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"O sucesso não é como um lugar ao qual 

você chega, nem como uma estrada pela 

qual você passa. 

O sucesso assemelha-se mais a uma 

caminhada,a uma construção, ou mesmo ao 

plantio: é preciso seguir um passo após o 

outro, dia após dia, tijolo por tijolo. 

Não existe vitória sem labuta." 

Augusto Branco 



 

 

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 nos canteiros. 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. 

 
  

Palavras-chave :  Patologias Construtivas. Vida Útil. Impermeabilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
 

Keywords : Constructive Pathologies. Lifespan. Waterproofing. 
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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 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. 

Segundo Carmo (2000), patologia é a parte da engenharia que estuda os 

sintomas, formas de manifestação, origens e causas das doenças ou defeitos que 

ocorrem nas edificações. Suas causas estão ligadas intimamente a falhas de projeto 

e falhas de execução.  

Uma vez constatada a patologia, estudamos e tratamos os defeitos causados 

por ela e não a patologia em si propriamente dita.  

Mesmo nos dias atuais quando as construções são realizadas com maior 

controle e tecnologia, ainda ocorrem inúmeras falhas, que causam defeitos, 

anomalias que comprometem as estruturas e originam efeitos estéticos indesejáveis 

nas construções, causando ao longo do tempo desagregações dos materiais, 

levando algumas vezes até à impossibilidade de utilização dessa construção (BRIK, 

2013). 

Com o advento da NBR 15575 (ABNT, 2013) que trata das especificações 

técnicas para garantir a vida útil das edificações bem como a manutenção correta do 

edifício. Demonstra a importância da manutenção para garantir que as patologias 

não evoluam para quadros mais graves de insegurança estrutural.  

Como nem toda patologia pode trazer prejuízos na parte estrutural da 

edificação, busca-se esclarecer as manifestações patológicas mais preocupantes no 

que tange a estabilidade da estrutura. Buscando exaltar que a qualidade dos 

materiais empregados, juntamente com uma mão de obra bem treinada podem 

diminuir muito os danos frequentes nas construções. 
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Com este trabalho, pretende-se classificar as patologias que aparecem nos 

edifícios, separando as que só prejudicam a estética da edificação daquelas que 

comprometem a durabilidade e a estabilidade. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1      Objetivos Gerais 
 

Elaborar laudo técnico das principais Patologias existentes em uma edificação 

na região do Município de Caçador-SC. 

 

1.1.2      Objetivos Específicos 
 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre o tema Patologia em Edificações; 

• Identificar as patologias existentes nas edificações, levantando subsídios; 

• Elaborar diagnóstico das possíveis causa/efeito das Patologias; 

• Realizar termo de conduta  para a correção das Patologias encontradas, 

apresentando um laudo técnico; 

• Firmar a importância de tratar as patologias, que uma vez mal tratadas podem 

efetivamente causar um dano maior. 
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2.  DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Patologia das Construções 
 

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). 

Quando se trata  do estudo das patologias, engloba-se a análise detalhada do 

problema descrevendo as causas, as formas de manifestação, os mecanismos de 

ocorrência, a profilaxia e a manutenção estrutura  (SARTORTI, 2008). 

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. Na 

realidade, a boa prática de engenharia demanda a fiscalização, registro e 

certificação de procedimentos, e as normas vigentes especificam ensaios que 

necessariamente devem ser realizados, de forma a identificar precocemente 

elementos defeituosos ou situações de risco.  

 

Gráfico 01 - Gráfico dos locais da edificação mais afetados pelas manifestações 

patológicas 

 
Fonte: Correia, 2008 



14 

 

Mas segundo Junior (2007), as patologias não tem sua origem concentrada 

em fatores isolados, mas sofrem influência de um conjunto de variáveis, que podem 

ser classificadas de acordo com o processo patológico, com os sintomas, com a 

causa que gerou o problema ou ainda a etapa do processo produtivo em que 

ocorrem. 

A movimentação de estruturas é fato comprovado por diversos 

pesquisadores, ou seja, toda estrutura “trabalha”. Dessa maneira, a mesma está 

sujeita a uma série de patologias, sendo elas consequentes de problemas de projeto 

e execução (LOTTERMANN, 2013). 

Segundo Pichhi (2003 apud BRAGA, 2009), vários são os fatores que 

interferem na qualidade final do produto da construção civil, dentre eles podem-se 

citar: a definição dos níveis de desempenho desejados; a programação de todas as 

etapas da obra, os desenhos, as especificações e as descrições das ações; a 

qualidade e a conformidade com as especificações; a qualidade e a conformidade 

com as especificações; e o tipo de utilização previsto para o ambiente construído 

aliado ao programa de manutenção. 

Ainda na fase de projeto, o projetista deve estabelecer a vida útil de projeto de 

cada sistema, especificando materiais, produtos e processos que visam atender ao 

desempenho mínimo estabelecido em norma. 

Podendo algumas patologias serem identificadas ainda na fase construtiva, e 

as devidas medidas devem ser adotadas para garantir seu comportamento 

adequado e segurança. 

 

Tabela 1 -  Vida Útil de Projeto 

Sistema 
Mínimo 

(Anos) 

Médio 

(Anos) 

Superior 

(Anos) 

Estrutura ≥ 50 ≥ 63 ≥ 75 

Pisos internos ≥ 13 ≥ 17 ≥ 20 

Vedação externa ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 

Vedação interna ≥  20 ≥ 25 ≥ 30 

Cobertura ≥ 20 ≥ 25 ≥ 30 

Hidrossanitário ≥ 20 ≥ 25 ≥ 30 

Fonte:  NBR 15575 (ABNT, 2013) 
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Certas patologias causam nas pessoas, sensações desagradáveis do tipo: 

mal cheiro, aspecto desagradável, sensação de insegurança, falta de ar, calor, etc. 

Na sua evolução, pode ocorrer uma deterioração das partes afetadas e até mesmo a 

ruptura, comprometendo a estabilidade d edificação. Em outras palavras, às vezes, 

uma simples mancha ou uma pequena trinca pode ser o sinal de que algo grave está 

acontecendo com o prédio. 

Inspecionar, avaliar e diagnosticar as patologias  da construção são tarefas 

que devem ser realizadas sistematicamente e periodicamente, de modo a que os 

resultados e as ações de manutenções devem cumprir efetivamente a reabilitação 

da construção, sempre que for necessário. A falta de manutenção preventiva é que 

agrava as patologias para algo mais grave, levando a uma manutenção corretiva. 

Com o Código do Consumidor, as patologias têm provocado demandas 

judiciais entre construtoras e proprietários. O conhecimento da origem do problema 

permite também identificar para fins judiciais, quem cometeu a falha.  

Grandiski (2011, p. 127) salienta:  

 

[...] é altamente recomendável que os patologistas da construção façam 
uma investigação completa do problema analisado, para identificar suas 
causas, o que implica em percorrer toda a metodologia clássica 
investigatória, até mecanismos que possam explicar o surgimento dessas 
patologias. 
 

Helene (1992 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. 
 

2.1.2  Tipos de Patologias 
 

 A Patologia para fins de estudo é subdividido em: 

• Patologia das fundações; 

• Patologia das estruturas de concreto armado; 

• Patologia das estruturas metálicas; 

• Patologia das estruturas de madeira; 

• Patologia das alvenarias; 

• Patologia dos revestimentos; 

• Patologia das pinturas. 
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2.1.2.1 Patologia das fundações 
 

Em síntese, uma fundação é o resultado da necessidade de transmissão de 

cargas ao solo pela construção de uma estrutura.Seu comportamento ao longo do 

prazo pode ser afetado  por inúmeros fatores (MELHADO, 2002). 

Uma fundação adequada é aquela que apresenta conveniente fator de 

segurança à ruptura (da estrutura que a compõe e do solo afetado pela transmissão 

das cargas) e recalques (deslocamentos verticais do terreno) compatíveis com o 

funcionamento do elemento suportado (MILITITSKY, 2008). 

A patologia das fundações se resume ao estudo das causas e dos efeitos dos 

problemas encontrados, elaborando seu diagnóstico e correção. Na busca de 

soluções, após a ocorrência do problema, a etapa mais complexa refere-se à 

identificação das causas e mecanismos responsáveis pelo mau desempenho da 

estrutura (RIBEIRO, 2015). 

De acordo com Schwirck (2005) as patologias são decorrentes das inúmeras 

incertezas e riscos que podem acontecer na construção e vida útil das fundações. 

Algumas patologias podem ser identificadas durante a na fase construtiva, o qual 

garante seu comportamento adequado e segurança. 

Porém tais patologias nem sempre são possíveis de serem identificadas 

durante a elaboração do projeto estrutural, em razão  de diversas situações, tais 

como: comportamento do solo, execução das fundações, ações pós-conclusão das 

fundações e degradação dos materiais constituintes (QUINTANA, 2013). Por outro 

lado, Milititsky (2005) afirma que as patologias nas fundações geram frequentes 

fissuras e rachaduras.  

Existem também situações nas quais os solos apresentam deformações ou 

variações volumétricas não provocadas pelo carregamento das fundações, podendo 

resultar em patologias. Os chamados solos problemáticos (expansivos, colapsíveis, 

etc.) são exemplos típicos desta ocorrência. Estas situações são especiais, quer 

pelo comportamento não usual do solo, quer por outros efeitos (SCHWIRCK, 2005). 

Abaixo destaca-se um quadro demonstrando os problemas encontrados em 

fundações diretas e indiretas e, em sua maioria decorrem da falta de investigação no 

subsolo. 

Certamente a  investigação do subsolo é a causa mais freqüente de 

problemas de fundações. Na medida em que o solo é o meio que vai suportar as 
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cargas, sua identificação e a caracterização de seu comportamento são essenciais à 

solução de qualquer problema (ODEBRECHT, 2005). 

 

Tabela 2  - Problemas encontrados nas fundações pela falta de investigação de 

subsolo 

TIPO DE 
FUNDAÇÃO 

PROBLEMAS TÍPICOS DECORRENTES  

Fundações 
diretas 

• Tensões de contato excessivas, incompatíveis com as 
reais características do solo, resultando em recalques 
inadmissíveis ou rupturas; 

• Fundações sobre os solos compressíveis sem estudo 
de recalques, resultando grandes deformações; 

• Fundações apoiadas em materiais de comportamento 
muito diferente sem junta, ocasionando o aparecimento 
de recalques diferenciais; 

• Fundações apoiadas em crosta dura sobre solos moles, 
sem análise de recalques, ocasionando a ruptura ou 
grandes deslocamentos das fundações. 

Fundações 
profundas 

• Estacas tipo inadequado ao subsolo, resultando mau 
comportamento Geometria inadequada, comprimento 
ou diâmetro inferiores ao necessários; 

• Estacas apoiadas em camadas resistentes sobre solos 
moles, com recalques incompatíveis com a obra; 

• Ocorrência de atrito negativo não previsto, reduzindo a 
carga admissível nominal adotada para a estaca. 

Fonte: Ribeiro e Quintana (2013) 

 

2.1.2.2 Patologia das estruturas de concreto armado 
 

O concreto é um material composto basicamente por cimento, agregados 

miúdos e graúdos, água, podendo conter outros elementos importantes como 

aditivos e adições. Uma grande parte dos problemas de patologia são causados 

pelas características destes materiais, quer pela suas qualidades, como também 

pelo seu manuseio (SILVA,2011). 

Já o concreto armado pode ser definido como a união do concreto simples e 

de um material resistente à tração (envolvimento pelo concreto) de tal modo que 

ambos resistam solidariamente aos esforços solicitantes (BASTOS, 2006). 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) classifica os mecanismos de envelhecimento e 

deterioração das estruturas de concreto, que podem ser resumidos em dois fatores 
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principais: causas intrínsecas, ou seja, inertes à própria estrutura, e causas 

extrínsecas, externas ao corpo estrutural. 

Visando o maior controle de qualidade, busca-se obter os parâmetros 

mecânicos preconizados em projeto pra que a estrutura a ser executada apresente 

um desempenho próximo do projetado (GRAZIANO, 2005). 

A espessura da capa de concreto é importante para garantir a proteção das 

armaduras frente aos agentes agressivos, dependendo das condições de exposição 

deste concreto. Deve-se adotar o cobrimento mínimo previsto na NBR 6118 (ABNT, 

2014). Algumas normas recomendam que em exposição a agentes agressivos, este 

concreto deve possuir alto teor de cimento, baixo fator água/cimento e espessuras 

superiores a 5 cm (CRUZ, 2001). 

Dado que é necessário considerar que as espessuras sejam o mínimo 

recomendável, já que por ser uma zona desprovida de armadura, pode ser afetada 

por fissuração. Deve-se também considerar o papel das fissuras, já estas podem 

reduzir a eficiência da capa protetora contra a ação de agentes agressivos. 

Diminuição da retração com o tratamento de cura. 

Um principais mecanismos de deterioração da armadura (NBR 6118, ABNT,  

2014) é a despassivação1 por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da 

atmosfera;  

A carbonatação é um fenômeno que ocorre devido as reações químicas entre 

o gás carbônico presente na atmosfera, que penetra nos poros do concreto, e o 

hidróxido de cálcio e outros constituintes provenientes da hidratação do cimento 

(CUNHA e HELENE, 2001). Ao atingir a armadura, destrói o filme protetor, 

possibilitando o início da corrosão da armadura. 

Do ponto de vista de Carmona (2015, p.40): 

 

No Brasil, a corrosão de armaduras é o mecanismo de deterioração de 
maior incidência. Pois, a corrosão das armaduras provoca fissuras e 
desplacamentos de concreto, que acontecem porque o produto da corrosão 
do aço ocupa um volume maior que o metal original. 

 

Segundo  Haque e Kawamura (1992 apud CUNHA, 2001) a principal causa 

da corrosão das armaduras em concretos é a perda da eficiência do concreto de 

                                                           
1 Despassivação - ação responsável pelo fenômeno da corrosão das armaduras, e inicia-se com 
a presença de gás carbônico (CO₂) na atmosfera circundante à estrutura. 
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cobrimento, que deve proporcionar proteção necessária contra a penetração de 

agentes agressivos. 

 Na visão de Souza (2001), a atuação de sobrecargas, previstas ou não em 

projeto, pode  produzir a fissuração de componentes de concreto armado sem que 

isto implique, necessariamente, ruptura do componente ou instabilidade da estrutura. 

Para essas situações, a fissura gerada pelas solicitações de tração, de flexão, 

de cisalhamento, de torção e de punção geralmente tem características bem 

definidas, como exemplificado na figura 1 à seguir onde: (a) e (b) fissuração por 

flexão, (c) devido à punção, (d) devido ao cisalhamento, (e) devido à torção, (f) 

devido ao esforço trativo. 

 

Figura 01 - Exemplos de fissuração devido ao tipo de solicitação 

 

Fonte: Alves (2012) 

 

2.1.2.3  Patologia das estruturas metálicas 
 

Segundo Rodrigues (2010), os aços estruturais são aqueles que, devido a sua 

resistência, ductilidade, e outras propriedades, são utilizados em elementos 

estruturais que suportam e transmitem esforços mecânicos. A sua classificação pode 

ser feita sob diversas formas, onde podemos citar suas propriedades mecânicas, 

quantidade de carbono, elementos de liga etc. 

O aço é  um material desenvolvido a partir de ligas produzidas industrialmente 

sob rígido controle. Têm ótimas condições mecânicas, alta resistência, boa 
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trabalhabilidade, homogeneidade e menores graus de incerteza no seu 

comportamento (MARINGONI, 2004). 

As patologias mais comuns em estruturas de aço são:  

 

• Corrosão localizada: causada por deficiência de drenagem das águas pluviais 

e deficiências de detalhes construtivos, permitindo o acúmulo de umidade e 

de agentes agressivos;  

• Corrosão generalizada: causada pela ausência de proteção contra o processo 

de corrosão;  

• Deformações excessivas: causadas por sobrecargas ou efeitos térmicos não 

previstas no projeto original, ou ainda, deficiências na disposição de 

travejamentos;  

• Flambagem local ou global: causadas pelo uso de modelos estruturais 

incorretos para verificação da estabilidade, ou deficiências no enrijecimento 

local de chapas, ou efeitos de imperfeições geométricas não considerados no 

projeto e cálculo;  

• Fratura e propagação de fraturas: Falhas estas iniciadas por concentração de 

tensões, devido a detalhes de projeto inadequados, defeitos de solda, ou 

variações de tensão não previstas no projeto. 

 

Dentre as diversas patologias que podem afetar uma estrutura de aço, a mais 

comum é a corrosão, que se manifesta nos detalhes construtivos e, principalmente, 

nas ligações de solda. A corrosão pode ser evitada com um esquema de pintura 

adequada, executada para evitar que as demais fases da obra possam danificá-la 

(NETO, 2006). 

A corrosão é um tipo de deterioração que pode ser facilmente encontrada em 

obras metálicas. O aço oxida quando em contato com gases nocivos ou umidade, 

necessitando de cuidados para prolongar sua durabilidade. (CASTRO, 2007). 

Conforme o próprio autor, a corrosão é um processo de deterioração do 

material que produz alterações prejudiciais e indesejáveis nos elementos 

estruturais.Sendo o produto da corrosão um elemento diferente do material original, 

a liga acaba perdendo suas qualidades essenciais, tais como resistência mecânica, 

elasticidade, ductibilidade, estética, etc. 
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 Nas peças soldadas pode-se apresentar uma grande variedade de defeitos. 

Dessa maneira, consegue-se observar os mais comuns (RODRIGUES, 2010):  

• Penetração inadequada: decorre em geral da insuficiência ou instabilidade da 

corrente elétrica demandada pelo arco voltaico de fusão.  

• Porosidade: decorre da retenção de pequenas bolhas de gás durante o 

resfriamento, ocasionadas principalmente pelo excesso de distância entre o 

eletrodo e a chapa ou excesso de corrente. 

• Trincas ou Fissuras: decorrem, principalmente por resfriamento 

excessivamente rápido do material, ocorrendo, na maior parte das vezes nos 

aços de baixa liga. Pode-se minorar este efeito com pré-aquecimento do 

metal base (chapa) e utilização de eletrodos revestidos com carbonato de 

sódio (baixo hidrogêneo). 
 

2.1.2.4  Patologia das estruturas de madeira 
 

Conforme Costa (2009 apud SALES, 2013), a madeira é um produto do tecido 

xilemático dos vegetais superiores, localizado em geral no tronco e galhos das 

árvores, com células especializadas na sustentação e condução de seiva. Sendo 

empregada na construção civil tanto em instalações temporárias, canteiro de obras, 

quanto de forma definitiva, forros e pisos. 

Uma habitual fonte de problemas para a madeira reside no contato com a 

água ou umidade ambiente elevada. Importa no entanto reter que a umidade, por si 

só, não degrada a madeira mas potencia o risco de degradação deste material por 

determinados agentes biológicos, no sentido em que estes só atacam a madeira 

quando o seu teor em água atinge determinados valores. Especificamente, quando a 

madeira permanece em condições de umidade elevada por períodos longos, pode 

ser atacada por fungos ou por térmitas subterrâneas que dela se alimentam. 

Segundo Cruz (2001) são os agentes biológicos a causa mais frequente de 

deterioração das estruturas de madeira, sendo mesmo os responsáveis pela maioria 

das situações de rotura parcial ou total das estruturas. Destacam-se, pela sua 

importância (em meio terrestre), os seguintes: fungos de podridão, térmitas e 

carunchos – sobretudo o caruncho grande. 
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Highley e Scheffeer (1989  apud BRITO, 2014), descrevem que a durabilidade 

de todas as madeiras de construção mais usuais em serviço depende da sua 

proteção contra uma variedade de agentes de deterioração por meio de 

procedimentos de construção e manutenção adequados em função das 

características físicas e climáticas do local de construção. 

 

2.1.2.5 Patologia das alvenarias 
 

Conforme Cury (1990 apud ROCHA, 2011) as alvenarias são construções 

formadas por blocos industrializados de diversos materiais e que podem ser 

projetadas para resistirem a esforços de compressão única ou ainda a uma 

combinação de esforços ligados entre si pela interposição de argamassa, podendo 

conter armadura envolta em concreto ou argamassa. 

Segundo Silva (2011), a alvenaria de vedação e estrutural se originou já na 

Pré-História, sendo assim um dos mais antigos sistemas de construção da 

humanidade. Este sistema inicialmente foi concebido com grandes espessuras, 

devido à falta de conhecimento das resistências mecânicas dos materiais utilizados 

e também à falta de procedimentos racionais de cálculo. 

Segundo Ramalho e Corrêa (2003), a alvenaria é composta por um elemento 

básico, a unidade, sendo esta sempre definida por três dimensões principais: 

comprimento largura e altura. As unidades são as responsáveis pela definição das 

características resistentes da estrutura. 

 A patologia das paredes de alvenaria tem origem e manifestação em pontos 

singulares das paredes e não em superfície corrente. Controlar as características 

das alvenarias, seja com detalhes construtivos como juntas de movimentação, seja 

alterando o módulo de deformação com a escolha de argamassas adequadas ou até 

aumentando a resistência das paredes em pontos específicos são medidas eficazes 

para diminuir as trincas e fissuras (FRANCO, 2015). 

Além dos cuidados de projeto, segundo Furlan (2015), na compra dos blocos 

tem que se contar com fabricantes que forneçam controles tecnológico adequados, 

produtos de acordo com as normas prescritivas e, se possível, certificações de 

qualidade e a especificação correta da argamassa. 
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2.1.2.5.1  Trincas e Fissuras 
 

As mudanças higroscópicas provocam variações dimensionais nos materiais 

porosos que integram os elementos e componentes da construção; o aumento do 

teor de umidade produz uma expansão do material enquanto que a diminuição 

desse teor provoca uma contração. No caso da existência de vínculos que impeçam 

ou restrinjam essas movimentações poderão ocorrer fissuras e componentes do 

sistema construtivo (THOMAZ, 2000). 

De acordo com Granato (2002) a fissuração ocorre sempre que a deformação 

à tração a que o concreto está submetido excede sua própria resistência. A 

capacidade de deformação à tração do concreto varia com a idade e velocidade de 

aplicação da deformação. 

 

Figura 02 - Aparecimento de fissura a partir da concretagem 

 
Fonte: Granato (2012) 

 

Segundo Brik (2013), as trincas e fissuras aparecem no concreto, pela falta de 

resistência à tração; conforme a idade do concreto varia a deformação à tração, e 

com isso se origina essa patologia.  

Ainda segundo o autor as trincas e fissuras podem aparecer por vários 

motivos, como por exemplo: os movimentos no interior do concreto, que são 

causados pelas tensões no concreto com os movimentos restringidos pelos vínculos 

ou armaduras; pela expansão no interior do concreto, que geralmente ocorre pela 
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corrosão da armadura; e por cargas e esforços externos impostos às peças de 

concreto, como os recalques diferenciais. 

Deveras as fissuras são um tipo comum de patologia nas edificações e 

podem interferir na estética, na durabilidade e nas características estruturais da 

obra. Quanto maior for a restrição imposta ao movimento dos materiais, e quanto 

mais frágil ele for, maiores serão a magnitude e a intensidade da fissuração 

(CORSINI, 2008). 

 Sahade (2008, p. 22) afirma que antes de pensar em se recuperar uma 

fissura é preciso chegar à definição da sua causa: 

 

Quando a fissura é de origem estrutural, sua recuperação é mais 
complicada. Uma fissura mais superficial, mapeada, tem recuperação mais 
simples. Independentemente disso, é preciso ter um treinamento da mão de 
obra. As fissuras, no geral, são recuperadas com a aplicação de produtos 
flexíveis. 
 

A NBR 8802 (ABNT, 2013), define fissura como sendo a ruptura ocorrida no 

material sob ações mecânicas ou físico-químicas com até 0,5 mm de abertura e 

trinca como rupturas ocorridas acima de 0,5 mm. 

Ao passo que na norma de impermeabilização NBR 9575 (ABNT, 2010), 

define fissura como sendo a abertura ocasionada por deformações ou 

deslocamentos do substrato, que pode ser classificada em estática ou dinâmica - 

cíclica, finita ou infinita - e cuja amplitude é variável. 

Já as trincas são aberturas mais profundas e acentuadas. O fator 

determinante para se configurar uma trinca é a “separação entre as partes”, ou seja, 

o material em que a trinca se encontra está separado em dois. Uma parede, por 

exemplo, estaria dividida em duas partes. As trincas podem ser muito difíceis de 

visualizar e categorizar, exigindo equipamentos especializados. Por isso, sempre 

desconfie se o que parece uma fissura não é, na verdade, uma trinca. As trincas são 

muito mais perigosas do que as fissuras, pois apresentam ruptura dos elementos e 

por isso podem afetar a segurança dos componentes da estrutura de sua casa ou 

prédio (VELOSO, 2014). 

Na visão de Santos (2015) a trinca apresenta-se no estado em que um 

determinado objeto ou parte dele se apresenta partido, separado em partes. Em 

muitas situações, a trinca é tão fina que é necessário o emprego de aparelho ou 

instrumento para visualizá-la. As trincas, por representar a ruptura dos elementos, 
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podem diminuir a segurança de componentes estruturais de um edifício, de modo 

que mesmo que seja muito pequena e quase imperceptível deve ter a causa ou as 

causas minuciosamente pesquisadas. 

O fator determinante para se configurar uma trinca, na visão de Forte (2010), 

é a "separação entre as partes", ou seja, o material em que a trinca se encontra está 

separado em dois. Uma parede, por exemplo, estaria dividida em duas partes. As 

trincas podem ser muito difíceis de visualizar e categorizar, exigindo equipamentos 

especializados.  

Na figura 03 abaixo, apresenta-se as regiões das edificações onde mais 

ocorrem as trincas e fissuras. 

 

Figura 03 - Trincas ou fissuras mais comuns nas construções 

 

Fonte: Watanabe (2000) 

 

2.1.2.6 Patologia dos revestimentos 
 

Revestimentos são todos os procedimentos utilizados na aplicação de 

materiais de proteção e de acabamento sobre superfícies horizontais e verticais de 

uma edificação ou obra de engenharia, tais como: alvenarias e estruturas. Nas 

edificações, consideraram-se três tipos de revestimentos: revestimento de paredes, 

revestimento de pisos e revestimento de tetos ou forro (ZULIAN, 2002). 

A principal função dos acabamentos é de proteção do elementos estruturais e 

alvenarias de vedação. Os acabamentos protegem a edificação das intempéries 

aumentando sua vida útil e desempenho (DEUSSCH,2011). 
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Na argamassa utilizada no revestimento de paredes e lajes, por exemplo, a 

perda de água por evaporação, ocorre naturalmente. O material, no momento em 

que é aplicado na superfície, encontra-se no estado fresco e com determinado 

volume. Durante a secagem, a perda de água faz com que o volume original seja 

reduzido, dado origem as fissuras (JUNIOR, 2015). 

Assim como o destacamento de pisos e azulejos, segundo Campante (2001), 

ocorrem pela perda de aderência das placas cerâmicas ao substrato, ou da 

argamassa colante. Isso ocorre devido á expansão dessas placas. Segundo Assis 

(2009), essa expansão pode ser derivada de diversas causas, como deformação no 

concreto armado, movimentações térmicas ou movimentações higroscópicas, 

estudadas nesse caso.  

Nesses casos, segundo Assis (2009) a solução encontrada é a retirada total 

do revestimento, chegando até o emboço, para refazer o serviço. Antes de refazê-lo, 

é necessário verificar se não há vazamento na tubulação hidráulica, então, a 

superfície deve ser limpa e o serviço refeito, conforme a NBR 7200 (ABNT, 1998), 

que explica o procedimento de modo correto. Além disso deve ser utilizada alguma 

argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, que serve para auxiliar a 

estanqueidade na parede, e evitar problemas futuros no mesmo local. 

Já a NBR 13753 (ABNT, 1996) exalta a importância de se manter 

espaçamentos ou juntas entre as placas cerâmicas afim de oferecer relativo poder 

de acomodação às movimentações da base e das placas cerâmicas. Podendo estas 

juntas possuir função de movimentação ou dessolidarização e até mesmo estrutural. 

As juntas de movimentação ou dessolidarização devem ser executadas em 

ambientes internos quando a área do piso for igual ou maior que 32 m², ou sempre 

que uma das  dimensões do revestimento for maio que 8 m. E  em áreas externas 

ou áreas expostas diretamente à insolação ou umidade tais juntas devem ser 

executadas quando a área do piso for igual ou maior que 20 m², ou quando as 

dimensões do revestimento for maior que 4 metros. 

 

2.1.2.7 Patologia das pinturas 
 

Conforme Nascimento (2014), pintar significa proteger e embelezar. As tintas 

são materiais amplamente utilizados na construção civil, para revestimento de 
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superfícies. Para este fato, muito contribuem os custos competitivos que estas 

apresentam, quando comparadas com outros materiais de revestimento, aliados a 

uma contínua evolução tecnológica dos componentes empregues na sua fabricação, 

bem como dos métodos de fabricação e de aplicação usados (MARQUES,2013). 

 Ao contrário do que possa parecer, a execução de pinturas em edificações é 

uma operação de grande importância. Além da função meramente decorativa a 

pintura exerce influência no desempenho e durabilidade das edificações. Tem a 

capacidade de controlar a luminosidade, isolar termicamente, proteger os 

revestimentos de argamassa contra o esfarelamento e penetração da umidade e 

ainda inibir o desenvolvimento de fungos e bolores (ESTÁCIO,2013). 

Além de fissuras e mofo, também pode surgir bolhas, manchas e 

descascamento nas pinturas de algumas paredes. Esses problemas podem surgir 

por vários motivos, como a má aplicação da tinta, o tempo de espera de secagem do 

reboco e o excesso de umidade.  

Segundo Valle (2008) dentre esses problemas, os únicos que geralmente não 

aparecem logo após a aplicação da tinta são os causados pela umidade. Ainda 

assim, existem os causados pela umidade do ar, vazamento de instalações 

hidráulicas e por infiltrações, estes últimos podem ser observados quando existem 

danos irreversíveis no reboco, alvenaria ou até mesmo na estrutura.  

Se manchas ou bolhas aparecem no meio da parede ou no forro, são 

indicação de infiltração por tubulação hidráulica e devem ser verificados se não 

existem vazamentos, se existir, devem ser consertados. Já os problemas causados 

por infiltração de umidade do solo podem ser evitados com uma correta 

impermeabilização da viga baldrame. 

 

2.1.3 Interferência da Patologia na Construção 
 

As estruturas devem ser projetadas, construídas e operadas de tal forma que, 

sob as condições ambientais esperadas, elas mantenham sua segurança, 

funcionalidade e a aparência aceitável durante um período de tempo, implícito ou 

explicito, sem requerer altos custos imprevistos para manutenção e reparo (SOUZA; 

RIPPER, 1998 apud SCHWIRCK, 2005).  
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As edificações, iniciam o seu processo de degradação natural ou provocado 

após a sua conclusão e evolui ao longo do tempo em função de muitos fatores, quer 

ligados as fases do processo construtivo quer ligados ao processo natural de 

envelhecimento (PIRES, 2013). 

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, 

dentre eles pode-se citar: o planejamento, a definição dos níveis de desempenho 

desejados; no projeto, a programação de todas as etapas da obra, os desenhos, as 

especificações e as descrições das ações; nos materiais, a qualidade e a 

conformidade com as especificações, na execução, a qualidade e a conformidade 

com as especificações, e no uso o tipo de utilização previsto para o ambiente 

construído aliado ao programa de manutenção. Para se obter a diminuição ou o 

retardamento do aparecimento dos problemas. 

Os agentes causadores dos problemas patológicos nas construções, mais 

comuns são: cargas, variação da umidade, variações térmicas intrínsecas e 

extrínsecas a construção, agentes biológicos, incompatibilidade de materiais, 

agentes atmosféricos e outros que são evolutivos e tendem a se agravar com o 

passar do tempo, além de acarretarem outros problemas associados ao inicial 

(MACHADO, 2002). 

 Os problemas patológicos em edificações podem surgir em qualquer das 

fases de planejamento, projeto, produção de materiais e componentes, construção 

ou utilização destas edificações, e estão relacionados com o nível de controle de 

qualidade realizado em cada uma das fases. 

Possuindo basicamente, quatro fontes originárias das anomalias construtivas, 

sendo endógenas ou internas: causadas por irregularidades de projeto, de 

execução, dos materiais empregados, ou da combinação desses fatores. Como 

exemplo pode ser citado: infiltrações, trincas, portas empenadas, insuficiência de 

vagas de garagem e outros problemas, sejam eles aparentes ou ocultos. A 

responsabilidade de reparo fica por conta do construtor se o imóvel estiver dentro do 
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prazo de garantia estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (cinco anos) 

(CASTRO, 2007). 

 

2.1.4 A importância da Impermeabilização 
 

A NBR 9575 (ABNT, 2010) define impermeabilização como sendo  o conjunto 

de operações e técnicas construtivas (serviços), composto por uma ou mais 

camadas, que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de 

fluidos, de vapores e da umidade. 

Em outras palavras, Impermeabilizar é o ato de isolar e proteger os materiais 

de uma edificação da passagem indesejável de líquidos e vapores, mantendo assim 

as condições de habitabilidade da construção. É uma técnica que consiste na 

aplicação de produtos específicos com o objetivo de proteger as diversas áreas de 

um imóvel contra ação de águas que podem ser de chuva, de lavagem, de banhos 

ou de outras origens (PORCIÚNCULA, 2010).  

A água em seus três estados físicos (gasoso, líquido, sólido), é uma das 

grandes responsáveis pelas patologias nas construções, sendo um dos principais 

causadores de patologias nas edificações (SOARES, 2014). 

O ideal é que todas as condições que favoreçam o a aparecimento e acúmulo 

de água nas edificações sejam previstas e analisadas ainda na fase de projeto, 

possibilitando com isso adotar soluções adequadas segundo o tipo indesejado de 

umidade. Uma impermeabilização só terá resultado satisfatório se todos os 

componentes que a compões funcionarem interligados, pois a inexistência ou a falha 

de um deles poderá prejudicar o desempenho da impermeabilização (BRITO, 2010). 

De acordo com Corsini (2011) a vida útil de uma construção é diretamente 

influenciada pela impermeabilização, que protege as estruturas construídas da ação 

de líquidos e gases. 

Para proteger as construções contra a infiltração da água há procedimentos 

técnicos necessários, que exigem um sistema de impermeabilização adequado. 

Segundo Brito (2010), o ideal é que todas as condições que favoreçam o 

aparecimento e o acúmulo de água nas edificações sejam previstas e analisadas 

ainda na fase de projeto, possibilitando com isso adotar soluções adequadas 

segundo o tipo indesejado de umidade. 
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O custo de uma impermeabilização na construção civil é estimado em 1% a 

3% do custo total de uma obra.  

A impermeabilização das edificações ainda na fase de execução faz com que 

as chances de ocorrer patologias diminua consideravelmente, desde que esta seja 

feita de maneira adequada e com o sistema de impermeabilização adequado. 

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). 

A umidade é a manifestação patológica mais frequentemente observado na 

edificações, representando 60% do problemas do edifícios durante sua vida útil 

(PERES,2001). 

De acordo com Queruz (2007), o conhecimento das causas da umidade nas 

edificações é determinante nas edificações de projeto e no tipo de sistema de 

impermeabilização a ser utilizado, como pode ser observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3  - Origem da Umidade nas construções 

Origens Presentes na 

 

Umidade proveniente da 

 execução da construção 

Confecção do concreto 

Confecção de argamassas 

Execução de pinturas 

 

Umidade oriunda das chuvas 

Cobertura (telhados) 

Paredes 

Lajes de terraços 

Umidade trazida por capilaridade 

(umidade ascensional) 

 

Terra, através do lençol freático 

 

Umidade resultante de vazamento 

de redes de água e esgotos 

Paredes 

Telhados 

Pisos 

Terraços 

 

Umidade de condensação 

Paredes, forros e pisos 

Peças com pouca ventilação 

Banheiros, cozinha e garagens 

Fonte: Klein (1999) 
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Segundo Lersch (2003), a umidade que resulta em patologias pode ser 

classificada em:  

• Umidade de infiltração, que é a passagem de umidade da parte externa para 

a parte interna, através de trincas ou da própria capacidade de absorção do 

material;  

• Umidade ascensional, que é a umidade originada do solo, e sua presença 

pode ser notada em paredes e solos;  

• Umidade por condensação, que é consequência do encontro do ar com alta 

umidade, com superfícies apresentando baixas temperaturas, o que causa a 

precipitação da umidade;  

• Umidade de obra, que é basicamente a umidade presente na execução da 

obra, como em argamassas e concreto;  

• Umidade acidental, que é o fluido gerado por falhas nos sistemas de 

tubulações, e que acabam ocasionando infiltração.  

 

Em geral, as patologias abrangem um universo considerável de 

possibilidades, havendo porém, casos mais específicos como obras rodoviárias, 

portuárias, aeroportuárias, obras de arte (pontes, túneis) que por suas 

características próprias, podem compor estudos específicos. 

É importante a escolha do sistema de impermeabilização que melhor atende 

ao local a ser impermeabilizado. A escolha do sistema além do aspecto técnico, tem 

que se levar em conta o fator econômico, estes dois aspectos aliados a uma boa 

mão de obra de aplicação, garante a eficácia do sistema.  

Todo e qualquer sistema de impermeabilização necessita de manutenção e 

deve ser submetido ao uso pelo qual foi projetado. Qualquer alteração no uso ou 

desgaste, ocasionado por condições adversas, pode alterar o desempenho ou 

durabilidade.  

 

2.1.5 Como evitar erros na construção 
 

A recuperação das edificações com problemas patológicos engloba 

inicialmente um minucioso estudo com o objetivo de auxiliar na escolha do tipo de 

tratamento mais adequado (VALENTE, 2009).  
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A tomada de algumas decisões tanto na etapa de projeto quanto na etapa de 

execução pode evitar o surgimento de algumas patologias, bem como a  fiscalização 

dos serviços que estão sendo executados. 

Um fator que proporciona o surgimento de patologias nas construções é a 

inexistência de um controle de qualidade nos materiais utilizados, pois há muitas 

indústrias que não seguem as exigências estabelecidas em normas de 

padronização, o que faz com que na execução seja utilizado materiais de má 

qualidade. 

Durante as etapas do processo de construção, vários são os fatores que 

interferem na qualidade final do produto, dentre eles pode-se citar: (I) no 

planejamento, a definição dos níveis de desempenho desejados; (II) no projeto, a 

programação de todas as etapas da obra, os desenhos, as especificações e as 

descrições das ações; (III) nos materiais, a qualidade e a conformidade com as 

especificações; (IV) na execução, a qualidade e conformidade com as 

especificações e (V) no uso o tipo de utilização previsto para o ambiente construído 

aliada à manutenção (DÓREA e SILVA, 1999 apud JUNIOR e SILVA, 2007). 

 

Tabela 4  - Objetivos a serem atingidos em cada etapa do processo construtivo 

Etapas do processo 
construtivo 

Objetivos  

Planejamento Atender às normas gerais de desempenho, 
requisitos de desempenho,  códigos de obras e 
regulamentos 

Projeto Atender às normas específicas de desempenho 
e documentos prescritivos 

Materiais Produzir e receber de acordo com o 
especificado 

Execução Atender ao projetado e ao especificado, 
havendo um planejamento da construção 

Uso Assegurar a adequada utilização do produto, 
manutenção e inspeções periódicas 

Fonte: Helene e Silva (1998); Junior (2001) 

 

A falta de uma manutenção preventiva ao longo do tempo reduz também a 

vida útil da edificação. A manutenção preventiva é a manutenção efetuada em 

intervalos predeterminados, conforme critérios prescritos. Ainda segundo a NBR 

5674 (ABNT, 1999) a manutenção preventiva é realizada para manter a  instalação 
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em condições satisfatórias de operação, destinando-se a reduzir a possibilidade de 

falha ou degradação natural, bem como prevenir contra ocorrências adversas. 

A NBR 5462 (ABNT, 1994) enuncia a dualidade manutenção preventiva X 

manutenção corretiva, uma vez que, para manter uma característica, é preciso que 

haja prevenção, e para devolver uma característica, aciona-se a correção (CASTRO, 

2007). 

A manutenção Corretiva é a atividade que visa à reparação ou restauração de 

falhas ou anomalias, seja ela planejada ou não. É o tipo de manutenção que 

apresenta os custos mais elevados de execução (CASTRO, 2007). 

 

2.2  METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Materiais 

 

Para o levantamento das patologias nas edificações será utilizado câmera 

fotográfica, nível de bolha, fissurômetro, trena à laser e outros materiais pertinentes 

para fazer-se uma correta análise e caracterização física do defeito construtivo. 

 

2.2.1.1 Câmera fotográfica 
 

Para os registros fotográficos será utilizado câmera fotográfica da marca 

Fujifilm Digital Fuji.  A máquina fotográfica é um instrumento óptico que se encaixa 

no termo instrumentos de projeção. Instrumento de projeção que tem por finalidade 

captar e gravar a imagem real em um filme sensível à luz que incide sobre ele. 

A  câmera digital é uma câmara que codifica vídeo e imagens digitais de 

forma eletrônica, armazenando-as para posterior reprodução. Ao invés de utilizar a 

película fotossensível para o registro das imagens, que requer, posteriormente à 

aquisição das imagens, um processo de revelação e ampliação das cópias, a 

câmera digital registra as imagens através de um sensor que entre outros tipos 

podem ser do tipo CMOS ou do tipo CCD, armazenando as imagens em cartões de 

memória. 
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Figura 04 – Câmera Fujifilm 

 
Fonte: Armazém Paraíba (2015) 

 

2.2.1.2  Nível de bolha 
 

O nível de bolha é destinado para determinar e controlar linhas horizontais e 

verticais. Devido a recalques de fundações, muitas vezes provocados por infiltração 

de água no solo, as estruturas ficam desniveladas, com o nível de bolha é possível 

conferir quanto a estrutura se deslocou da vertical. 

Este instrumento de medição é muito utilizado em perícias, para constatação 

de possíveis desníveis provocados por erros de construção; adensamento do solo 

por infiltração de água; recalques diferenciais em estruturas; etc. 

 

Figura 05 – Nível de bolha 

 
Fonte: Ramos (2012)  

 

2.2.1.3 Fissurômetro 
 

O fissurômetro sem lupa é um jogo de réguas para medir largura de fissuras 

em estruturas de concreto. Indicação de 0,05 à 1,2 mm e larguras de 1,4 / 1,8 / 2,0 / 

2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0mm. 
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Figura 06 – Fissurômetro sem lupa 

 

Fonte:  Perícias e Avaliações (2012) 

2.2.1.4 Trena à laser 
 

O medidor de distância a laser mede com precisão profissional, de 0,05 

metros até 50 metros; com precisão de +/- 1,5mm. O trabalho é feito por um raio 

laser, para uma medição muito mais precisa e rápida. Com o toque de um botão, 

comprimentos, áreas e até mesmo volumes de sala são exibidos automaticamente. 

Obstáculos não são mais um problema, usando a função de "Medição 

Indireta", a trena a laser usa o modelo de Pitágoras para calcular distâncias, alturas 

e comprimentos que normalmente não podem ser medidos diretamente. 

 

Figura 07 – Trena à laser 

 

Fonte: O autor (2015) 
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2.2.2 Metodologia 
 

O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, em 

livros, normas técnicas e materiais disponíveis da internet sobre os tipos e as formas 

de identificação de patologias mais encontradas nas edificações. 

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. 

Após à análise das informações levantadas e a realização das considerações 

finais, foi indicando a solução  mais adequada e a melhor maneira de  prevenir o 

aparecimento das patologias encontradas. 

 

2.3  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E  RESULTADOS 
 

Com base no levantamento bibliográfico à respeito das patologias 

construtivas foi realizado estudo de caso em uma residência do município de 

Caçador, Santa Catarina. Através do estudo de caso, foi elaborado laudo técnico 

buscando descrever as patologias detectadas, suas causas e a melhor forma de 

correção das mesmas. 

2.3.1 Caracterização da Residência 
 

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.  
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Figura 08 - Vista frontal da Residência 

 
 

A residência é situada em área urbana, sustentada sobre pilotis, consta com 6 

cômodos, dois dormitórios, cozinha, sala de estar, banheiro e lavanderia. 

Figura 09 - Planta Baixa da edificação 
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2.3.2 Patologias Detectadas 
 

A seguir, a descrição de cada patologia detectada na vistoria, contendo a sua 

causa provável. 

 

2.3.2.1 Trincas e Fissuras 

 

A fissura representada pelo ponto A, figura 10,  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 12), 

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 10 - Localização Interna da Fissura Horizontal 
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Figura 11 - Fissura Horizontal ampliada 

 

 

Figura 12 - Parede externa onde a fissura está localizada 

 

 

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, 2003 apud COELHO, 2006). 
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Figura 13 - 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. 

Ainda no caso do ponto A, é de primordial importância a impermeabilização 

externa da parede, pois esta está exposta as intempéries do tempo. Só após a 

impermeabilização, deve-se passar o chapisco e reboco na parede. 

Na situação do ponto B, falta de verga, constatando-se que em algum 

momento tais fissuras aumentem seu tamanho, deve-se com um disco de corte abrir  

metade da parede afetada, colocando uma barra de 10 mm, passando no mínimo 30 

cm da abertura do vão, logo após passar o chapisco e reboco.  

2.3.2.2 Bolor / Fungos 
 

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

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

revestimento ou azulejo, e esta encontra-se constantemente úmida. 
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Esta falta de impermeabilização trouxe como consequência, a ocorrência de 

fungos na parede que apresenta coloração escura, estando em maior concentração 

na parte inferior da parede de alvenaria. Além da umidade, há o acúmulo de 

gorduras, como da pele e de produtos de higiene, já a área em si é um banheiro. 

 

Figura 14 - Causa da Infiltração 

 

 

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. 

Na figura 15, ponto D, observa-se na parte rebocada o aparecimento de bolor, 

de coloração esverdeada, uma consequência da anomalia do ponto C, o 

aparecimento desta patologia deu-se devido a parede estar em contato com a 

parede do banheiro. 
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Figura 15 - 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 16. 

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.  
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Figura 16 - Sinais de Infiltração na Laje
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3. CONCLUSÃO 
 

Uma vez que as patologias começam a dar seus primeiros indícios de 

presença é de fundamental importância investigar suas fontes, procurando intervir 

com o tratamento mais adequado afim de amenizar as consequências. Garantindo 

assim o tempo de vida que se espera da edificação ou obra construída. 

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. 

Constatou-se também, de maneira substancial, que durante a construção das 

edificações a escolha de um bom sistema de impermeabilização, e de um projeto de 

impermeabilização, pode prevenir à ocorrência de problemas posteriores. 

A patologia sendo estudada desde a graduação possibilita que os futuros 

profissionais de engenharia, conheçam boas práticas construtivas afim de evitar 

aquelas patologias inerentes ao tempo e vida útil da construção. 

Uma vez adotado boas práticas construtivas, fica difícil o surgimento de 

patologias. Porém, se a patologia vir a surgir, este trabalho, baseado em normas 

técnicas, pode servir de material de consulta de como as patologias devem ser 

tratadas. 
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