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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda os principais tipos de patologias que podem ser encontradas nas 
obras no ramo da construção civil, bem como a interferência destas patologias nas 
edificações, tanto no quesito estrutural quanto no aspecto visual. Algumas patologias, que não 
são tratadas de maneira adequada, podem trazer consequências mais graves as edificações. O 
estudo das patologias construtivas faz-se necessário devido a grande parte das obras não 
apresentarem um bom desempenho, durante sua vida útil. Tais patologias encontradas nas 
edificações podem estar ligadas a falhas de projeto ou falhas durante o processo construtivo, 
por isso a importância da qualificação da mão de obra. O trabalho também aborda a 
importância da impermeabilização para garantir a proteção da edificação contra a umidade 
que é responsável pelo aparecimento de grande parte das patologias construtivas. O  controle 
da qualidade nos processos construtivos, referente a impermeabilização, entre outros,  são 
muito importantes para  garantir a durabilidade e expectativa de vida da construção. 
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ABSTRACT  

 

This paper discusses the main types of diseases that can be found in the works in the 
construction industry as well as the interference of these pathologies in buildings, both in 
structural Question and in the visual appearance. Some diseases that are not treated properly, 
can bring more serious consequences the buildings. The study of constructive pathologies it is 
necessary because most of the works do not show a good performance during its lifetime. 
Such pathologies found in buildings can be linked to design flaws or failures during the 
construction process, so the importance of manpower qualification in the beds. The paper also 
addresses the importance of waterproofing to ensure the protection of the building against 
moisture which is responsible for the appearance of much of the constructive pathologies. 
Quality control in construction processes, related to waterproofing, among others, are very 
important to ensure the durability and life expectancy of the building. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O ramo da construção civil exige que as edificações cumpram as funções ao qual 

foram destinadas, para isto desde o projeto até a execução, inclusive durante a vida útil,    

deve-se seguir parâmetros que impeçam a degradação da estrutura, reduzindo assim seu 

desempenho. Pequenas falhas podem surgir na edificação, o que não pode é ocorrer a 

ausência de reparos que elevam essas falhas a patologias mais sérias que comprometem a vida 

útil da obra. 

A escolha de material de baixa qualidade, o uso inadequado destes materiais e também 

a adoção de uma metodologia construtiva sem parâmetros técnicos são responsáveis pelas 

patologias que se apresentam nas edificações e que não decorram do envelhecimento natural. 

  

2. DESENVOLVIMENTO 
  

Patologia é a ciência da Engenharia que estuda sintomas, mecanismos, causas e 

origens dos chamados defeitos das construções civis; ou seja, é o estudo das partes que 

compõem o diagnóstico do problema (COSTA, 2009). 

Conforme Milititsky (2008) na ocorrência de patologias deve-se caracterizar sua 

origens e possíveis mecanismos deflagradores, que incluem a monitoração do aparecimento e 

evolução de fissuras, trincas, desaprumo e/ou desalinhamentos.  

Podendo algumas patologias serem identificadas ainda na fase construtiva, e as 

devidas medidas devem ser adotadas para garantir seu comportamento adequado e segurança. 

Helene apud Nazário (2011) fala que em geral, os problemas patológicos construtivos 

são evolutivos e tendem a se agravar com o passar do tempo, além de acarretarem outros 

problemas associados ao inicial. 

Para Castro (2006) é necessário aliar a manutenção preventiva e corretiva, pois a 

associação entre desempenho, vida útil, durabilidade e manutenção é inevitável. Sabe-se que 

as estruturas e seus materiais deterioram-se mesmo quando existe um programa de 

manutenção bem definido, sendo esta deterioração, no limite, irreversível.  

De acordo com Dórea e Silva (1999) durante as etapas do processo da construção, 

vários são os fatores que interferem na qualidade final do produto. 

A adoção de medidas não previstas em projeto, ou seja, posterior à execução da obra, 

acarreta custos adicionais e dificuldades operacionais, obrigando a soluções paliativas e de 

pouca durabilidade (BRITO, 2010). 



 
2.1  METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Com base no referencial teórico foi realizado levantamento das patologias existentes 

em uma edificação,  seguido de posterior análise das anomalias verificadas, com as devidas 

sugestões de reparo para que estas não se agravassem. Com base no levantamento feito, 

através das fotografias efetuadas na edificação e de visitas ao imóvel, foi elaborado laudo 

técnico. 

 

2.2  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E  RESULTADOS 
 

A edificação escolhida trata-se de uma edificação  residencial com aproximadamente 

58,40 m² de área total, idade aproximada de 23 anos, localizada no bairro Alto Bonito, Caçador, 

Santa Catarina, construída em alvenaria convencional. A edificação está semi acabada, tendo 

sido realizadas algumas melhorias ao longo dos anos. 

  

Figura 01 - Planta Baixa da edificação 
 

Em visitas ao local foram identificadas patologias como na  fissura 

representada pelo ponto A, figura 02,  está estabilizada, sendo localizada na parte 

inferior da parede interna na sala de estar próxima ao piso, tendo 1,72 metros de 

extensão,  tendo uma ruptura de até 0,5 mm de abertura.  

Como a fissura só pode ser observada na parede interna da residência e na 



parede externa não há presença de fissuras (figura 03), pode-se constatar que existe 

um tipo de fissuramento comum nos rebocos.  

Segundo Verçoza (1991) quando uma parede é rebocada muito cedo, antes 

que a argamassa de assentamento seque, há uma redução na velocidade de evaporação 

da água da argamassa. Com a secagem total a parede baixa de altura e pode esmagar o 

reboco já seco. 

Ainda segundo o autor, as fissuras devidas exclusivamente ao reboco 

geralmente só afetam a aparência e quase sempre param de aparecer depois de algum 

tempo, quando termina a secagem ou a expansão. 

 

 
 

Figura 02 - Localização Interna da Fissura   Figura 03 - Localização Externa da Fissura 
 

 

No ponto B,  área de acesso a cozinha, devido a inexistência de verga, há a presença de 

fissura na extremidade da abertura da porta, a fissura estabilizada pode ter sido decorrente da 

concentração de tensões nos cantos do vão. Durante visitas a residência foi possível conversar 

com a pessoa que a construiu, onde este afirmou que realmente não foi executado a verga na 

abertura em questão. 

 As vergas assim como as contravergas tem a função de absorver as tensões, tais peças 

devem ultrapassar a abertura dos vãos em torno de 30 cm, em cada borda ( THOMAZ APUD 

COELHO, 2006). 

 



 
Figura 04 - Fissura devido a inexistência de Verga 

 

No tratamento de ambas as fissuras, ponto A e ponto B, como as mesmas encontram-se 

estabilizadas, deve-se escolher produtos flexíveis para que os mesmos "trabalhem" com a 

estrutura. Recomenda-se passar tintas a base de produtos elásticos, já que as fissuras encontram-

se estabilizadas. 

Caso constate-se que em algum momento tais fissuras aumentem seu tamanho, deve-se 

procurar um profissional qualificado para fazer o processo de retirada do reboco na parte 

afetada, a aplicação de um produto flexível adequado para o tamanho da fissura e assim fazer a 

aplicação descrita no produto de maneira adequada. 

 

2.3.2.2 Bolor 
 

Como há a possibilidade de inexistência de um sistema de impermeabilização, no ponto 

C, observa-se que a parede não recebeu sequer um chapisco,argamassa de revestimento ou 

azulejo. Está recebe diariamente a água vinda do chuveiro e da água da máquina de lavar 

comum, fazendo com que a umidade ultrapasse a parede do banheiro. 

 

 
Figura 05 - Causa da Infiltração  



 
Está falta de impermeabilização trouxe como consequência, a ocorrência de bolor na 

parede ao lado do ambiente, ponto D. Onde tal colônia de fungos, apresenta coloração 

esverdeada, estando em maior concentração na parte inferior da parede de alvenaria. 

O bolor ou mofo é a manifestação de um tipo de microvegetais, os fungos. E também 

têm preferência por frestas e fissuras, onde o ambiente é mais abrigado (VERÇOZA, 1991). 

Na infiltração proveniente do box sem impermeabilização, o tratamento iniciasse com a 

limpeza de gorduras e fungos, por meio de escovação enérgica, com água, sabão, hipoclorito de 

sódio (alvejante), até deixar os tijolos limpos, como se estivessem novos. Só após a secagem, no 

mínimo de duas semanas,  deve-se fazer o chapisco, seguido de reboco e posterior colocação de 

revestimento cerâmico. 

 

Figura 06 - Aparecimento de Bolor 
 

Através de microfissuras que existem na laje afetada pela infiltração,ponto C, além da 

presença do bolor, pela falta de um sistema de impermeabilização, já se pode observar sinais de 

infiltração na parte inferior da laje de concreto, como demonstrado na figura abaixo. 

A infiltração da laje pode trazer um dano mais grave de ordem estrutural, pois uma vez 

que as barras de aço encontrem-se em contato direto com a umidade, pode ocorrer o aumento de 

volume da armadura e uma vez que está se expanda ocorre o descolamento de parte da capa de 

concreto. Através disso, a armadura ainda ficará sujeita as intempéries do tempo. 

Para o tratamento das patologias devido à infiltração, em primeiro lugar deve-se fazer o 

estancamento da mesma. No caso da patologia apresentada no trabalho, sugere-se a passagem de 

produto impermeabilizante, posteriormente deve haver a  colocação de revestimento cerâmico. 

Além disso propõem-se a retirada da máquina de lavar comum do ambiente onde ela se 

encontra, para que as fontes de umidade do local sejam diminuídas.  

 



 

Figura 07 - Sinais de Infiltração na Laje 
 

3. CONCLUSÃO  

 

O estudo das patologias faz-se necessário devido a grande ocorrência de defeitos e 

vícios nas edificações, estes em grande maioria causados pela entrada da umidade nas 

edificações. 

Através da realização da pesquisa bibliográfica à cerca do tema Patologia em 

edificações foi possível  identificar as patologias existentes nas construções, escrevendo as 

possíveis causas e efeitos. Tal estudo foi primordial para a levantada de subsídios sobre a  

melhor conduta para a correção/tratamento das Patologias encontradas. 

Ainda através da exploração do tema das patologias construtivos foi elaborado laudo 

técnico, com base em visitas na edificação, medições e registros fotográficos afim de provocar 

um melhor entendimento. 

Pode-se também constatar que os tipos e origens das patologias são causados por 

agentes diferentes e sua identificação requer um conhecimento aprofundado das técnicas 

construtivas, experiência profissional  e normas ligados ao ramo da engenharia civil e uma 

vez adotado boas práticas construtivas, fica difícil o surgimento de patologias.  
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