreto é conceituada como um 
fenômeno no qual o cimento é retirado 
por ação externa da água, em que per-
manecem os agregados componentes 
da pasta.

De acordo com Piancastelli (1997), o 
processo de desagregação parte da al-
teração da cor do concreto, seguindo de 
expansão da pasta de cimento, sendo 
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como consequência a fissuração cruza-
das e posteriormente aberturas maiores. 

Dentre as causas da desagregação do 
concreto, estão os ataques químicos, 
como o de sulfatos; reação álcali-agrega-
do; águas puras (águas que evaporam e 
depois condensam) e as águas com pou-
co teor de sais (água de chuva); águas 
servidas (esgoto e resíduos industriais) 
em dutos e canais; microrganismos e 
fungos; substâncias orgânicas.

Corrosão das armaduras

O processo de corrosão das armaduras 
no concreto armado acontece somen-
te através da destruição da sua pelícu-
la passivadora localizada no entorno da 
ferragem, na qual existem três possibili-
dades de desenvolver esse processo de 
corrosão. A primeira acontece pela re-
dução do PH, localizada abaixo de 9, ori-
ginada pelo reação da carbonatação da 
espessura de cobrimento da armadura, 
a segunda proveniente da poluição at-
mosférica em valores excessivos oca-
sionando a presença de íons de cloreto 
(CL-), a terceira e mais comum nas obras 

de engenharia surge pela lixiviação do 
concreto na existência da água através 
da infiltração localizadas nas fissuras ou 
poros do concreto (FUSCO, 2012).

É preciso lembrar que os códigos 
normalizadores especificam espes-
suras de cobrimento com valores 
mínimos absolutos. Quaisquer fa-
lhas de arranjo das armaduras, no 
projeto ou na construção, podem 
levar a espessuras reais meno-
res que esses mínimos absolutos, 
tornando-se causas eficientes de 
corrosão das armaduras. Por esse 
motivo, é prudente admitir-se que 
no projeto sejam especificados co-
brimentos nominais com um acrés-
cimo de 0,5 a 1,0 centímetro acima 
dos mínimos absolutos regulamen-
tares (FUSCO, 2012 p. 50).

Corrosão do concreto

O processo de corrosão e deterioração 
do concreto segundo Miotto (2010) po-
dem estar relacionadas aos fatores me-
cânicos, físicos, biológicos ou químicos. 
Como apresentado no quadro 1.

Quadro 1 - Fatores determinantes da corrosão em concreto

Fatores determinantes da corrosão em concreto

Fatores 
mecânicos

Entre os fatores mecânicos, as vibrações podem ocasionar fissuras no 
concreto, possibilitando o contato da armadura com o meio corrosivo. 
Líquidos em movimento, principalmente contendo partículas em suspensão, 
podem ocasionar erosão no concreto, com o seu consequente desgaste. A 
erosão é mais acentuada quando o fluído em movimento contém partículas 
em suspensão na forma de sólidos, que funcionam como abrasivos, ou 
mesmo na forma de vapor, como no caso de cavitação.

Fatores físicos

Os fatores físicos, como variações de temperatura, podem ocasionar 
choques térmicos com reflexos na integridade das estruturas. Variações 
de temperatura entre os diferentes componentes do concreto (pasta de 
cimento, agregado e armadura), com características térmicas diferentes, 
podem ocasionar microfissuras na massa do concreto que possibilitam a 
penetração de agentes agressivos.
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Fatores 
biológicos

Os fatores biológicos, como microrganismos, podem criar meios corrosivos 
para a massa do concreto e armadura, como aqueles criados pelas bactérias 
oxidantes de enxofre ou de sulfetos, que aceleram a oxidação dessas 
substâncias por ácido sulfúrico.

Fatores 
químicos

Os fatores químicos estão relacionados com a presença de substâncias 
químicas nos diferentes ambientes, normalmente água, solo e atmosfera. 
Entre as substâncias químicas mais agressivas devem ser citados os ácidos, 
como sulfúrico e clorídrico. Os fatores químicos podem agir na pasta de 
cimento, no agregado e na armadura de aço carbono.

Fonte: Gentil, 2003

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de um es-
tudo de caso em que consiste, na pes-
quisa e coleta de dados de manifesta-
ções patológicas em vigotas de uma laje 
de concreto pré-moldado para serem 
identificadas possíveis soluções.

Procedimentos de coleta dos 
dados

De acordo com Lichtenstein (1985), a ela-
boração de uma listagem de subsídios é 
o processo que possui informações su-
ficientes para o compreendimento total 
das manifestações patológicas. A ob-
tenção dessas informações são obtidas 
através de três modos: comparecimento 
ao local para se realizar a vistoria, estu-
do histórico do problema do edifício eo 
resultadodas análises.

Segundo o mesmo autor, para se for-
mular o diagnostico faz-se necessário 
técnicas e metodologias de registro e or-
ganização dos dados coletados que são 
de extrema importância na formulação 
desse diagnóstico. O mesmo pode ser 
realizado manualmente, através de cro-
quis nas plantas baixas ou por meio de 
registros permanentes como fotografias 

ou filmagens.

O método de coleta de dados adotado 
se deu pela vistoria em uma residência 
localizada no bairro do Maracanã na ci-
dade de Montes Claros, através de um 
levantamento fotográfico da patologia 
de uma laje de concreto pré-moldado 
em conjunto com uma pesquisa verbal 
com o proprietário a respeito dos pro-
cedimentos construtivos e períodos de 
tempo, na qual são fundamentais na 
realização do diagnóstico e nas possí-
veis soluções a serem discutidas.

Para possuir um melhor compreendi-
mento dos métodos e procedimentos 
de coleta e interpretação dos dados co-
letados foi necessária a modificação de 
um fluxograma de acordo com a figura 
2, de onde se parte de uma identifica-
ção da patologia onde se relata os de-
feitos em que a peça estrutural possui, 
estendendo-se para os instrumentos e 
métodos utilizados para se realizar um 
diagnóstico do problema apresentado 
na estrutura, por conseguinte analisar 
as possíveis causas patológicas para 
concluir-se com os procedimentos de 
recuperação levando em consideração 
que a execução de todas essas etapas 
devem ser considerada com auxílio de 
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normas regulamentadoras e de literatu- ras bibliográficas.

Figura 2 – Fluxograma dos Procedimentos Adotados

Fonte: Adaptado de Krug, 2006.

O procedimento de coleta de dados 
através de projetos, entrevista sobre 
o histórico do realizador da mão-de-o-
bra e outras condições constrangedo-
ras não serão expostas neste trabalho 
por motivos de preservação da imagem 
para com os envolvidos na construção 
residencial e de seu proprietário.

Análise dos respectivos dados

Os dados obtidos foram analisados com 
auxílio das normas vigentes, literatura 
disponível e através de entrevistas com 
profissionais qualificados com experi-
ência no assunto específico que se tra-
ta de recuperação de peças estruturais 
que contenha algum tipo de patologia, 
na qual estão detalhadas no próximo 
capítulo com soluções e procedimentos 
técnicos que proporcionam melhores 
desempenhos da utilização e conser-
vação da estrutura adotando métodos 
econômicos e ecologicamente corretos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em muitas situações, o concreto se degra-
da naturalmente ao longo do tempo ou 
devido a ações externas e falhas de execu-
ção. Como elemento estrutural de suma 
importância para a segurança, o concreto 
deve ser devidamente recuperado.

Para fazer uma recuperação estrutural, 
começar pelo diagnóstico das possíveis 
causas. Sinais mais comuns são: fissuras 
e trincas,  corrosão da armadura, man-
chas na superfície, desagregações, defor-
mação excessiva, deficiências na concre-
tagem e outros. O método proposto para 
a recuperação das vigotas da laje será 
pelo processo com a utilização de grout.

Descrição das manifestações 
patológicas encontradas

Posteriormente serão expostas, por 
meio de levantamento fotográfico a pa-
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tologia encontrada, onde abordará a lo-
calização na edificação, os fenômenos 
por descrição visual, e a indicação das 
possíveis causas associando com a des-

crição do mecanismo de ocorrência da 
patologia, a figura 3  a seguir mostra os 
respectivos defeitos a serem analisados.

Figura 3: Armação exposta

Fonte: Arquivo pessoal

Descrição visual: A figura retrata a expo-
sição da armadura das vigotas em vários 
pontos da laje que não possui nenhum 
tipo revestimento, na qual contêm me-
didas de 4,40 m x 3,30 m. Segundo infor-
mações do morador a laje não contém 
cobertura ou impermeabilização.

Manifestação: Percebe-se através da 
figura a presença de manchas de in-
filtrações em vários pontos da laje, 
nota-se também que ocorreu o des-
placamento do concreto nas vigotas 
da laje e que as armações que estão 
expostas apresentam a ocorrência em 
estado de oxidação.

Causas prováveis: A causa dessa patolo-

gia possivelmente se originou pela umi-
dade em que a laje está exposta na sua 
parte superior.

Mecanismo de ocorrência: O mecanis-
mo que ocasionou esse problema pa-
tológico se deu pela falta de cobertura, 
impermeabilização e acabamento final 
na parte inferior da construção da laje 
em estudo.

Solução: Será necessário realizar um pla-
no de proteção na parte superior da laje, 
ou por impermeabilização ou pela cons-
trução de um telhado, para que se evi-
te o contato direto principalmente das 
águas pluviométricas com o concreto, 
de modo que não se permita o acúmulo 
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de água na superfície da laje. 

O processo de limpeza das armaduras 
se dará com o uso de equipamentos 
como escova de cerdas de aço e como 
complemento, o uso de uma lixa de fer-
ro ou d’água e jateamento de ar para re-
tirar os resíduos da escovação, criando 
uma superfície aderente.

Com um martelo localizar as áreas não 
aderidas ou deterioradas. Demarcar a 
área a ser reparada mediante corte mí-
nimo de 5 mm de profundidade com dis-
co diamantado. Picotar e eliminar todas 
as áreas deterioradas ou não aderidas, 
formando arestas retas.

Retirar todo o concreto em volta das ar-
maduras corroídas, deixando, no míni-
mo, 2 cm livres em seu contorno. Inspe-
cionar a ferragem quanto à redução de 
área resistente por oxidação. Se a seção 
da armadura estiver muito deteriorada e 
com perdas, será necessário substituí-la.

Limpar a armadura eliminando a ferru-
gem com uma escova de aço. Aplicar so-
bre toda área da armadura, com pincel, 
uma camada de um produto inibidor de 
corrosão, evitando manchar o concreto. 
Deixar secar totalmente por, no mínimo, 
1 hora. A superfície deve estar resisten-
te, rugosa, limpa e isenta de partículas 
soltas, pintura ou óleos que impeçam a 
aderência do produto.

Molhar a área a ser recuperada, regu-
lando a absorção de água da base para 
evitar perda de água da argamassa de 
recuperação. Iniciar a recuperação da 
área chapando grout à base de cimen-
to e polímeros de uso em geral, depois, 
moldando-a com colher ou mesmo com 

as próprias mãos protegidas com luvas.

Aplicar em camadas de 0,5 cm a 5 cm no 
máximo, preenchendo a área a ser re-
cuperada. Compactar as camadas. Para 
espessuras maiores que 5 cm, fazer em 
duas camadas, com espaço de tempo 
entre as camadas de, aproximadamen-
te, 6 horas. Após os reparos estiverem 
prontos, fazer o acabamento final da 
laje com chapisco, reboco e pintura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo 
descobrir quais as principais causas de 
desplacamento do concreto e corrosão 
da armadura, ocasionadas em estrutu-
ras de concreto nas edificações, bem 
como expor uma proposta de recupera-
ção da patologia presente nas vigotas da 
laje de concreto pré-moldado.

Nota-se durante a pesquisa que para 
diagnosticar manifestações patológicas 
o profissional precisa ter um conheci-
mento especifico sobre as propriedades 
físicas e químicas dos materiais de cons-
trução, e possuir capacidade para re-
solução de tais problemas patológicos. 
Nesse contexto, percebe-se que através 
do diagnóstico obtém as origens do pro-
blema, suas causas precisas, os fenôme-
nos intervenientes e seus mecanismos 
de ocorrência.

Através da identificação das manifesta-
ções encontradas e expostas neste estu-
do de caso, nota-se a gravidade dos fu-
turos problemas que poderão ocorrer, 
quando se têm projetos deficientes ou 
a falta destes, má execução e a devida 
inspeção do engenheiro responsável.
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Em suma, cabe salientar que mesmo 
ocorrendo melhorias das técnicas cons-
trutivas, podem continuar ocorrendo ma-
nifestações patológicas nas edificações 
por outros motivos, desta forma, deve-se 
haver um programa eficiente de inspe-
ção/manutenção constante para assegu-
rar a durabilidade das construções.
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RESUMO:
Uma das preocupações crescentes na construção civil no Brasil é o aparecimento 
de diversas patologias, podendo elas estarem diretamente ligadas a erros de execu-
ção e/ou projetos inadequados. Nesse sentido, o presente artigo foi realizado como 
parte das atividades desenvolvidas na disciplina de Patologia nas Construções.Tem 
como objetivo identificar, caracterizar e solucionar a patologia encontrada em um 
piso estrutural em uma obra industrial localizada no Norte de Minas Gerais. Final-
mente, alguns pontos importantes foram levantados, na qual essas informações 
foram encontradas em documentos, planilhas e fotos, facilitando assim a identifica-
ção e caracterização da patologia. A solução tomada foi a utilização de uma pintura 
Sikafloor à base de uretano, em que foi levado em consideração o tempo de execu-
ção, tendo em vista que a obra se trata de uma indústria, que apresentava prazos 
para o início da linha de produção.

Palavras-chave: Patologia. Piso.Construção.

ABSTRACT:
One of the growing concerns in the construction industry in Brazil is the emergence 
of various diseases, they can be directly linked to execution errors and/or inappro-
priate projects. In this sense, this article was conducted as part of the activities de-
veloped in the discipline of Pathology in construction. Aims to identify, characterize 
and address the pathology found in a structural floor in an industrial work in the 
north of Minas Gerais. Finally, some important points have been raised, in which 
this information was found in documents, spreadsheets and photos, thus facilita-
ting the identification and characterization of the disease. The solution was taken 
using a Sikafloor urethane-based paint, which was taken into account the running 
time, given that the work it is an industry that had deadlines for the start of the pro-
duction line.

Keywords:Pathology.Floor.Building.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da tecnologia da 
construção ocorreu desde os primórdios 
da civilização, em diversas direções con-
comitantemente, criando-se um acervo 
de conhecimento que permitiu ao ho-
mem, dentro de certos limites, construir 
edifícios adaptados às suas necessida-
des em equilíbrio com o meio ambiente 
(LICHTENSTEIN, 1986).

A construção civil desde os séculos pas-
sados já apresentavam patologias, po-
rém não havia muitos estudos quanto a 
isso, pois quando se encontrava alguns 
problemas patológicos era visto como 
um problema voltado a falta de segu-
rança estrutural (LICHTENSTEIN, 1986).

O Brasil vive, neste momento, uma 
grande expansão no setor da constru-
ção civil, bem como o surgimento de 
muitos materiais. Entretanto, a falta de 
qualificação de mão de obra e o pouco 
conhecimento a respeito dos materiais 
por parte da equipe técnica contribuem 
ainda mais no aumento dos índices rela-
cionados ao surgimento das patologias 
na construção civil. Somando-se a isso, 
devido a facilidade de financiamento 
de casas e apartamentos por conta dos 
programas de financiamentos da casa 
própria, proposta pelo governo Federal, 
proporcionou ainda mais o surgimento 
de patologias nas construções, pois as 
empresas responsáveis pela execução 
destes projetos, procuram a todo custo 
diminuir os gastos para aumenta seus 
lucros e consequentemente utilizam-se 
de matérias de má qualidade, de forma 
a influenciar diretamente no surgimen-
to de novas patologias.

A patologia na construção pode ser 
conceituada como a ciência médica, ou 
seja, a área da engenharia que estuda 
os sintomas, formas de manifestações, 
origens e causas das doenças ou de-
feitos que ocorrem nas edificações. Os 
problemas patológicos são originados 
através de falhas que ocorrem durante 
a realização de uma ou mais atividades 
inerentes ao processo comum que se 
denomina de construção civil. Dentre os 
mais comuns, pode-se destacar: falha 
de projeto, execução e de manutenção 
(SOTANA, et al, 2012).

Grande parte das falhas ocorridas em 
estruturas de concreto armado tem ori-
gem nas primeiras fases do seu ciclo de 
produção, quais sejam planejamento, 
projeto de execução, somando um total 
de 70%, em média, nas regiões Sudeste, 
Centro-Oeste, Norte e parte do Nordes-
te (DÓREA, et al, 2001).

Nesse sentido, esse trabalho tem como 
objetivo identificar, caracterizar e solu-
cionar a patologia em estudo, na qual o 
mesmo localiza-se em uma indústria no 
Norte de Minas Gerais. 

ÁREA DE ESTUDO

A obra trata-se de uma indústria ali-
mentícia localizada no Norte de Minas 
Gerais, em que a mesma iniciou sua 
execução em outubro de 2014 e até 
o presente momento encontra-se em 
execução. O terreno apresenta uma 
área total de 261.986,00 m², sendo que 
a área construída é de 9.759,55 m², e 
sua taxa de ocupação corresponde a 
3,72%. Á área na qual ocorreu a pato-
logia corresponde ao local onde estará 
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montado a linha de produção, área de-
nominada de envase. 

A área da envase apresenta uma área 
de piso estrutural de 910 m², em que o 
piso estrutural foi executado no mês de 
maio de 2015. O projeto estrutural espe-

cificava um piso de 12 cm de espessura, 
utilizando tela soldada simples do tipo 
Q196, concreto com resistência a com-
pressão de 30 MPa, resistência à tração 
na flexão de 4,2 MPa e concreto com 
abatimento 10±1 cm, conforme figura 1.

Figura 1. Características do concreto de acordo com projeto estrutural.

Piso em concreto armado

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Telas Soldadas – ITBS, pisosem concre-
to armado são “estruturas constituídas 
por placas de concreto, armadura em 
telas soldadas posicionada a 1/3 da 
face superior, por juntas com barras de 
transferência, por uma sub-base nor-
malmente de brita tratada com cimen-
to e um solo de apoio”.

Ainda de acordo com o ITBS, o campo 
de aplicação desse tipo de piso pode ser 
feito em indústrias, estacionamentos, 
depósitos/armazéns, quadras esporti-
vas, pátios de carga e descarga, estra-
das, aeroportos, postos de gasolina, en-
tre outros. As telas padronizadas de uso 
corrente são as telas CA 60 Q92, Q138, 

Q159, Q196, Q246, Q283, Q335, cujos 
fios variam de 4,2 a 8,0 mm e apresen-
tam painéis de 2,45 x 6,00 metros. 

Dentre os diversos benefícios do uso de 
pavimentos armados, o ITBS destaca al-
guns como os mais relevantes, que são 
eles: controle de fissuramento, placas 
com comprimento de até 30 metros, 
redução do número de juntas, maior 
planicidade, maior segurança, grande 
durabilidade, facilidade de rolamento, 
pouca manutenção, menor espessura, 
menor custo global e menor distância 
de frenagem. 

MATERIAL E MÉTODO

A primeira parte da pesquisa consistiu 
em uma visita até a obra, onde foram 
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registrados imagens do local no qual se 
encontra a patologia no piso estrutural, 
conforme figura 2. Após o registro, iden-
tificação e caracterização da patologia, 
foi feito uma análise do projeto estru-
tural. Neste projeto registra-se todas as 
informações,quanto ao tipo de concreto 
a ser utilizado, modelo de tela soldada, 
bem como os procedimentos a serem 
seguidos durante a execução. Em segui-
da, foi feito uma análise nos diários de 
obras, no qual verificando todas as in-

formações a respeito das atividades exe-
cutadas no canteiro de obras. O mesmo 
apresenta fotos referente a execução do 
piso estrutural, conforme figura 3. Após 
esta análise, foram feitos inspeções das 
notas ficais nas planilhas com o auxílio 
do mapeamento da concretagem (figura 
4 e 5), pois nos mesmos consta o local 
que foram lançados cada nota fiscal dos 
concretos utilizados durante a execução 
do trecho do piso estrutural onde ocor-
reu a patologia.

Figura 2.Patologia no piso estrutural

Figura 3. Execução da concretagem do piso estrutural no dia 14/05/2015.
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Figura 4. Mapeamento do concreto do piso estrutural.

Figura 5. Controle das notas fiscais do concreto utilizado para execução do piso estrutural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através das fotos que estavam anexas 
ao diário de obras, foi possível perceber 

que durante a execução da concretagem 
do piso estrutural, não houve nenhum 
erro com relação aos procedimentos. 
Em relação aos projetos, os mesmos 



41

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 3, n. 2/2015

apresentaram dimensionamentos cor-
retos, podendo assim descartar qual-
quer erro relacionado a projeto. Com 
relação a patologia, foi identificada com 
junta fria, onde o mesmo possivelmente 
pode-se está ligada a erros de planeja-
mento e uso de materiais não coerentes. 

Durante as análises das planilhas e ma-
peamentos de concretagem, percebeu-
-se que no trecho em que ocorreu a pa-
tologia corresponde no mapeamento 
de concreto como área 34, sendo assim, 
a nota fiscal do concreto utilizado no 
trecho correspondeao número 11006. 
Posteriormente, fez-se uma varredura 
no arquivo de notas ficais, onde a nota 
fiscal descrevia que o concreto apresen-
tavaresistência a compressão de 30 MPa 
com a presença de fibras e o abatimen-
to do concreto estava 10±1 cm, estando 
assim, de acordo com as recomenda-
ções descritas no projeto estrutural. No 
entanto, o cimento utilizado foi do tipo 
CP V ARI com aditivo. Este tipo de con-
creto apresenta altas resistências e um 
tempo de pega muito rápido, ou seja, o 
concreto endurece mais rapidamente, o 
que poderá comprometer o processo de 
adensamento.

Somando-se a isto, na planilha referente 
as notas ficais apresenta as peças con-
cretadas e os respectivos tempos de en-
trada e saída dos caminhões de concre-
to. Desse modo, pode-se notar que cada 
caminhão demorou em torno de 30 mi-
nutos para adentrar a obra e concluir a 
concretagem. Entretanto, a nota fiscal 
número 11006 que foi utilizada no tre-

cho onde ocorreu a patologia, demorou 
em torno de 1 hora e 40 minutos entre 
a entrada na obra e o termino da con-
cretagem. Assim, percebeu-se que antes 
da concretagem do trecho final do piso, 
o caminhão foi utilizado para concretar 
uma viga baldrame, onde essa viga es-
tava sendo concretada com concreto in 
loco, porém acabou-se o concreto antes 
do término da concretagem dessa peça 
estrutural, de maneira que foi necessá-
rio o deslocamento do caminhão com 
concreto usinado para terminar a con-
cretagem da viga baldrame. 

A patologia localiza-se em uma área que 
não haverá sobrecarga, desta maneira 
a solução deverá ser tomada por ques-
tões de estética. Sendo assim, foram 
feitos diversos estudos de soluções que 
poderiam ser aplicadas no piso estrutu-
ral. Foi levado em contao tempo de exe-
cução da correção, por se tratar de uma 
indústria com datas para o início da li-
nha de produção. A solução encontrada 
para a patologia em estudo foi a aplica-
ção de uma pintura utilizando o material 
Sikafloor à base de uretano. 

Para correção desse trecho do piso, foi 
feito a aplicação do material, que passou 
por Três etapas: primeiramente foi feito 
fresagem no piso estrutural (figura 6), 
em seguida foi aplicada o primer (figura 
7) e por último foi aplicado a Sikafloor, 
que é dada através de trêscompostos 
(figura 8).
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Figura 6. Execução da fresagem no piso estrutural.

Figura 7. Aplicação do Primer no piso estrutural
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Figura 8. Aplicação da Sikafloor

CONSIDERAÇÕES

Pode-se perceber, que de todas as in-
formações adquiridas através de fotos e 
planilhas, o erro encontra-se no plane-
jamento, ou melhor dizendo, na falta do 
planejamento. É essencial que antes de 
qualquer execução de uma atividade na 
construção civil, haja um planejamento 
visando reduzir ou até mesmo eliminar 
a chance de ocorrer esses erros.

Com relação ao cimento utilizado no 
concreto do trecho que ocorreu a pato-
logia, pode-se afirmar que o cimento CP 
V ARI com aditivo influenciou no surgi-
mento da junta fria. Todavia é necessá-
rio ressaltar que o tempo gasto entre o 

penúltimo e último caminhão, favoreceu 
no aparecimento da junta fria. Demo-
rou-se em torno de 1 hora e 20 minutos 
entre os dois caminhões, sendo assim, 
com o fato do concreto apresentar aditi-
vo e cimento CP V ARI, o mesmo iniciou-
-se o processo de pega logo no início, de 
forma que, quando o último caminhão 
começou lançar o concreto, há havia en-
durecido o concreto anterior, sendo as-
sim, não houve interação entre os dois 
materiais, ou melhor dizendo, não hou-
ve aderência entre os dois concretos, 
dando assim, origem a junta fria. 

Desta forma, a solução encontrada foi a 
pintura utilizando Sikafloor à base deu-
retano. Esta foi a saída viável em relação 
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ao tempo de execução, de forma que 
não gerou impactos no cronograma da 
linha de produção da indústria. 

Contudo,é necessário que seja feito 
um controle e acompanhamento de 
obra, sejam por diários de obras, pla-
nilhas, registros fotográficos, mapea-
mentos de concreto, entre outros, que 
facilita na identificação de erros pon-
tuais e auxilia na elaboração de uma 
solução rápida e eficiente.
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INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da construção, uma boa parte das obras não tem demonstrado 
um bom desempenho. Isso concorreu para contribuir com o aumento da preocupação 
em relação às construções e com seus problemas.  Pode-se dizer que essas preocupa-
ções nasceram com o próprio ato de construir. 

 Com o passar dos tempos houve significativas mudanças nos sistemas de construções.

A área da construção civil está passando por um grande crescimento nos últimos tem-
pos, e com isso surgem várias técnicas construtivas. Portanto, as construções já não 
são mais tão simples como antigamente. Com os programas de incentivo do governo 
federal, a crescente necessidade de melhorias sociais para a execução de obras de in-
fraestrutura e de habitações tem aquecido o Brasil de forma geral e principalmente o 
mercado da engenharia civil. Com esse processo de evolução desencadeia uma serie 
de consequências dentre elas destaca-se as patologias. 

A patologia na construção é reconhecida quando compromete a capacidade mecânica, 
funcional ou estética. Os usuários das construções são os primeiros a perceberem as 
patologias, geralmente essas patologias quando afetam a estrutura já estão em estado 
bem adiantado. É de extrema necessidade estudar e conhecer os problemas existentes 
nas construções civis. 

A relevância do tema se dá porque a maioria das ocorrências patológicas nas 
edificações poderia ser evitada se os processos construtivos obedecessem às 
normas construtivas.

OBJETIVO GERAL

Identificar e apresentar a melhor forma 
de tratamento para um pilar com dete-
rioração situado na empresa Comercial 
Elétrica HM Ltda em Montes Claros – MG.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para José Eduardo (1991) patologia é 
uma ciência que faz análise, mas que 
também estuda as manifestações pato-
lógicas, levando em conta de onde vem 
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e sua causa. 

Patologia, de acordo com dicio-
nários, é a parte da Medicina que 
estuda as doenças. Também as 
edificações apresentam defeitos 
comparáveis a doença: rachaduras, 
manchas, deslocamentos, defor-
mações, rupturas, etc. Por isso con-
vencionou-se chamar de Patologias 
das Edificações ao estudo siste-
mático desses defeitos. (VERÇOZA, 
199, p. 7).

As patologias na construção civil sig-
nificam uma anomalia relacionada à 
deterioração de um elemento estru-
tural, ou seja, são estudos dos danos 
ocorridos em edificações. Essas pato-
logias geram problemas variados nas 
construções.  Aparecem de forma mais 
simples, logo, seu diagnóstico e sua re-
paração são mais evidentes, porém, 
podem aparecer como forma mais 
complexa, exigindo assim uma análi-
se mais detalhada e individualizada. 
(SOUZA, RIPPER, 1998, p. 44).

Necessário se faz identificar essas pato-
logias nas edificações, pois são proble-
mas evolutivos e tendem agravar cada 
vez mais com o decorrer do tempo. 
Contudo, quanto mais cedo forem iden-
tificados mais fáceis de serem tratados 
com menor tempo e com baixo custo 
para a sua reabilitação. O estudo das 
patologias fornece subsídios capazes de 
fomentar as reais necessidades de qual-
quer obra de engenharia.  

Para Helene e Pereira (2007, P. 35) os 
problemas comuns no concreto, são as 
eflorescências, as fissuras, as flechas 

excessivas, a corrosão da armadura, as 
manchas no concreto aparente, os de-
feitos de aterro e compactação e proble-
mas devido à segregação dos compo-
nentes do concreto. 

Tipos de Patologia

Essas patologias nas estruturas de con-
creto são fácies de serem identificadas 
por um profissional, pois elas se mani-
festam de forma bem característica.

Infiltrações

Os problemas causados pela umida-
de nas construções geram um enorme 
desconforto e consequentemente de-
gradam a construção de forma rápida, e 
a sua  solução normalmente são caras. 
(SOUZA, 2008, p.3).

(...) a umidade nas construções 
representa um dos problemas 
mais difíceis de serem corrigi-
dos dentro da construção civil. 
Essa dificuldade está relacionada 
à complexidade dos fenômenos 
envolvidos e à falta de estudos e 
pesquisas. Essa carência ainda é 
percebida hoje, mais de 20 anos 
após elaboração do trabalho do 
autor citado. (SOUZA, 2008, p.3)

A infiltração nada mais é do que um pro-
cesso pelo qual a água penetra nas ca-
madas superficiais do solo, que se move 
devido a ação da gravidade para baixo 
dos espaços vazios, ou seja, é a passa-
gem da água do meio exterior para o 
meio interior.  Essa água penetra por 
capilaridades por meio das fissuras ou 
trincas. (SOUZA, 2008, p.3)
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Existem vários tipos de infiltrações que 
geram patologias nos materiais utiliza-
dos nas construções. Essas patologias 
afeta a durabilidade da obra e é nocivo 
ao homem. Elas geram patologias na pin-
tura, paredes, fachadas, em contrapisos, 
revestimentos, reboco dentre outros. 

Trincas e fissuras

Em relação às estruturas de concreto ar-
mado tanto as fissuras quanto as trincas 
são uns dos mais importantes sintomas 
patológicos.A fissura é considerada uma 
das mais frequentes que chama atenção 
não só dos usuários, mas também dos 
proprietários. Portanto, deve-se ao de-
tectar uma fissura classificá-la. 

(...) as manifestações patológicas 
que mais preocupação causam aos 
leigos são as fissuras. A ocorrência 
de fissuras tem se tornando um 
incômodo que provoca crescente 
preocupação na construção, onde o 
nível da exigência dos usuários vem 
aumentando em função da própria 
mudança da mentalidade com a 
criação de novas paradigmas, tais 
como a qualidade e a satisfação 
dos clientes. (DUARTE, 1998, p. 9).

Considera-se comum a ocorrência das 
fissuras nas edificações, por isso que 
elas mais chamam a atenção dos usuá-
rios.  Surgem por diversos motivos. An-
tes de tomar qualquer atitude em rela-
ção a uma fissura ou trinca, mister se faz  
identificar  à causa do problema para que 
depois seja eliminada. Por que a fissura 
ou trinca é apenas uma consequência de 
algum problema que está acontecendo, 
ou seja, indicam problemas estruturais, 

comprometendo o desempenho das 
construções dentre outros. 

Destaca-se Piancastelli (1997, p. 45) que 
para que aja um tratamento correto e 
mais adequado é necessário observar 
se a fissura é ativa (viva ou instável) ou 
inativa (morta ou estável). As fissuras 
ativas são aquelas que compõem dife-
rentes formas de abertura em um de-
terminado período de tempo e são cau-
sadas por variações térmicas, que de 
acordo com a mudança de temperatura 
a abertura vai alternando, e as inativas 
que também são chamadas de estabili-
zadas são aquelas que não têm esta va-
riação de abertura ao longo do tempo, 
são causadas principalmente por sobre-
cargas ou fundações estabilizadas.

É muito importante destacar que todo 
concreto desenvolve trincas e fissuras. 

Deverás que quanto mais resistente é o 
concreto, mais trincas e fissuras irão apa-
recer, exatamente porque haverá mais 
pasta de cimento, ou propriamente ma-
triz cimentícia, responsável pelo fenôme-
no da retração (BARBOSA, 2010, p.24).

Eflorescências

A eflorescência é causada pela umida-
de que a água ao atravessar a parede 
que contenha sais solúveis causa essa 
patologia, isto é são formações de sais 
nas superfícies das paredes. Esta água 
normalmente é proveniente da água da 
chuva, de infiltrações existentes ou da 
umidade do local (GENTIL, 1996, p. 81). 
Esses sais são encontrados em tijolos, 
areia, cimento, concreto que ao terem 
contato com a água são levados para a 
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superfície e se depositam podendo ser 
sólidos ou em forma de pó. Ela é uma 
patologia que se manifesta, especial-
mente, em sistemas de revestimento 
cerâmico de fachadas. Podendo apa-
recer em locais específicos ou de for-
ma generalizada. 

De acordo com Uemoto (1988), o ter-
mo eflorescência tem como significa-
do a formação de depósito salino na 
superfície de alvenaria, isto sendo re-
sultado da exposição de intempéries. 
(SOUZA, 2008, p.41).

As eflorescências geram muitos proble-
mas, desde o mau aspecto, manchas 
até o descolamento da pintura. Para 
eliminar essa eflorescência deve-se eli-
minar a água. 

Elas situam entre os tijolos e o reboco, 
fazendo com que eles se descolem, si-
tuam-se também em reservatórios for-
mando estalactites, nas paredes, na 
forma de pó branco, e entre reboco e a 
parede, as eflorescências formam um 
plano capilar. (SOUZA, 2008, p.41).  En-
contram-se esses sais também nos so-
los que são levados até às paredes por 
meios de capilaridades. 

Criptoflorescências

As criptoflorescências fazem desagregar 
os materiais, especialmente na camada 
superficial. Elas possuem as mesmas 

causas e mecanismos da eflorescência, 
ou seja, são formações salinas, só que 
esses sais aqui formam grandes cristais 
que se fixam no interior da própria pare-
de ou estrutura que vão crescendo po-
dendo formar rachaduras e até a queda 
da parede ao pressionar a massa.

Identificação do problema

Identificou-se um problema na estrutu-
ra de uma edificação localizada na Av. 
Dr. João Luiz de Almeida, nº 647, Bairro 
Vila Guilhermina, o prédio possui dois 
pavimentos com projeção de constru-
ção de mais dois, totalizando assim qua-
tro pavimentos, a patologia foi acompa-
nhada por dois meses, e o problema só 
tem agravado desde então. A patologia 
apresentada na edificação é o compro-
metimento de um dos pilares (33x25x-
300cm) de sustentação da estrutura, 
onde foram identificadas patologias ge-
radas por criptoflorescência, Infiltração 
e eflorescência, que já chegam a uma 
altura de 50cm.

O que fundamentou a pesquisa para o 
fato da apresentação da eflorescência 
e criptoflorescência, foi outra patologia, 
a patologia de infiltração, que de forma 
bem visual torna-se o principal precursor 
do comprometimento do pilar. Em análi-
se inicial verificou-se que toda a área, não 
só o pilar, apresenta infiltrações, como é 
verificado em imagens a seguir:
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Pilar com infiltrações bem aparentes.

Imagem do pilar 1 mês e meio após o inicio do trabalho.
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Parede Próxima ao pilar estudado.

Após a verificação da infiltração, foi cons-
tatado que a água infiltrava por capilari-
dade no pilar, e através de reações que 
químicas entre a água e a ferragem, ge-
rou-se a criptoflorescência, ao qual a 
ferragem degradava-se liberando gases, 
fazendo com que a ferragem expandis-

se, formando inicialmente trincas, que ao 
longo do processo apresentou o desco-
lamento do reboco e consequentemente 
do concreto, expondo assim a armadura.

Imagem mostra o efeito causado pela 
criptoflorescência no inicio da pesquisa:

Pilar nas condições iniciais do estudo.
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Durante o acompanhamento do pro-
blema nos meses subsequentes, fo-
ram constatadas novas rachaduras no 
pilar, deixando bem evidente que o 
problema não está afetando mais só 
um ponto do pilar, o mesmo está sen-
do disseminando através das ferragens 

para outros pontos que ainda não apre-
sentam a armadura exposta, mas tem 
em si um problema interno muito mais 
grave.

Imagem mostra atualmente a situa-
ção do pilar:

Lateral do pilar com processo inicial de fissuração.

Lateral do pilar com um processo de fissuras mais aparentes.
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A deterioração da armadura é observa-
da pelos pedaços enferrujados que es-
tão caindo da própria ferragem, o que 
está causando a ela uma redução em 
sua seção. A redução excessiva de se-
ção da ferragem pode comprometer a 
sua funcionalidade, podendo a peça so-

frer um esmagamento, pois ao mesmo 
tempo o concreto também sofre redu-
ção o que faz com que a peça, perca 
resistência a compressão. O colapso 
dessa peça poderá comprometer toda 
a estrutura, tornando assim a edifica-
ção inviável para uso.

Acompanhamento final, com estado atual de peça.

Solução

Como analisado na identificação do pro-
blema, estando o pilar em um estágio 
bem avançado de deterioração da fer-
ragem, torna-se mais adequado uma 
abordagem mais agressiva para seu tra-
tamento. O tratamento então passa a 
não se tratar apenas de uma manuten-
ção da ferragem e do concreto, o mes-
mo agora terá de ser demolido nas par-

tes afetadas, para dar lugar a uma peça 
nova com reforço de aço, e camada de 
impermeabilização.

Escoramento

De forma mais viável para ser feito o es-
coramento tratando-se de uma edifica-
ção de médio porte, adota-se o sistema 
de escoramento por escoras metálicas, 
e subsequentemente interdita-se a par-
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te superior para atividades diárias. O 
vão que se encontra na parte superior 
do problema, é utilizado como estacio-
namento para dois veículos, deixando-o 
liberado apenas para passagem de pes-
soas ou para transporte de materiais.

Demolição

Para o processo de demolição da peça, 
devesse levar em conta que o tamanho 
do problema não está somente na parte 
visual afetada, então, ao demolir a peça, 
leva-se em consideração uma outra 
análise da ferragem na região acima ou 
abaixo do problema para saber se estão 
sendo afetados pela patologia, caso não 
tenham sido afetados, não há necessi-
dade de quebrar uma área sadia.

Reforço

Para se ter uma estrutura com reforço 
adequado, deve-se levar em conside-
ração o tipo de tratamento que deverá 
ser feito nas barras de aço a qual será 
recolocada na estrutura com barras 
adicionais. O aço deve ser tratado com 
produto antioxidante para garantir sua 
duração. A fixação com a ferragem já 
existente pode ser feita com soldagem 
elétrica no trespasse revestindo o local 
com resina Epóxica levando em conside-
ração obedecer às normas para engas-
tamento adequada.

A base da peça deve ser feita com uma 
camada de polímero impermeabilizante 
para evitar que infiltre água novamen-
te no local, o que a tornará mais resis-
tentes as intempéries. Para finalizar o 
processo reconstrutivo, deve ser feita a 

concretagem novamente utilizando um 
aditivo acelerador de pega, para libera-
ção mais rápida da área. A forma deverá 
ter uma altura maior que a área a ser re-
feita, dotada de aberturas laterais para 
lançamento correto do concreto, onde 
o mesmo deve ser vibrado para melhor 
adensamento. 

O recobrimento deve ser feito de acordo 
com o seguimento da peça não demoli-
da, e subsequente pintura.

CONCLUSÃO

De forma a resolver o problema, a so-
lução é a mais viável para esse tipo de 
problema, sendo que essa alteração traz 
mais segurança a edificação, tirando a 
possibilidade de uma catástrofe grande 
do local.
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INTRODUÇÃO

Os processos de tratamento dos esgo-
tos são formados por uma série de ope-
rações unitárias empregadas para a re-
moção de substâncias indesejáveis, ou 
para transformação destas substâncias 
em outras de forma aceitável. 

A remoção dos poluentes no tratamento, 
de forma a adequar o lançamento a uma 
qualidade desejada ou ao padrão de 
qualidade estabelecido pela legislação 
vigente, está associada aos conceitos de 
nível e eficiência de tratamento.

O tratamento dos esgotos é usualmente 
classificado através dos seguintes níveis: 
preliminar, primário, secundário e terciário:

O tratamento preliminar objetiva 
principalmente a remoção de sólidos 
grosseiros e de areia, por meio de 
mecanismos de ordem física.

O tratamento primário  destina-se, 
por meio de mecanismos de ordem 
física, à remoção de sólidos flutuantes 

(graxas e óleos) e à remoção de sólidos 
em suspensão sedimentáveis e, em 
decorrência, parte da matéria orgânica.

No tratamento secundário, predomi-
nam os mecanismos biológicos, e o ob-
jetivo é principalmente a remoção de 
matéria orgânica e eventualmente nu-
trientes (nitrogênio e fósforo).

O tratamento terciário objetiva a 
remoção de poluentes específicos, 
ou ainda remoção complementar 
de poluentes não suficientemente 
removidos no tratamento secundário.

A remoção de nutrientes e de organismos 
patogênicos pode ser considerada como 
integrante do tratamento secundário ou 
do tratamento terciário, dependendo do 
processo adotado. (COPASA, 2014).

Por definição :

• SISTEMA UASB – Definição : Up-
flow. Anaerobic Sludge Blanket ou 
RAFA – Reator Anaeróbio de Fluxo 
Ascendente - É um reator fechado. 



55

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 3, n. 2/2015

O tratamento biológico ocorre por 
processo anaeróbio, isto é, sem 
oxigênio. A decomposição da matéria 
orgânica é feita por microorganismos 
presentes num manto de lodo. O 
esgoto sai da parte de baixo do 
reator e passa pela camada de 
lodo que atua como um filtro. A 
eficiência atinge de 65% a 75% e, por 
isso, é necessário um tratamento 
complementar. É um mecanismo 
compacto e de fácil operação.

• Lagoa facultativa: Tem de 1,5 a 3 
metros de profundidade. O termo 
“facultativo”  refere-se à mistura de 
condições aeróbias e anaeróbias 
(com e sem oxigenação). Em lagoas 
facultativas, as condições aeróbias 
são mantidas nas camadas superiores 
das águas, enquanto as condições 
anaeróbias predominam em camadas 
próximas ao fundo da lagoa.

O Sistema de Esgotamento Sanitário da 
cidade de Francisco Sá entrou em opera-
ção no início de 2013. O Sistema de Tra-
tamento implantado é composto por:

• Tratamento Preliminar / 06 Reatores 
Anaeróbios seguidos por filtros 
percoladores /  decantadores e 
leitos de secagem de lodo. Após 
implantado o sistema foi doado pela 
Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e Parnaíba ao 
município, sendo este o responsável 
por sua manutenção e operação, que 
são realizadas pelo SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto.

O Sistema de Esgotamento Sanitário da 
cidade de Buenópolis entrou em opera-
ção em meados de 2013.

O Sistema de Tratamento implantado é 
composto por: 

• Tratamento Preliminar / 01 Reator 
Anaeróbio / 01 Lagoa Facultativa e 
leitos de secagem de lodo.

Após implantado o sistema foi doado 
pela Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e Parnaí-
ba ao município, sendo  responsável 
por sua manutenção e operação, a 
Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA, que é a detentora 
da concessão de água e esgoto no res-
pectivo município.

Conforme estudo de viabilidade, cons-
tante no projeto de implantação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da 
cidade de Francisco Sá (ESSE, 2008) ,a 
utilização de reator anaeróbio tipo UASB 
para o tratamento dos esgotos domés-
ticos apresenta vantagens econômicas, 
por não exigir nenhum tipo de equipa-
mento mecânico e gerar quantidades 
relativamente pequenas de lodo. 

Entretanto, o efluente do reator 
anaeróbio necessita de um pós-trata-
mento, por não apresentar as carac-
terísticas compatíveis com os padrões 
ambientais vigentes.

Em função da área disponível e, partin-
do do princípio de maior simplicidade 
operacional e menor custo, foram pre-
vistas as unidades de tratamento. Elas 
são compostas por gradeamento, desa-
renação manual, medição de vazão, rea-
tores anaeróbios tipo UASB, seguidos de 
filtros biológicos percoladores, decanta-
dores secundários, leitos de secagem 
para a desidratação do lodo produzido 
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nos reatores anaeróbios, bem como 
valas de aterro para a disposição final 
dos resíduos a serem gerados na ETE de 
Francisco Sá.

Os filtros biológicos percoladores con-
sistem, basicamente, de tanques preen-
chidos com material de alta permeabili-
dade, tal como pedras, ripas ou material 
plástico, sobre o qual os esgotos são 
aplicados sob a forma de gotas ou jatos. 
Após a aplicação, os esgotos percolam 
em direção aos drenos de fundo. 

Esta percolação permite o crescimento 
bacteriano na superfície da pedra ou do 
material de enchimento, na forma de 
uma película fixa denominada biofilme. 
O esgoto passa sobre o biofilme, pro-

movendo o contato entre os micro-orga-
nismos e o material orgânico. Os filtros 
biológicos são sistemas aeróbios, pois 
o ar circula nos espaços vazios entre as 
pedras, fornecendo o oxigênio para a 
respiração dos micro-organismos. 

A ventilação é usualmente natural. Após 
a aplicação dos esgotos sobre o meio, 
o líquido escoa rapidamente pelo meio 
suporte. No entanto, a matéria orgâ-
nica é absorvida pelo biofilme, ficando 
retida um tempo suficiente para a sua 
estabilização.  A eficiência na remoção 
de DBO esperada é de 70%. O tempo 
de detenção hidráulica (TDH)  calculado 
é de 7,5 h para vazão de final de plano 
igual a  18,45 l/s.

Foto 1 – Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Francisco Sá – MG.

FONTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba.
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De acordo com o estudo de viabilida-
de, constante no projeto de implanta-
ção do Sistema de Esgotamento Sani-
tário da cidade de Buenópolis, ( SANAG 
, 2007) o tratamento local será consti-
tuído de Reator Anaeróbio de Fluxo 
Ascendente (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket - UABS), seguido por lagoa fa-
cultativa. Foram adotados os parâme-
tros recomendados por Carlos A. Cher-

nicharo, em Reatores Anaeróbios. Para 
saída do reator foi adotada a eficiência 
de remoção de DBO DE 70%,com tem-
po de detenção hidráulica de 5,87 h 
. No presente caso, para o dimensio-
namento da ETE, foi considerada uma 
eficiência de 82% de remoção de DBO 
pelo sistema ( reator anaeróbio + lagoa 
facultatva), para vazão de final de pla-
no de 34,56 l/s.

Foto 2 – Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Buenópolis - MG

FONTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba.

A comparação da eficiência na remo-
ção de DBO entre Sistemas de Trata-
mento de Esgotos implantados no nor-
te de Minas, poderá ser um balizador 
sócio-econômico para futuras inter-
venções similares.

Poderá ser também uma importante 
ferramenta para avaliação do objetivo 
dos sistemas implantados que é a revi-
talização da bacia do Rio São Francisco.

Para o estudo aqui considerado, obser-
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vou-se como parâmetro o disposto no 
Art 16 da Resolução nº 430, do CONA-
MA, a saber:

A Resolução do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA -  nº 430, 
consta em seu  Art. 1º : “Esta Resolução dis-
põe sobre condições, parâmetros, padrões 
e diretrizes para gestão do lançamento de 
efluentes em corpos de água receptores 
(...)”.Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte 
poluidora somente poderão ser lançados 
diretamente no corpo receptor desde que 
obedeçam as condições e padrões previs-
tos neste artigo, resguardadas outras exi-
gências cabíveis:

 I - condições de lançamento de efluentes:

 g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 
5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% 
de DBO sendo que este limite só poderá 
ser reduzido no caso de existência de es-
tudo de autodepuração do corpo hídrico 
que comprove atendimento às metas do 
enquadramento do corpo receptor.

Esse artigo tem por objeto de estudo 
comparar dois sistemas de tratamento 
de esgotos compostos pelos níveis pre-
liminar, primário e secundário, quanto à 
eficiência na remoção de DBO – Deman-
da Bioquímica de Oxigênio.

MATERIAL E MÉTODO

Os sistemas foram implantados em cida-
des do norte de Minas, sendo um com-
posto por reator anaeróbio de fluxo as-
cendente e o outro por reator anaeróbio 
de fluxo ascendente seguido de lagoa 
facultativa. Ambos foram implantados 
pela Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e Parnaíba 
– CODEVASF, respectivamente nas cida-
des de Francisco Sá e Buenópolis, no es-
tado de Minas Gerais. 

Para determinação dos níveis de DBO – 
Demanda Bioquímica de Oxigênio, pre-
sentes nos efluentes tratados dos Sis-
temas de Esgotamentos Sanitários das 
cidades de Francisco Sá e Buenópolis, 
foi utilizado o método SMWW 5210 B 20ª 
Ed. 1999. (Standard Methods of the Exami-
nation and Water and Wastewater, 1999). 
A Demanda Bioquímica de Oxigênio é 
a quantidade de oxigênio necessária 
para a oxidação biológica e química das 
substâncias oxidadas contidas na amos-
tra, nas condições do teste. O método 
consiste na determinação da diferença 
entre a concentração de oxigênio da 
amostra no inicio e no fim do período de 
incubação (5 dias a 20º C). Essa diferença 
corresponde ao período gasto pelos mi-
croorganismos, para a mineralização da 
matéria orgânica carbonada.

As amostras dos efluentes para análise, 
foram recolhidas em ambas as Estações 
de Tratamento de Esgoto, na chegada 
do efluente bruto ao Tratamento Preli-
minar. Após passar pelos níveis prelimi-
nar, primário e secundário, foi realizada 
nova coleta do efluente já tratado, an-
tes do lançamento do mesmo no corpo 
d’água receptor, a saber:

Na cidade de Francisco Sá: coleta do 
efluente tratado na caixa medidora de 
vazão anterior ao lançamento do mes-
mo no corpo d’água receptor que é o rio 
São Domingos. O caminho do efluente, 
percorrido dentro do sistema até a co-
leta foi: Tratamento Preliminar / Reator 
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Anaeróbio de fluxo ascendente / Filtro 
Biológico percolador e decantador. 

Na cidade de Buenópolis: coleta do 
efluente tratado na caixa medidora de 
vazão anterior ao lançamento do mes-
mo no corpo d’água receptor que é o 
rio Das Pedras. O caminho do efluente, 
percorrido dentro do sistema até a co-
leta foi: Tratamento Preliminar / Reator 

Anaeróbio de fluxo ascendente e Lagoa 
Facultativa.

RESULTADOS

Os ensaios apresentados para o muni-
cípio de Buenópolis, foram realizados 
entre agosto de 2013 e março de 2014, 
pela Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais – COPASA. 

Tabela 1 – Valores de DBO presentes no efluente – entrada e saída do Sistema:

Níveis de 
DBO 
( mg/L)

Ag/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14

Entrada 
do 
Sistema
( mg/L)

275 249 191 120 151 289 218 200

Saída do 
Sistema
( mg /L)

42 35 28 28 30 46 43 25

Eficiência 
na 
remoção 
de DBO
 (%)

84,73 85,94 85,34 76,7 80,13 84,08 80,28 87,50

Média de eficiência do sistema na redução de DBO: 83,08 % FONTE: Laboratório de Análises da 

COPASA.

Os ensaios apresentados para o mu-
nicípio de Francisco Sá, foram realiza-
dos pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais - COPASA, exclusi-
vamente para este estudo, uma vez 
que, o município, responsável pela 
operação / manutenção do Sistema, 
não dispõe de aparatos laboratoriais 
para os ensaios de DBO. Sendo as-

sim, não se fez um acompanhamento 
contínuo dos níveis de DBO, mas tão 
somente procurou identificar a efici-
ência do Sistema composto apenas 
de reatores anaeróbios de fluxo as-
cendentes na remoção dos mesmos, 
objeto desse estudo. Os ensaios fo-
ram realizados entre os dias 23 e 29 
de julho de 2014.
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Tabela 2 – Valores de DBO ( mg/L)  presentes no efluente – entrada e saída do 
Sistema:

Níveis de DBO (mg/L)  
Entrada do Sistema

Saída
ETE

Saída do 
Filtro 2

Saída 
Filtro 3

Saída 
Filtro 5

Saída Filtro 
6

498 65,50 62,90 50,10 82,20 72,20

Eficiência na remoção de 
DBO (%) 86,84 87,36 89,93 83,40 85,5

Média de eficiência do sistema na redu-
ção de DBO: 86,60 % / Fonte: Laboratório 
de Análises da COPASA.

Discussão

De acordo com (CHERNICHARO,2011), 
a estimativa de eficiência dos reatores 
anaeróbios de fluxo ascendentes, são 
feitas até então por meio de relações 
empíricas, obtidas a partir de resultados 
de reatores operação. Através de mode-
lagem matemática, são obtidos dados 
de eficiência para projeto, no tratamen-
to de esgotos domésticos. Sabe-se que 
os esgotos domésticos brutos possuem 
as seguintes características: tempera-
tura entre 20º e 27º C, concentração de 
DBO entre 150 e 850 mg/L. Consideran-
do apenas o tempo médio de detenção 
hidráulica utilizado para parâmetro de 
projeto, estima-se que a eficiência ideal 
do sistema é aquela em que os níveis de 
remoção de DBO estejam compreendi-
dos entre 40 e 90%. Nas Estações de Tra-
tamento de Esgotos implantadas em am-
bas as cidades as eficiências na remoção 
de DBO consideradas em projeto foram 
de 82 % para o sistema de Buenópolis e 
70% para o sistema de Francisco Sá.

De acordo com (VON SPERLING, 2002), o 
desempenho das lagoas facultativas, está 
diretamente relacionado com alguns fa-
tores, tais como: radiação solar, tempera-
tura e vento. Logo, para um bom funcio-
namento, a lagoa não deverá ser cercada 
por obstáculos naturais ou artificiais que 
obstruam o acesso do vento. 

Para garantir que a radiação solar e a 
temperatura sejam favoráveis, dados 
de projetos devem considerar incidên-
cia solar e temperatura média no mês 
mais frio do ano nos locais de implan-
tação, assim como taxa de aplicação su-
perficial (carga orgânica por unidade de 
área), profundidade, tempo de detenção 
hidráulica e geometria (relação compri-
mento / largura). Outro fator a ser con-
siderado é a estratificação térmica, na 
qual a camada superior ( mais quente) 
não se mistura com a inferior ( mais fria) 
, provocando a fuga das algas motoras 
para as camadas com menor incidência 
de raios solares, dificultando a fotossín-
tese e consequentemente a estabiliza-
ção da matéria orgânica. 

Ainda segundo o autor, os sistemas de tra-
tamento reatores UASB seguidos por lagoa 
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apresentam boa eficiência na remoção de 
DBO, estimando-se um resultado na or-
dem a 60 a 90 % de remoção. Ressalta-se 
que os critérios de projeto acima listados 
foram considerados nos estudos de viabi-
lidade, parte integrante do projeto implan-
tado em Buenópolis (SANAG, 2007).

CONCLUSÃO 

Ao comparar os resultados obtidos nos 
ensaios constantes nas Tabelas 1 e 2, 
observa-se que:

A eficiência média de remoção de DBO 
do Sistema de Esgotamento Sanitário 
da cidade de Buenópolis, onde o siste-
ma é composto por Tratamento Preli-
minar / Reator anaeróbio e lagoa facul-
tativa foi de 83,08 %.

A eficiência média de remoção de DBO 
do Sistema de Esgotamento Sanitário 
da cidade de Francisco Sá, onde o sis-
tema é composto por Tratamento Preli-
minar / Reator anaeróbio / filtro perco-
lador / decantador, foi de 86,60%. 

Pode-se observar a partir das análises 
desses resultados que o Sistema de Es-
gotamento Sanitário composto por Tra-
tamento Preliminar / Reator anaeróbio 
/ filtro percolador / decantador é mais 
eficiente na remoção de DBO para es-
gotos domésticos. De acordo com (VON 
SPERLING, 2002), outro fator a ser consi-
derado é o maior tempo de detenção 
hidráulica previsto nesse tipo de 
sistema, o que poderá contribuir de 
maneira significativa para a eficiência na 
remoção. Ressalta-se ainda que por tra-
tar de um sistema compacto, a implanta-
ção do mesmo demanda menores áreas 

e consequentemente menores custos.

Em termos de eficiência na remoção 
de DBO, ambos os sistemas atenderam 
aos parâmetros previstos em projeto, 
bem como atenderam à Resolução nº 
430 do CONAMA, para lançamento 
de efluente em corpo hídrico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHERNICHARO, Carlos Augusto de Le-
mos. Reatores Anaeróbios, Belo Hori-
zonte, Editora UFMG, 2011 ( Vol 5) 

CONAMA (2011) - Resolução 430, De 13 
De Maio De 2011

COPASA – Companhia de Saneamento 
de Minas gerais  http://www.copasa.
com.br – Acessado em 15/09/2014

ESSE Engenharia e Consultoria – (2008) 
- Projeto Básico do Sistema de Esgo-
tamento Sanitário da Cidade de FRAN-
CISCO SÁ no Estado de Minas Gerais, 
(Vol 1) 

SABESP – Companhia de Saneamen-
to Básico do estado de São Paulo – 
www.sabesp.com.br  - Acessado em 
02/06/2014 

SANAG Engenharia e Consultoria (2007) 
- Projeto Básico do Sistema de Esgo-
tamento Sanitário da Cidade de BUE-
NÓPOLIS no Estado de Minas Gerais

VON SPERLING, Marcos. Lagoas de Es-
tabilização, Belo Horizonte, Editora 
UFMG, 2011 ( Vol 3 )  

VON SPERLING, Marcos. Princípios Bá-
sicos do Tratamento de Esgoto, Belo 
Horizonte, Editora UFMG, 2011 ( Vol 2)



62

Estudo comparativo da eficiência de reatores UASB e reatores UASB seguidos de lagoa facultativa na remoção de DBO em dois municípios situados no Norte de Minas Gerais



63

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 3, n. 2/2015

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

A Revista Eletrônica de Engenharia Civil 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 comunicação de acesso 
livre e gratuito, aberto à comunidade científica e aos profissionais e estudan-
tes da área de engenharia, interessada em temas inerente 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 inter-
nacionais de produção científica, que possam contribuir para a disseminação 
do conhecimento técnico-científico e cooperar com a multidisciplinaridade da 
área de engenharia e suas interfaces.

NORMAS EDITORIAIS
A Revista Eletrônica de Engenharia Civil 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 



64

Instruções aos autores

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.



65

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 3, n. 2/2015

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 



66

Instruções aos autores

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.



67

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 3, n. 2/2015

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente 
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados 
para outras finalidades ou a terceiros.

EXPEDIENTE
REVISTA ELETRÔNICA DE ENGENHARIA CIVIL DAS FACULDADES SANTO 
AGOSTINHO
Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho
Curso de Engenharia Civil
Rua Osmane Barbosa, 937.
Bairro JK
Montes Claros –MG
CEP. 39404-006

Todo contato referente a submissão de trabalhos deverá ser feito por meio
eletrônico via: revistadecivil.fasa@gmail.com.



F A C U L D A D E S
SANTO AGOSTINHO

Volume 3 - Julho a dezembro de 2015

REVISTA DE

Ciências Exatas 
e Tecnológicas

das Faculdades Santo Agostinho





9 772448 203008

ISSN 2448-203XISSN 2448-203X


