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1. INTRODUÇÃO 

Devido à grande valorização de projetos audaciosos, cada vez mais nos 

deparamos com construções inovadoras, com pilares cada vez menores e grandes 

vãos livres. Contudo o mercado exige de engenheiros técnicas construtivas e 

laborativas mais velozes e econômicas, tanto para execução quanto para projetos. 

A partir destes, são necessárias novas técnicas e materiais, os quais devem ser 

utilizados para melhorar o desempenho das construções. 

A indústria da construção civil atualmente tem sido marcada por incidências 

cada vez mais correntes de manifestações patológicas, com origens diversas sobre 

os sistemas construtivos. Com a incidência de problemas patológicos, o 

desempenho das mesmas vem sendo alterado, e suas funções básicas como 

distribuição de carregamentos, vedação ou até mesmo critérios estéticos são 

comprometidos.  

Portanto é essencial o aprimoramento das técnicas capazes de apurar e 

identificar as causas danosas as estruturas, e a realização de diagnósticos 

detalhados para os sistemas construtivos em concreto armado para os possíveis 

reparos.  

A termografia por infravermelho é uma das técnicas utilizadas para 

identificação das manifestações, onde utiliza-se a avaliação baseada na detecção 

da radiação, possibilitando a medição de temperatura e a observação de padrões de 

distribuição de calor. Segundo Cerdeira et al. (2011) esta técnica pode ser utilizada 

em situações em que a variação de temperatura superficial pode indicar alguma 

condição atípica no sistema. Na inspeção de edifícios o ideal é que sejam usadas 

técnicas não destrutivas de forma a não causar ou não agravar danos a edificação.  

O presente projeto dará ênfase as avaliações junto aos mecanismos de 

deterioração, e da conservação de energia, com medidas rápidas de inspeção e 

possibilidade de interpretação de imagens com técnicas não destrutivas.  A escolha 

do tema foi definida devido à necessidade de conhecimentos técnicos para 

solucionar problemas reais em edificações, que refletem diretamente na qualidade 

do edifício, conforto ambiental, economia de materiais e manutenção. Ao aluno 



serão compreendidas as técnicas de deterioração, comportamento de material, 

análise crítica e a estimulação de um perfil profissional para compreensão de 

problemas relativos as manifestações patológicas.  

Uma parceria será realizada entre as instituições ICESP/UnB entre o 

laboratório de materiais do ICESP com o Grupo de Pesquisa de Mecânica 

Computacional e Experimental (GEMC) na troca de informações, equipamentos e 

estudos científicos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Patologias são manifestações apresentadas nas estruturas que prejudicam o 

desempenho esperado dos sistemas de uma edificação, causadas por agentes 

externos, diminuindo a eficiência e a vida útil, gerando um desconforto ao usuário.  

Para tanto, serão realizados levantamentos das manifestações patológicas em 

inspeção predial, visando a aplicabilidade da termografia infravermelha, na 

avaliação de fissuras tendo em vista o aspecto pouco explorado da técnica em 

questão.  

3. OBJETIVOS 

Elaborar um estudo técnico sobre as manifestações aos mecanismos que 

deterioram o concreto e o aço, devido aos agentes agressivos em que os elementos 

construtivos estiverem expostos, aplicando análise de infravermelho.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Promover o conhecimento preciso sobre os mecanismos que deterioram as 

estruturas em concreto armado; 

b) Entender os mecanismos infravermelhos para avaliações; 

c) Manuseio de câmera térmica; 

d) Investigação em inspeção predial e aos agentes agressivos; 

e) Promover estudos continuados sobre os aprimoramentos da tecnologia; 

f) Sugerir soluções aos problemas encontrados em pareceres definidos; 

g) Publicação dos resultados da pesquisa desenvolvida em periódicos; 



4. MATERIAIS E MÉTODOS 

       Os locais mais propícios para o surgimento de patologias são os que 

possuem mais agentes agressivos, como por exemplo, regiões litorâneas, áreas 

urbanas e industriais, ou seja, áreas expostas a fuligem, dióxido de enxofre, gás 

carbônico, cloretos, dentre outros (CHUST, 2007), ou até mesmo erros em 

projetos. As fachadas dos edifícios estão expostas aos fenômenos climatológicos 

da região em que se localizam. A falta de adequada compreensão da interação entre 

os ciclos de temperatura e de umidade aos revestimentos favorecem a sua 

degradação. 

Para fazer a correta avaliação será aplicada a termografia na detecção da 

radiação infravermelha emitida por objetos, possibilitando a medição de 

temperaturas e dos padrões de distribuição de calor do sistema (CORTIZO, 2007).        

Existe uma vasta gama de aplicação desta técnica como na medicina, indústrias e 

principalmente na engenharia civil. Entre as principais aplicações na engenharia 

civil podem ser os estudos relacionados a detecção de infiltrações, localização de 

fendas estruturais, detecção de vazios e defeitos em materiais construtivos, 

monitoramento de sistemas hidráulicos, entre outros.  

        Para as medições serão utilizadas o Termovisor Fluke Ti25 de acordo 

com a figura 1, que proporcionam as imagens claras e nítidas necessárias para 

detectar os problemas rapidamente, e permite ainda identificar com excelência a 

sensibilidade térmica e pequenas diferenças de temperatura que podem indiciar os 

problemas.  

 

Figura 1 - Câmera Termográfica e Inspeção com o equipamento 



Serão realizadas inspeções em um edifício a ser escolhido com análise 

qualitativa, para verificação de anormalidades nos perfis de distribuição de 

temperatura dos componentes que compreendem a edificação. Deveram ser feitos 

pelos menos 3 (três medições) no ambiente em situações diferentes para gerar os 

relatórios de análise. Na etapa inicial serão realizadas pesquisas sobre o tema, 

como as possíveis patologias em concreto, e no aço, o uso e aplicação da 

termografia, funcionamento e distribuição de temperatura e levantamento 

bibliográfico de embasamento teórico. A etapa central será a experimental, 

manuseando o aparelho e calibrando, para obter os resultados e identificação dos 

problemas. E a etapa final, a análise de resultados através de relatórios e 

justificativas condizentes com a situação do projeto.  

Espera-se com a pesquisa aplicar os conceitos da termografia em inspeções 

preventivas e corretivas de estruturas (fechadas e/ou interiores) e alinhar 

conhecimento com atividades práticas do cotidiano. Serão realizadas reuniões para 

discussão do problema, metas e cronograma para o avanço da pesquisa e utilização 

de métodos de pesquisa bibliográfica. 

 

5. INVESTIMENTO E CONTRAPARTIDA 

A câmera térmica a ser utilizada pertente ao GMEC (Grupo de Mecânica 

Computacional e Experimental) da Universidade de Brasília cujo valor de 

equipamento seja de R$26.000,00. Em contrapartida, haverá troca de 

conhecimento entre os laboratórios da UnB/ICESP em publicações e pesquisas, 

onde auxiliará o discente a ampliar sua capacidade ao entender os princípios da 

termografia.  

Investimento necessário para o estudo experimental, cabe a elaboração de 

um conjunto de 1m³ de argamassa para moldagem de corpos de prova e análise. 

MATERIAIS R$ 

Cimento 50 kg (1bolsa) R$25,00 

Areia média 18 kg (2 sacos) R$15,00 

Tinta Spray (preto) R$35,00 

Madeirite 10mm (2 peças) R$100,00 

Pregos (1saco) R$10,00 

TOTAL R$185,00 



 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Esta pesquisa pretende capacitar o aluno a avaliar uma estrutura de concreto 

armado em situações adversas da construção civil, além de habilitá-lo a definir 

algumas possíveis ações que recuperem a estrutura, podendo prolongar seu tempo 

de vida, ou evitar prejuízo, tanto para o construtor quanto para o cliente. 

 

7. CRONOGRAMA E ATIVIDADES 

ATIVIDADES 
2018 - Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fase 1 – Levantamentos, pesquisas 

de campos informações. 
            

Levantamento bibliográfico e de 

estabelecimentos que usam a técnica. 
            

Levantamento de dados de interesse 

nas bases disponíveis. 
            

Contato com estabelecimentos que 

utilizando a tecnologia para 

informações técnicas. 

            

Levantamento de técnicas para 

inspeção predial. 
            

Definição de local para inspeção.             
Organização e explanação dos 

resultados da primeira fase. 
            

Fase 2 – Levantamentos experi-

mentais. 
            

Levantamento das informações 

experimentais (medições). 
            

Análise dos resultados              
Documentação geral de projetos e 

conclusão da pesquisa. 
            

Disseminação dos resultados obtidos 

ao término do projeto (publicações 

diversas, eventos, etc.) Relatório de 

encerramento. 
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