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RESUMO

Quando se trata de marquises, elemento estrutural cujos principais objetivos são oferecer proteção contra queda de objetos e abrigo para sol e 
chuva, o pedestre não pode sentir-se inseguro aonde deveria sentir-se abrigado. Insegurança essa que é baseada nas consequências dos desastres 
ocorridos nos últimos anos. Fica evidenciada a importância de uma manutenção periódica, pois uma boa manutenção auxilia a estrutura a 
desempenhar as funções para as quais foi projetada, atendendo a requisitos de segurança. Este trabalho aborda as manifestações patológicas, 
seus riscos e consequências, que ocorrem em marquises de concreto que não possuem uma devida manutenção, comprometendo a segurança e 
durabilidade da estrutura. Abordou-se ao longo deste trabalho, o conceito de patologia, causas e origens das manifestações patológicas que 
comprometem e degradam a estrutura. Realizou-se um estudo de caso específico em uma marquise, situada no Rio de Janeiro, utilizando-se 
como método para avaliação visitas técnicas, inspeções visuais e três ensaios não destrutivos: ensaios de Carbonatação, para avaliação da 
durabilidade do concreto; ensaios de Resistividade, para verificação da taxa de corrosão; e ensaios de Cloreto, para determinação do teor de 
agentes agressivos no concreto. Tais procedimentos visam a detecção, caracterização e registro das anomalias existentes na laje em balanço. O 
estudo foi complementando com registro fotográfico e cadastramento das patologias em planta. Este trabalho tem por objetivo dar ênfase na 
necessidade de manutenção, especificamente em edificações que possuem marquises, de modo que através de um caso real de ausência de 
manutenção e falha de impermeabilização, possa ser percebida a importância da manutenção e do cuidado para estruturas deste tipo. O 
levantamento das causas, origens e manifestações patológicas contidas neste estudo de deterioração de marquises, serve como parâmetro para a 
construção de novas marquises e como alerta para as existentes, a fim de evitar acidentes por desabamento deste tipo de elemento estrutural.
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