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RESUMO 
 

O presente trabalho informa os tipos de patologias ocasionados por umidade nas 

edificações originando, mofo, bolor e florescência, manchas em paredes. Para 

conseguirmos chegar a uma solução, primeiro temos que saber as causas de como 

se comportam as patologias. Após um embasamento teórico podemos citar algumas 

medidas preventivas para neutralizar ou eliminar as causas afim de evitar efeitos 

nocivos a edificação. O estudo de caso é de uma residência à qual foi submetida, 

em uma das paredes, um aterro sem as devidas impermeabilizações, vindo a sofrer 

de patologia referente à umidade. 

 

Palavras - chaves: Patologia. Infiltração. Umidade. Edificação. 
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ABSTRACT 

 

The present work informs the types of pathologies caused by humidity in the 

buildings, causing mold, mold, and bloom, and stains on walls. In order to arrive at a 

solution, we first have to know the causes of how the pathologies behave. After a 

theoretical background we can cite some preventive measures to neutralize or 

eliminate the causes in order to avoid harmful effects to the building. The case study 

is a residence to which a landfill without adequate waterproofing was submitted to 

one of the walls, suffering from pathology related to humidity. 

 

Keywords:  Pathology. Infiltration. Humidity. Edification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O sonho de todo homem é ter um lugar para morar onde haja conforto e bem 

estar, no entanto esse sonho pode se torna literalmente um pesadelo, e fazendo 

com o que era pra ser desfrutado sem problemas, acaba causando dores de cabeça, 

desconforto e mal estar em sua própria residência, tudo isso causado pelas 

patologias, mais especificadamente, as causadas por infiltrações.  

Muitas patologias passando despercebidas, sem ter a devida atenção, por 

muitas vezes à falta de informação, ou a precária mão de obra, deixando áreas das 

construções ligadas as impermeabilização de lado, gerando grandes problemas, 

chamados de patologias. 

Devida aos inúmeros problemas gerados pelas impermeabilizações e 

patologias em geral, tem se a necessidade de muitas vezes o acompanhamento de 

um especialista na área, para analisar, avaliar e periciar todas essas obras. 

Foi realizado neste trabalho uma revisão bibliográfica sobre as varias 

patologias, suas causas e soluções. 

Quando se fala patologia na área da construção civil, nada mais é que os 

danos ocorridos dentro das edificações. Conforme o ambiente essas patologias 

podem se revelar em vários tipos: trincas, fissuras, infiltração e alguns agravos nas 

estruturas. É comum se escutar que vai ser tratada uma determinada patologia, mas 

o correto não seria a patologia em si, mas sim os efeitos que causaram a 

determinada patologia.  

Foram realizados os devidos levantamentos para análise de estudo de caso, 

onde podemos detectar a presença de varias patologias, com o intuito do 

levantamento foi realizado um laudo pericial, constando as causadas das patologias 

e algumas soluções, e haver uma vida útil mais prolongada de sua edificação. 
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1.2 PROBLEMA 

 

O problema a ser apresentado neste trabalho serão as patologias 

relacionadas à falta de impermeabilização dos elementos construtivos.  

Onde se pretende responder a seguinte pergunta: 

• Um laudo pericial permite a identificação de patologias em 

edificações? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Hoje vemos que em algumas residências ou edificações, possuem algum 

problema com umidade, vemos que com o passar dos tempos ainda vemos 

profissionais tentando resolver as devidas patologias com sistema pré-histórico, sem 

o devido acompanhamento por profissionais. Eles podem estar apresentando 

soluções com o material adequado para serem neutralizadas as patologias. 

Considerando o foco principal, sobre o levantamento das anomalias que 

existe na edificação conforme a descrição do cliente, pois a constância  pode haver 

a insatisfação e dores de cabeça para o mesmo. Essa anomalia poderia ser evitado 

se não houve-se colocado a terra encostada no muro e na residência, o 

aparecimento das patologias não existiriam. 

Um dos fatores pessoais ocorre por de planejamento, administrativo, de 

execução e climático. Sendo fundamental para o aparecimento das patologias nas 

edificações, uma reação em cadeia se não realizar as devidas manutenções e má 

execução quanto ao processo construtivo. 

A elaboração de artifícios legais para garantir a validação da garantia de 

alguns serviços da obra, exemplo manuais para o proprietário e seu vizinho de 

terreno, colocando o poderia ser feito e direitos de ambos na utilização do muro de 

divisa. 

Tendo como objetivo fazer uma perícia, identificando as causas e efeito da 

patologia com o intuito de indicar ações de correção ou manutenção dos 

equipamentos construídos visando prolongamento da vida útil da edificação, 

repercutindo na questão econômica, melhorando no processo construtivo, onde 

representa uma melhoria na qualidade do produto final e redução nos custos de 

manutenção. 



13 
 
1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar laudo pericial de uma construção submetida a infiltração 

apresentando as possíveis soluções para cada caso. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Realizar pesquisas bibliográficos através de artigos, livros embasando os 

temas trabalhados; 

b) Identificar Patologias em edificação relacionada à impermeabilização; 

c) Executar levantamentos de subsídio ao laudo, caracterizando os problemas 

patológicos identificados; 

d) Elaborar laudo técnico estabelecendo condutas, para a correção das 

patologias encontradas com o objetivo de prolongar a vida útil dos elementos. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Foi realizado uma visita in-loco em uma edificação que possuía uma patologia 

construtiva relacionada à umidades para o levantamento de subsidio, de modo a 

acumular e organizar as informações necessárias. Também será feito o diagnóstico 

da situação para se entender os fenômenos. No caso da definição de conduta, onde 

prescreve a solução do problema. 

O levantamento foi através de medições com trena, identificando a proporção 

da patologia na edificação. Também a utilização de maquina fotográfica pra fazer a 

análise e realizar as devidas soluções possíveis para cada caso. 

Este Laudo tem por objetivos racionais e lógicos, fundamentados em 

princípios em aplicações de engenharia civil, com essa apuração da verdade dos 

fatos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 PERICIA TÉCNICA 
 

Segundo LIMA (2008) perícia é a atividade concedente exame a ser realizado 

por profissional especialista, legalmente qualificado e habilitado, destinado a 

examinar ou explanar determinado caso, tendo como objetivo apurar causas 

motivadoras.  

Tem por objetivo definir a finalidade a que se destina a perícia, de sorte a 

estabelecer e esclarecer o grau de detalhamento das atividades a serem 

desenvolvidas e do laudo, ou colocar informações de quem solicitou (NBR 13752 – 

Perícias de engenharia na construção civil - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS - 1996). 

 

2.1.2 LAUDO PERICIAL 

 

O Laudo Pericial é o relatório realizado pelo perito, ele resume tudo o que 

observar quanto faz as diligências. Não há um padrão de laudo, mas sim 

formalidades que compõem a base dos mesmos (PIRES, 1996). 

O Laudo Pericial é um documento técnico feito por um perito, sendo o produto 

final da perícia, é um relato limitado em que se escreve sobre os fatos em que foi 

dado o andamento ao processo judicial, junto com as conclusões do perito sobre o 

assunto em que catalogou destacado da área de atuação (Portal Educação, 2016). 

Conforme o site Portal Educação (2016) para se formar um Laudo Pericial 

devem-se constar alguns requisitos: 

 

a) Objetividade 

b) Rigor Tecnológico; 

c) Concisão; 

d) Argumentação; 

e) Exatidão; 

 



15 
 

f) Clareza. 

 

2.1.3 Patologia das Alvenarias 

 

A maioria das alvenarias em algumas vezes são afetadas por muitas formas 

de defeitos, dependendo dos materiais que não seria o ideal para as determinadas 

construções e/ou execução baixa qualidade. Ou fatores externos à edificação 

(VERÇOZA, 1991). 

 

2.1.3.1 Patologias comuns a todas as alvenarias 

 

2.1.3.1.1 Eflorescência 

 

Segundo Uemoto (1985) o termo eflorescência tem como significado a 

formação de deposto salino na superfície de alvenarias, isto sendo resultado da 

exposição climática.  

A eflorescência pode não causa danos maiores, mas pode ficar um mau 

aspecto em sua aparência na superfície, pode acontecer de haver o acumulo de sal, 

formando lesões na edificação do tipo deslocamento dos revestimentos ou pinturas, 

desintegração profunda das paredes ou até elementos construtivos (VERÇOZA, 

1991). 

Segundo Verçoza (1991), há casos que a eflorescência em materiais de 

construções é causada por: sais de cálcio, de sódio, de potássio, de magnésio ou de 

ferro, ou às vezes por outros. Esses sais na maioria dos casos já fazem parte 

integrante do material de construção, ao ser atravessado pela umidade e os dissolve 

na água. Com a mistura da água com o material dissolvido vem para a superfície, a 

água acaba evaporando ficando o sal depositado deixando manchas. O sal pode 

aparecer com a água unindo dois ou mais componentes diferentes reagindo entre si. 

Para a formação da eflorescência é constante a necessidade de umidade, por esse 

motivo que se eliminar a umidade acaba com a eflorescência.  

O sal pode ser depositado pela atmosfera, o motivo seria a existência das 

indústrias químicas ou situações semelhantes nas proximidades, que lancem 



16 
 
produtos químicos no ar. Ou algum tipo de poeira trazida pelo ar, segue alguns tipos 

de eflorescência (VERÇOZA, 1991). 

Segundo Uemoto (1985) em caso que a florescência ocorra em alvenaria 

externa de edificação recém-terminada, em algumas vezes ela desaparece por si. 

Isto por haver as reações e devido o fato desta patologia possuir aparecimento de 

água, seguido após ação de chuvas. A maioria dos casos deve ser passar uma 

escova de aço para a retirada do material sobre a superfície e após lavar com água 

abundante, tirando tudo o que sobrou na superfície. Podem ser utilizados alguns 

produtos químicos para ser retirada a eflorescência, mas tem que se lembra de ver 

se o produto a ser utilizado não vai danificar na durabilidade do elemento 

construtivo. 

 

Figura 1 - Exemplo de eflorescência 

 
Fonte: Righi (2009) 

 

2.1.3.1.2 Manchas de Cor Castanha, ou de Ferrugem 

 

Essas manchas são mais comum ver em concretos armados, já nas 

alvenarias de tijolos e raro aparecer.  Pode se afirmar que no concreto armado o 

aparecimento das manchas seria a ferrugem. Já no concreto, caso apareça seria por 

falta de cobrimento das armaduras, ou se o concreto é muito poroso, ou se o aço 

que está sendo utilizado vir ter contato com algum tipo de substancias oxidante 

acelerando a ferrugem em sua superfície (VERÇOZA, 1991). 

Pode vim aparecer a ferrugem em superfície de tijolos ou revestimento, por 

ventura tiver algum pedaço de metal ou partículas de metal e for misturado com a 
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massa. Também pode acontecer de ter minério de fero misturado com os agregados 

ou pirita misturada com a argila (VERÇOZA, 1991). 

 

2.1.3.1.2.1 Manchas brancas, com aspecto de nuvem, pulverulentas 

 

A maioria das vezes é causada por sulfatos (de sódio, de potássio, cálcio ou 

magnésio) pode acontecer por carbonato de sódio ou carbonato de potássio. Elas 

saem fácil com água não prejudicando os materiais. Uma das maiores lesões que 

pode acontecer é o mau aspecto e depreciação, é o deslocamento de pintura, a 

água junto com o sal nem sempre atravessa a pintura sem descolá-la, mas pode 

formar manchas em sua superfície (VERÇOZA, 1991). 

Os sais eflorescentes já podem estar presentes nos tijolos, cimentos, na cal, 

nos agregados, na água para o amassamento, ou na reação entre outros materiais. 

Para ser feito as devidas correções tem que esperar o tempo para que o sal solúvel 

tenha aflorado. Após só lavar, pois é de fácil remoção caso haja incrustação pode 

ser removido com escova ou a própria água da chuva é suficiente para remover 

(VERÇOZA, 1991). 

 

2.1.3.1.2.2  Manchas de cor branca escorrida 

 

Esse tipo de eflorescência não pode ser removido somente com água. Essas 

machas não coroem o material das construções, deixas às vezes um aspecto não 

muito bonito para à superfície, também podem ter qualquer tipo de deslocamento de 

revestimento ou até mesmo nas pinturas. Não muito fácil a sua remoção das 

manchas de carbonato, às vezes tem que usar uma escova de aço para a retirada, 

pode deixar marca no reboco, ele não é muito solúvel com água normal o a chuva 

não o remove. Uma das maneiras da remoção seria utilizar o ácido muriático, mas 

além de fazer mal para quem está aplicando pode acontecer de ficarem vestígios 

caso não seja usado uma boa lavagem com água, assim pode corroer a armadura 

do concreto (VERÇOZA, 1991). 
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2.1.3.1.2.3  Bolor, mofo e limo 

 

Segundo Verçoza (1991) cita que o bolor ou mofo é o aparecimento de um 

tipo de microvegetais, os fungos, não são iguais aos vegetais, ele não tem clorofila, 

ela serve para decompor as substâncias orgânicas, servindo de alimentos para os 

vegetais. No caso dos fungos para sua decomposição tem em suas raízes micélios, 

que seriam as enzimas. As enzimas funcionam como um ácido onde esse fungo 

cresce, fazendo a função de queima por ser um ácido o material acaba ficando a 

maioria das vezes com uma cor escura, também podem ficar com uma cor 

esverdeada, avermelhada ou branca. Essa diferença de cor seria um tipo de ração 

química ou devido às sementes dos fungos (deposição de esporos) ou pode ser da 

própria cor que o fungo tem. Todo fungo tem por preferência ficar em bases 

orgânicas ficando em espera por serem vegetais. Sua proliferação seria em lugares 

úmidos, frestas e fissuras, sendo um ambiente ideal para ele. 

Conforme Yazigi (1998), o mofo ou emboloramento tem como característica 

principal o aparecimento e desenvolvimento de microorganismos que pertencem o 

grupo dos fungos. A maioria das vezes possui uma coloração esverdeada, podendo 

se desenvolver em diversos materiais.   

Tem vários tipos de fungos e a maioria deles é microscópio, quando uma 

madeira está em apodrecimento pode-se dizer que é o ataque dos fungos, ou a 

desagregação dessa madeira. Os fungos podem se desenvolver em qual quer tipo 

de material, madeira, vidro, alvenaria e outros. Eles nem sempre se alimentam do 

material onde crescem, também podem se alimentar de algumas partículas 

depositadas com o pó. Para a remoção dos fungos por mais que passe um pano 

úmido na superfície, isso só vai ser removido partes aéreas. Mas ainda vai continuar 

raízes, o mofo volta a aparecer muitas vezes se utiliza tipos de fungicidas nem 

sempre é eficaz. Para com bater os fungos tem que eliminar a umidade, com 

temperaturas de 10º e 35º, também tem que ser ventilado o ambiente fazendo com 

que seque a superfície, ou fazendo uma boa impermeabilização. Pode ser usado 

uma solução com fosfato trissódico, detergente comum, hipoclorito de sódio e água. 

Quando aplicar essa solução tem que se tomar cuidado para não entrar em contado 

com a pele e os olhos também não podem passar em metal, porque oxida, essa 

mistura é cáustica (VERÇOZA, 1991). 
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2.1.3.1.2.4  Criptoflorescências 

 

Segundo Verçoza (1991) a palavra ‘cripto’ se refere de formações salinas que 

ficam ocultas, e também relata que seria o crescimento de sais que ficam no interior 

dos materiais. Esse tipo de crescimento pode causar uma desagregação ou 

deslocamento na parte da construção, por sua vez pode o correr acidentes. No caso 

de ferrugem, forma a eflorescência, e em seguida pode formar a criptoflorescência, 

onde no ferro a ferrugem pode aumentar o seu volume até nove vezes, podendo 

deslocar o material ao seu redor. Como já foi falado onde que a ferrugem é mais 

comum em concreto armado, também pode ocorrer na alvenaria de aparecer corpos 

estranhos, como: pregos, pedaços de arame ou outro tipo de metal.  

A criptoflorescência pode ser causada pela etringita, onde seria o sal em 

expansão, aumenta o seu volume, no inicio e igual um pó branco, mais tarde ele se 

transformando em um depósito vítreo com uma alta resistência, com difícil remoção 

com água, não solúvel com a mesma. Ha casos de reservatórios e lajes com 

infiltração se formar estalactites. E quando crescem no interior do concreto pode 

causar fissuras. Em caso das argamassas de rejuntamento e tijolos ou blocos pode 

acontecer de rachar as paredes ou até mesmo cair. Os rebocos acontecem de 

descolar primeiro, depois aparecem às fissuras e após caem. Para a formação da 

etringita precisa-se de umidade, para impedir o seu desenvolvimento tem que se 

fazer uma boa impermeabilização na alvenaria (VERÇOZA, 1991). 

Um dos materiais quando umedecido se expande sendo a argila não cozida 

(barro), caso uma argamassa de uma alvenaria estiver com algum grão de barro, e 

se os tijolos utilizados conterem barro não cozido, caso tenha umidade pode se 

expandir formando rachaduras, uma das soluções para este problema seria fazer 

uma impermeabilização (VERÇOZA, 1991). 

 

2.1.3.1.2.5  Gelividade 

 

A gelividade seria um tipo de corrosão onde aparece em regiões frias. A 

Região mais comum do Brasil por causa do frio seria o Sul. A água não congela 

somente em 0º, ela pode congelar até 7º em seus poros ou capilares, em tijolos ou 

argamassas quando a água absorvida é dividida, ela vai para os poros e capilares. 

Nos dias frios ela pode se congelar, mesmo não chegando a 0º C. A água, com a 
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pressão do concreto ou argamassa ela não consegue se expandir, com o trabalho e 

produção de calor, o calor, ela não chega ao ponto de vir a congelar (VERÇOZA, 

1991). 

 

2.1.3.1.2.6  Manchas de gordura, graxas ou óleos 

 

Basicamente não seria a eflorescência, mas pode ser algum material sob a 

alvenaria podendo ser por uma causa acidental. Um dos maiores problemas seriam 

o mau aspecto e as consequências sob a pintura, atualmente podem ser feito alguns 

reparos removendo com preparados químicos (VERÇOZA, 1991). 

 

2.1.4 Patologias da Umidade 

 

Dentro de uma construção, quando há algum defeito, eles são decorrentes da 

penetração d’ água ou pelo motivo da formação de manchas de umidade (SOUZA, 

2008). 

Na construção civil um dos problemas mais difíceis seria a umidade. Essa 

dificuldade seria a complexidade dos fenômenos envolvidos, pelo motivo de não ter 

os devidos conhecimentos e a falta de estudo (PEREZ, 1988). 

A umidade quando afeta uma construção ela pode causar desconforto para os 

moradores, danificam rapidamente a construção, e quando é retardado a  

manutenção, ela se torna muito cara. Com o aumento das patologias nas 

construções, gerada pela umidade, uma das características seria a arquitetura 

moderna, assim como alguns materiais construtivos e sistemas sendo adotados a 

algum tempo. Com a utilização do concreto armado, neste caso a parede fica com a 

função a de vedação, deixando de ser com uma importância maior e ficando com 

uma aparência mais bonita. Podendo utilizar alguns pré-moldados e materiais 

diferentes onde seria colocado nas fachadas e nas coberturas, tendo um desgaste 

diferente do outro, deste modo a parte do envelope vai ficar mais frágil (PEREZ, 

1988). 
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2.1.4.1 Mecanismos de atuação da água nas edificações 

 

Dentro da patologia a água seria um dos maiores causadores, podendo ser 

de forma direta ou indiretamente, sendo encontrado no estado de gelo, líquido ou 

em vapor d’ água, podendo ser um agente de degradação ou sendo como um meio 

de instalação de outros agentes (QUERUZ, 2007). 

Conforme Lersch (2003) as Causas e presença de umidade nas edificações, 

classificando-as como: 

 

a) Umidade de infiltração; 

b) Umidade ascensional; 

c) Umidade por condensação; 

d) Umidade de obra; 

e) Umidade acidental. 

 

2.1.4.1.1 Umidade por infiltração 

 

Como a umidade não tem forma passando através das áreas externas para 

ás internas, havendo quaisquer trincas, cada material tem suas características 

próprias, mas sempre vai haver um que tem a maior capacidade de absorver a 

umidade do ar ou alguma falha na construção, como planos de parede e portas ou 

janelas. Quando se ajunta água da chuva com vento podem agravar a infiltração 

(RIGHI, 2009). 

Perez (1988) relata que a umidade de infiltração seria proveniente da água da 

chuva penetrando na edificação através das fachadas como portas, janelas e 

paredes, esse tipo de umidade é o que está mais presente nas edificações.  

 

2.1.4.1.2  Umidade ascensional 

 

Seria a presença da umidade onde a água que verte do solo, por aumentar os 

lençóis freáticos superficiais aumenta a umidade na superfície. É nítido ver a 

permanência de umidade em pisos e paredes, podendo chegar até 0,8 m de altura 

(VERÇOZA, 1991 apud SOUZA, 2008). 
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Conforme Socoloski (2015) sita por usar materiais porosos na construção civil 

pode estar à umidade ascensional. A umidade ascensional pode causar danos e 

valores na estética nas edificações, podendo aparecer manchas nas fachadas em 

áreas próximas ao solo. 

Para locais que tem baixa umidade relativa baixa, a evaporação seria mais 

rápida, de outro modo que a umidade relativa é mais alta a evaporação seria mais 

lenta assim favorece o avanço da frente úmida. Um fator que influencia na secagem 

da parede seria a insolação, onde absorve a radiação. Conforme as paredes 

possuem uma incidência do sol e ventilação, por causa da diferença há diferença na 

progressão da umidade (SILVA, 2013). 

 

Figura 2 - Mecanismo de umidade ascensional 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Conforme a água subindo até conseguir ficar em equilíbrio com a força da 

gravidade, podem ser notados a través dos pisos e paredes. Á casos mais críticos 

que pode chegar até a altura do teto das edificações. Essas umidades têm como 

característica a presença de água no solo, ou por fenômenos sazonais onde 

aumenta a umidade por causa dos lençóis freáticos superficiais. E por causa do 

excesso de umidade nas partes molhadas das edificações tipo pisos de banheiros, 

caso não tenha uma impermeabilização correta na parte inferior da parede 

(SOARES, 2014).  
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2.1.4.1.3  Umidade por condensação 

 

Seria uma tipologia bastantes distintas comparadas com as outras. Deve ser 

o fato dessa umidade não ser consequente a algum tipo de água infiltrada, mas sim 

água que já está no ambiente nas superfícies tipo paredes de uma edificação 

(VERÇOZA, 1991). 

Afirma-se que os diversos e diferentes materiais, comparado sua densidade, 

se comportam diferentemente quanto à condensação: os materiais mais densos 

pode dizer que são mais atacados, e o de menos densidade sofrem menos 

(QUERUZ, 2007). 

O aumento da incidência dos problemas de umidade devido à condensação 
em apartamentos explica-se pela maior estanqueidade à água necessária 
para as janelas e, consequentemente, maior estanqueidade ao ar. Isso faz 
com que a ventilação dos ambientes seja precária, pois, geralmente, não é 
planejada. Para resolver o problema da infiltração de água de chuva cria-se 
outro, o da condensação (PEREZ, 1988, p. 572). 

 

Segundo Alucci (1995), a umidade de condensação seria quando a 

temperatura na edificação tende ser mais elevada que a temperatura de superfície 

dos revestimentos. Tendo como exemplo a grande quantidade de vapor gerado nas 

dependências da cozinha, e o banho, também pode se contar com a respiração dos 

ocupantes das edificações nota-se quando entram em contato com alguma 

superfície mais fria, ocorrendo o fenômeno de condensação. 

 

2.1.4.1.4  Umidade de obra 

 

A umidade que fica na parte interna aos materiais, seria em decorrência do 

equilíbrio perante os materiais e o ambiente. Exemplo: a umidade localizada nas 

argamassas dos rebocos, onde transferem uma quantidade de umidade para o 

interior das alvenarias, onde vai precisar de um tempo a mais para a cura do reboco 

(QUERUZ, 2007). 

Do ponto de vista de Schönardie (2009), o aparecimento de manchas nem 

todas é decorrente das chuvas ou umidade do solo. Muitos reservatórios e 

canalizações podem causar infiltrações, por esse motivo tem que ser impermeável. 

Os materiais que estão na construção podem causar problemas de umidade. 

Exemplo: um metro cúbico de alvenaria nova, contem de 130 a 230 litros de água. 
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Quanto a madeira nova tem de 15 a 40% de seu peso em água. No caso dos pisos é 

normal o aparecimento de manchas durante seis meses após a sua aplicação, os 

capeamentos de parque com resinas sintéticas seriam normais a retenção de água 

das argamassas por meses podendo apodrecer, ou aparecimento de fissuras do 

verniz. Recomenda-se que somente podem ser colocados vernizes sintéticos em 

parques após seis meses ou mais da colocação de madeiras. Pode-se dizer uma 

das patologias que acaba retendo água nas paredes, seria quando não tem os 

devidos cuidados de fazer as paredes e já fazer a cobertura, pode ocorrer que chova 

e a umidade fica retida nas paredes tendo que esperar secar para depois ser 

colocado o chapisco e o reboco. 

 

2.1.4.1.5  Umidade acidental 

 

Caso tenha alguma falha nos sistemas de tubulação, podem gerar infiltração. 

Para edificações que já tem algum tempo de existência tem que se dar uma 

importância maior, pois pode haver a existência de algum tipo de infiltração (RIGHI, 

2009). 

Os vazamentos mais comuns seriam no sistema de coletores de água da 

chuva. Para sua localização é feita por sistema visual, tendo uma preferência em 

fazer nos dias chuvosos, assim facilitam para ser observado o vazamento, neste 

caso um teste simples que seria suficiente para a localização da patologia 

(VERÇOZA, 1991). 

 

2.1.5 Patologias causadas pela umidade 

 

Em edificações um dos defeitos mais comuns seria a penetração da água ou 

aparecimento de manchas de umidade. Apesar de serem frequente eles são 

bastante graves. Afeta a parte psicológica das pessoas, o motivo goteiras ou 

mancha de umidade nas residências ou local de trabalho, muitas vezes precisa ir até 

a justiça para achar um responsável pelos prejuízos e gastos por uma má 

impermeabilização (VERÇOZA, 1991). 

Na construção civil, as patologias de umidade são bastante encontradas nas 

edificações e possuem enquanto a incidências mais comuns, àquelas que são 

provenientes de água ou de formação de manchas de umidade (PEREZ, 1988). 
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O próprio Silva (2007) cita que uma das mais frequentes manifestações 

dentro da patologia seria a decorrência da umidade do terreno em fachadas dos 

andares térreos, designadamente o aparecimento de manchas geradas pela ação 

dos agentes bióticos. 

Uma goteira no telhado pode acabar danificando vários equipamentos ou 

bens, a umidade é a principal causa do aparecimento das patologias, ela fica 

indispensável pelo aparecimento de mofo, eflorescência, ferrugem, perda de 

pinturas, de rebocos e pode causar acidentes estruturais. Para se achar a causa de 

uma infiltração não é nada fácil, muitas vezes um vazamento no telhado se origina 

na direção dos ventos e a intensidade das chuvas. Quando não se acha a origem 

fica mais difícil de corrigir (VERÇOZA, 1991). 

Segundo Verçoza (1991) as umidades nas construções podem ter as 

seguintes origens: 

 

a) Trazidas durante a construção; 

b) Trazidas por capilaridade; 

c) Trazidas por chuva; 

d) Resultantes de vazamentos e redes; 

e) Condensação. 

 

Há umidades originadas nas construções eu são essencial para a obra, com o 

templo elas desaparecem, igual a água utilizada nos concretos e argamassas, e 

pinturas e outros. Depende do local a umidade pode levar até seis meses para 

desaparecer (VERÇOZA, 1991). 

A umidade por capilar é aquela que aparece os tijolos, concerto, argamassas, 

madeiras e sobe do solo úmido. Os materiais capilares acabam levando á água até 

o interior das edificações, a altura que a tinge a capilaridade vai depender muito do 

diâmetro e forma dos capilares (VERÇOZA, 1991). 

Segundo Verçoza (1991) as formas de umidade podem se localizar 

principalmente em: 

 

a) Telhados; 

b) Lajes de cobertura; 

c) Reservatórios e piscinas; 
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d) Paredes e pisos. 

 

2.1.5.1 Infiltrações em telhados 

 

Podendo ser menos criticadas onde os vazamentos em coberturas e terraços, 

em coberturas de telha podem apresentar muitos vazamentos. Ainda os vazamentos 

nos telhados são possíveis de ser mais fácil de corrigir sendo fácil de localizar 

(VERÇOZA, 1991). 

 

2.1.5.2 Vazamento e goteiras na rede pluvial 

 

É comum o aparecimento de vazamentos em calhas, condutores e outros 

dispositivos que coletam água da chuva, podem se manifestar através de goteiras 

ou manchas em forros e paredes que ficam abaixo (VERÇOZA, 1991). 

Para ser feito a avaliação do defeito pode ser feito visual sendo simples, às 

vezes não é possível realizar o teste na hora que está chovendo é possível fazer 

teste simples para localizar o vazamento. Muitas vezes se coloca uma calha na hora 

da chuva para se localizar o vazamento, em locais impenetráveis podem fazer os 

testes quando não estiver chovendo. Seria dividir a calha em partes para a 

realização dos testes, colocando pedaços de pano fazendo um tipo de bucha onde 

ela fica prensada. Após encher cada parte e verifica-se onde irão aparecer as 

manchas no forro, permite que seja localizado onde está o problema (VERÇOZA, 

1991).  

Tomaz (2003). Sita que as calhas podem ser de material tipo chapas 

galvanizadas, liga de alumínio e plástico e PVC, quanto a suas características é 

necessário analisar o material antes da fabricação das calhas. Seu material deve 

corresponder contra corrosão e que não venha afetar contra alternância de 

temperatura, devem ser lisas, leves e rígidas, e ter longa durabilidade. 

Alguns furos nas calhas podem ocorrer devido à ferrugem, ou a pregos, e 

outros, neste caso a solda não é eficaz, às vezes tem que trocar toda a calha, tem o 

tipo de vazamento que nem sempre é eficaz os testes acima citado, um defeito 

encontrado pelo vazamento seria quando a chuva sendo muito forte, onde acaba 

transbordando as calhas, neste caso pode ser identificado pela sua frequência, 

novamente a única solução seria trocar a seção que está com problema ou trocar de 
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calha ou condutor por um que venha a suprir a vazão. Para isso tem o calculo de 

hidráulica tendo que haver a projeção horizontal do telhado, seria relativo conforme 

o tamanho da área (VERÇOZA, 1991). 

Outro problema seria o entupimento dos condutores, o motivo seria o acumulo 

de folhas nos colarinhos, ou papeis e até mesmo ninhos de passarinhos. Neste caso 

é fácil de localizar o defeito pela inspeção visual e de correção evidente, para ser 

resolvido esse tipo de problema pode ser colocado uma tela em forma de hemisfério 

nos colarinhos (VERÇOZA, 1991). 

Para um armazenamento de folhas, areia e sujeira nas calhas são utilizados 

um sistema de grades e telas, deixando que a água flua sem interrupções de alguma 

sujeira nos condutores. O material utilizado para reter a sujeira não deve ser do tipo 

que venha a enferrujar (FENDRICH; OLIYNIK, 2002).  

Podem ocorrer vazamentos por haver amassamento nas calhas, por mais que 

se construam as calhas com uma boa seção, com o passar do tempo pode ter sido 

aberta, naturalmente ou por acidente, deixando a parte da calha atingida insuficiente 

para o escoamento d’ água, por esse motivo que as bordas das calhas têm virolas, 

para ter um reforço maior seria ideal ter um fio de aço (VERÇOZA, 1991). 

No caso dos tubos pluviais (condutores) o maior defeito seria o entupimento, 

caso aconteça de entupimento no meio do condutor em que aparece para os testes 

das calhas. É realizado por seção logo se descobre o condutor entupido, para esse 

caso a  solução é desentupir o condutor, mas nem sempre é fácil, pois é uma tarefa 

muito difícil, o material que entope faz uma massa sólida dificultando a realização da 

tarefa, tendo que ser utilizado um cabo de aço ou um rodotubo ou acabar fazendo a 

substituição (VERÇOZA, 1991). 

 

Figura 3 - Exemplo de transbordo da calha 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 
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Figura 4 - Exemplo de amassamento da calha 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

Quando se fala nos vazamentos no tubo, sendo menos frequente, e quando 

se trata dos condutores embutidos nas alvenarias, pode aparecer água em uma 

determinada altura, por causa do condutor e a parede só aparece mais embaixo, 

aparece alguma rachadura na alvenaria. Com o aparecimento das manhas tem que 

fazer sondagens passando em pontos acima do aparecimento das manhas 

(VERÇOZA, 1991). 

Os vazamentos às vezes pode ser por algum furo nos tubos, alguma trinca, 

soldas mal feita, a solução a ser feita seria parecido como é feito nas calhas, pode 

ocorrer nas pontas dos tubos (uniões) de aparecer água, mas se dá quando os 

excessos da chuva transbordam a tubulação (VERÇOZA, 1991). 

 

Figura 5 - Exemplo d' água nas uniões dos tubos 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

Podem aparecer infiltrações caso seja feito de maneira errada os algerozes, 

rufos e similares, é localizado quando se lança água sobre eles quando houver 

acumulo d’ água ela sobe e extravasa nas uniões (VERÇOZA, 1991). 

  



29 
 

Figura 6 - Exemplo do acumulo d' água nos rufos 

 
Fonte: Verçoza (1991) 

 

Lembrando que as calhas não possuem a mesma dilatação que as alvenarias 

e madeiras, neste caso elas não podem ser embutidas diretamente na alvenaria, 

tem que ser fixadas de forma que possam ter livre dilatação, caso fiquem embutidas 

na alvenaria podem estourar o reboco como o passar do tempo pode entrar umidade 

neste local (VERÇOZA, 1991). 

 

Figura 7 - Maneira correta de se colocar as calhas 

 
Fonte: Verçoza (1991) 

 

De acordo com a NBR 15527 ABNT, 2007 as calhas e condutores devem 

atender à NBR 10844 ABNT,1989. 

 

2.1.5.3 Vazamentos e goteiras nos telhamentos 

 

Os telhados pode haver vazamentos onde tem as áreas cobertas pelas 

telhas, tem vazamentos que indiferente o modelo de telha acaba aparecendo, e 

determinados vazamentos são característicos dos diversos modelos de telhas. Um 

defeito que pode ser encontrado seria o caimento do telhado inadequado, conforme 

a telha é o caimento tendo o ângulo limite, caso esteja fora pode haver vazamentos. 
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Este ângulo vai depender do sistema que fixa as telhas, dos sistemas de encaixes 

longitudinais e laterais, da permeabilidade das telhas. Se o caimento for muito 

exagerado pode ocorrer das telhas virem a cair, mas se caso for pequeno demais o 

vento acaba empurrando a água para dentro do telhado, quando se tem uma goteira 

que é frequente à primeira coisa a ser analisada seria o caimento do telhado 

(VERÇOZA, 1991). 

 

Figura 8 - Exemplo telhado com muito caimento 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

Figura 9 - Exemplo telhado com pouco caimento 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

Podem ocorrer vazamentos caso as telhas sejam de má qualidade, ou com 

defeito, neste caso tem que ser trocada as telhas. Algumas vezes é possível pintá-

las com um tipo de verniz impermeável apropriado. Pode-se aumentar o caimento 

não seria muito barato, mas seria uma solução. Há um defeito, mas que não implica 

na infiltração seria o mofo, mas ele pode ser eliminado conforme a solução citada 

acima sendo pintar com verniz impermeável (VERÇOZA, 1991). 
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Outro defeito no telhado seria a colocação de madeiras sendo mal executado, 

onde a madeira sendo fraca pode formar flechas, que tem uma grande possibilidade 

de goteiras, o motivo é que as telhas ficam fora de plano (VERÇOZA, 1991). 

Algumas goteiras são comuns nas telhas de fibrocimento por causa das 

fissuras, pode-se resolver trocando a folha o mais breve possível ou passando um 

calafetar nas fissuras, ou por parafusos mal colocados, as vezes é colocado na parte 

de baixo das ondas da telha, ou por má vedação nos furos dos parafusos 

(VERÇOZA, 1991). 

 

Figura 10 - Colocação dos parafusos na telha 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

Conforme o fabricante tem o transpasse da ondulação da telha, caso não seja 

efetuada conforme recomendação pode ocorrer infiltração, para eliminar a infiltração 

às vezes se coloca uma tira plástica entre as telhas e se prende bem (VERÇOZA, 

1991). 

 

Figura 11 - Colocação da fita na telha 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 
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Conforme o fabricante recomenda que nunca possa se cobrir menos que uma 

onda na telha, para maior segurança têm que ser deixado às frestas contra a direção 

dos ventos, também se recomenda se corta os cantos para não ficar erguido assim 

temos o não aparecimento de fissuras e goteiras (VERÇOZA, 1991). 

 

Figura 12 - Transpasse das ondulações 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

Figura 13 - Exemplo corte no canto da telha 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

Segundo Verçoza (1991) cita que outro defeito comum nas telhas de fibra-

cimento, seria a deformação lenta, aparece visivelmente vergando nos vãos 

exagerados. 

  



33 
 

Figura 14 - Exemplo de deformação da telha 

 
Fonte: Adaptada de Verçoza (1991) 

 

2.1.5.4 Infiltrações em lajes de cobertura 

 

Quando se fala de infiltração em laje é porque foi realizada uma 

impermeabilização mal feita, também tem outras causas que pode acontecer. 

Quando aparecer infiltração na laje primeira coisa a ser feito é fazer a verificação se 

foi realizado a impermeabilização. Raramente funcionam os chamados remendos 

com calda de asfalto ou a nata de cimento nas rachaduras ou fissuras (VERÇOZA, 

1991). 

Tem que ser verificado nas platibandas adjacentes para ver se não há 

rachaduras. Tem situações que a água passa sobre a rachadura das platibandas, 

sendo igual uma impermeabilização perfurada. Caso uma fissura nas platibandas 

tem que ser vedadas, mas tem que ser realizado o devido reparo não com qualquer 

argamassa, neste caso pode ser utilizado epóxi ou argamassa expansiva 

(VERÇOZA, 1991). 

 

Figura 15 - Exemplo de fissuras nas platibandas 

 
Fonte: Verçoza (1991) 

  



34 
 
2.1.6 Componentes do sistema de impermeabilização 

 

Conforme Soares (2014) o sistema de impermeabilização à diversos grupos 

que os correspondem, sendo diferentes sistemas para a sua utilização. Os sistemas 

de impermeabilização se dividem em quatro componentes: 

 

a) Base e camada de regularização; 

b) Camada impermeável; 

c) Detalhes construtivos. 

 

2.1.6.1 Base e camada de regularização 

 

Com a regularização a base seria uma das exigências mais importante do 

sistema, conforme o seu grau de fissura, devido à deformabilidade causada pelas 

cargas e movimentações. Conforme estudos das estruturas na aplicação de 

impermeabilizantes determinam-se as características do sistema a ser usado 

(SOARES, 2014). 

A camada de regularização tem como função de regularizar o substrato a ser 

impermeabilizado, para estabelecer uma superfície uniforme de apoio adequado à 

camada impermeável. Conforme item 5.8 da NBR 9574  ABNT, 1985), a superfície 

quando impermeabilizada pode ser isenta de protuberâncias e com resistência e 

textura compatíveis como o sistema de impermeabilização a ser empregado 

(SOARES, 2014). 

 

2.1.6.1.1 Caimentos 

 

Os caimentos são de estrema importância para que funcione coreto o 

sistema, não ficando a concentração de água e deslocando para o seu destino final. 

Os caimentos de uma laje fazem parte do projeto para a impermeabilização e deve 

ser feita quanto estiver sendo realizado o projeto de arquitetura. O mesmo tem que 

ser feito juntamente com o projeto hidrossanitários, já que na execução tenha o 

dimensionamento dos ralos. Quando se direciona a água para o ralo seria para não 

ficar água concentrada sob o revestimento, os caimentos têm que ser executados na 

base da camada da impermeabilizada (SOARES, 2014). 
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Figura 16 - Exemplo de caimento em laje com 01 coletor 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Sobre a quantidade de ralos a ser alocado, tem que haver uma previsão 

sobre sua quantidade para que a espessura total do serviço de impermeabilização e 

acabamento venha a interferir da menor maneira as cotas de arquitetura, e não 

tenha sobrepeso na laje. Há alguns projetos hidráulicos que tem que ser colocados 

dois ou mais ralos, a pedido do projetista de impermeabilização. É feita a 

comparação do peso em uma laje no caso seja colocado dois ralos no mesmo lado 

(SOARES, 2014). 

 

Figura 17 - Influência de 02 coletoras 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Conforme o posicionamento dos dois ralos tem como obrigatoriedade de 

caimento de, no mínimo de 1%, exemplo a baixo pode ser visto a altura inicial e final 

da camada de regularização (SOARES, 2014). 
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Figura 18 - Corte de laje 

Fonte: Soares (2014). 
 

Conforme apresentada abaixo da influencia de serem utilizados quatro ralos, 

sendo colocados em lados expostos da laje (SOARES, 2014). 

 

Figura 19 - Influência 4 ralos na laje 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Conforme os exemplos acima citado onde a impermeabilizado pode estar 

relacionado à construção, como o sobre peso da laje (SOARES, 2014). 

A partir dos cortes, mostra os sobrepesos em todos os casos: 

 
Tabela 1: Cálculo de sobrepeso 

 Ralo de um lado  Ralo nos dois lados  
Volume (m³) 7,5 5 
Densidade do Contrapiso 250 kg/m³ - 
Peso (kg) 18575 1250 
Diferença de Peso: - 625 kg 

Fonte: Soares (2014) 
 

2.1.6.2 Camada de berço e camada amortecedora 

 

Pode ser chamada de camada de regularização, sua função seria de proteger 

a camada impermeável contra agressões derivado do substrato. Com a utilização da 
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camada amortecedora fica sob proteção mecânica, protegendo mecanicamente a 

impermeabilização (SOARES, 2014). 

Abaixo tem a representação de um sistema de impermeabilização não 

aderido utilizando camada de berço e camada de amortecimento, sendo: 

 

Figura 20 - Representação de camadas de berço e amortecedora 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Os componentes utilizados para impermeabilização não aderida são as 

camadas impermeabilizantes não fica em contato direto com o subsolo. Podem se 

dizer que sim entre as camadas de berço e de amortecimento (SOARES, 2014). 

 Conforme figura a baixo indica as camadas de berço e amortecedora de um 

sistema de impermeabilização a ser executado (SOARES, 2014). 

 

Figura 21 - Sistema impermeabilizante com camada de berço 

 
Fonte: Soares (2014) 
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2.1.6.3 Camada impermeável 

 

A camada impermeável conforme NBR 9575 (ABNT, 2003) “sendo o estrato 

com a função de prover uma barreira à passagem de fluidos”. Conforme o 

impermeabilizante pode haver diferentes tipos de material para a barreira (SOARES, 

2014). 

 

2.1.6.4 Proteção mecânica 

 

Segundo Cruz (2003), a NBR 9575 (ABNT, 2003) define que proteção 

mecânica, tem como função absorver os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes 

na camada impermeável, tendo como função em protegê-la contra a ação deletéria 

destes esforços. Essa proteção mecânica pode se dividir em 3 grupos (SOARES, 

2014): 

 

a) Proteção mecânica intermediária: sua função seria a distribuição de esforço e 

amortecimento de carga na impermeabilização, protege nas execuções finais 

ou pisos. Tem que ser no mínimo de 1,0 cm de espessura; 

b) Proteção mecânica final para solicitações leves e normais: distribui sobre a 

impermeabilização dos carregamentos normais. Tem que analisar se a 

proteções mecânicas utilizadas seriam compatível com os carregamentos 

previstos. Essa proteção deve ser no mínimo de 3,0 cm; 

c) Proteção em superfície vertical: tem como função em proteger a 

impermeabilização do impacto, intemperismo e abrasão, quando previsto 

serve como camada intermediária. Nas impermeabilizações flexíveis, usam-se 

telas metálicas fixadas, no mínimo de 5,0 cm acima da cota da 

impermeabilização. 

 

Abaixo temos as mantas asfáltica com acabamentos aluminizados ou 

granulares: 
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Figura 22 - Filme alumínio 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Abaixo há um material com proteção superficial, sua utilização somente em 

áreas sem tráfego, como jardineiras, em outros caso executar proteção mecânica 

dimensionada conforme a finalidade da estrutura a ser feito a impermeabilização, 

considerar o tráfego e a carga incidente (SOARES, 2014). 

 

Figura 23 - Fragmento de rocha 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Ao usar uma proteção mecânica sob uma camada impermeabilizante flexível, 

igual mantas asfáltica, têm a necessidade de ser utilizada uma camada separadora, 

para ser evitadas as tensões atuantes nas camadas de proteção mecânica, 

causadas através de variações térmicas ou carregamento, transmitindo-se para a 

impermeabilização. As camadas separadoras podem impedir a transmissão das 

tensões atuantes onde não deixa com que a proteção mecânica venha a ficar 

acedida na impermeabilização, conforme figura abaixo (SOARES, 2014). 
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Figura 24 - Camadas de sistema de impermeabilização flexível 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

Com as camadas de impermeabilização, impede com que ela se movimente 

causando patologias na proteção mecânica como fissuras e rachaduras, devido sua 

contínua expansão e retração (SOARES, 2014). 

 

Figura 25 - Laje com fissura na pavimentação 

 
Fonte: Soares (2014) 

 

2.1.7 Materiais Impermeabilizantes 

 

Conforme é feita o sistema de impermeabilização obtido da combinação de 

vários materiais, classificados como: básicos, elaborados, pré-fabricados ou 

auxiliares (MELLO, 2005).  

Materiais básicos, realizados através dos processos industriais, se originam 

dos mesmos os materiais pré-fabricados e elaborados, como: asfaltos e polímeros e 

aditivos impermeabilizantes (MELLO, 2005).  

Materiais elaborados são obtidos através dos materiais básicos, com 

combinação entre si ou com solventes, água, cargas e agentes emulsionante. Sua 

utilização pode ser como: matéria-prima e obtenção de asfalto modificado com 

polímeros utilizados no preparo da emulsão asfáltica; também como produto 
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impermeabilizante final; e como matéria-prima para a obtenção de materiais pré-

fabricados, exemplo a baixo (MELLO, 2005).  

 

Figura 26 - Material à base de asfalto, solução ou emulsão 

 
Fonte: Mello (2005) 

 

2.1.8 Sistema de Impermeabilização 

 

No mercado Brasileiro o sistema de impermeabilização é classificado de 

acordo com a sua diferença de concepção, os princípios de funcionamento, 

materiais, técnicas de aplicação (MELLO, 2005).  

 

2.1.8.1 Métodos de execução 

 

Nos métodos de execução os materiais podem ser pré-fabricados ou 

moldados no local, ainda existem materiais auxiliares, sendo em forma de telas, 

tecidos, filmes ou feltros, sendo utilizados alguns sistemas de impermeabilização, 

tanto pré-fabricados moldados no local. São colocados dentro materiais 

impermeáveis com a função de resistir aos esforços de tração onde necessita da 

manta ou a membrana impermeável (MELLO, 2005).  

 

2.1.8.1.1 Mantas sintéticas 

 

Seria do tipo butil e borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM), sendo com 

espessura mínima de 0,8 mm com a utilização do berço amortecedor ou acima de 

1,0 mm sem a utilização de berço amortecedor. Seria um sistema não armado, a 

manta é colocada sobre um berço de amortecimento, podendo ser um berço a 
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quente, sendo composto por cimento asfáltico com aditivos elastoméricos, ou pode 

ser um berço a frio, com sua composição de emulsão asfáltica e borracha moída. 

São aplicadas em impermeabilizações em geral, sendo colocadas em coberturas 

pré-moldadas, lajes mistas, estruturas fissuráveis calhas, baldrame, e outros 

(MELLO, 2005).  

 

2.1.8.1.2 Mantas termoplásticas 

 

Essa manta seria do tipo de Policloreto de vinila (PVC), sendo com espessura 

mínima de 1,0 mm. Sua aplicação seria no sistema flutuante, em superfícies verticais 

e próximas aos ralos. A manta necessita de proteção mecânica, caso haja a 

existência de poros, conforme do resultado da prova de carga (uma lâmina d’ água 

de 72 horas). São utilizadas na impermeabilização de coberturas, terraços, 

transitáveis, jardineiras, galerias sanitárias, reservatórios d’ água, etc. (MELLO, 

2005).  

 

2.1.8.1.3 Mantas asfáltica 

 

É uma estrutura de um material impermeável, o seu véu pode ser de fibra de 

vidro ou de polietileno são industrializadas com asfalto oxido ou modificadas com 

polímeros, o polímero tem sua alma de 0,1 mm, não se considera como uma 

armadura propicia a emenda das mantas por fusão do asfalto. Essas mantas 

proporcionam um desempenho as vezes até superior comparado com o feltro 

asfáltico, pode haver economia na mão-de-obra e tempo, o custo pode ser menor 

que as mantas sintéticas (MELLO, 2005).  

 

2.1.8.1.4 Membranas moldadas no local 

 

Essa membrana é moldada no local com ou sem armadura, sendo um 

conjunto impermeabilizante. Ela pode ser aplicada a frio ou a quente, quando se 

aplica a frio, tem as emulsões e soluções asfáltica e os asfaltos elastoméricos. Na 

membrana quando é aplicado a quente pode ser utilizado o asfalto oxidado e o 

asfalto modificado. Muitos asfaltos são modificados devido a alta tecnologia, 

algumas vezes são aplicados polímeros, faz com que aumente o ponto de 
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amolecimento diminuindo a penetração, e aumentando a resistência da fadiga 

mecânica. Pode também aumentar a resistência ao escorrimento e adquirindo a 

flexibilidade a baixas temperaturas (MELLO, 2005).  

 

2.1.8.1.5 Asfalto oxidado 

 

Seria um betume asfáltico onde suas características foram modificadas 

conforme a passagem de ar aquecido a 2000°C através de sua massa aquecida. Por 

causa da temperatura neste tratamento pode mudar sua consistência. Esses asfalto 

oxidados não são elásticos, possuindo somente plasticidade em torno de 10% 

acabam se deformando, são quebradiços em baixas temperaturas, acabam ficando 

com uma resistência baixa à fadiga  (MELLO, 2005).  

 

2.1.8.1.6 Asfalto modificado com polímeros 

 

Realizado as modificações com polímeros em que se incorpora com as 

características físico-químicas ao asfalto. Pode ser aplicado a frio e a quente – em 

emulsão ou solução, o seu maior uso seria na industrialização de mantas asfálticas 

poliméricas com armaduras (MELLO, 2005) 

Conforme Mello (2005) cita que a NBR 9910 (ABNT, 2002) os asfaltos 

modificados sem a adição de polímeros devem atender a norma, classificam-se 

conforme tabela: 

 

Tabela 2: Tipos de asfaltos 
Asfalto modificado sem 

ação de polímeros 
PA (Ponto de 

amolecimento) 
PN (Ponto de penetração) 

Tipo I 60 – 75 25 – 40  
Tipo II 75 – 95 20 – 35 
Tipo II 95 – 105 15 – 25  
Tipo IV 85 - 95 40 - 55 

Fonte: Mello (2005) 
 

2.1.8.1.7 Emulsão asfáltica 

 

É feito através da emulsificação do asfalto em água através de um agente 

emulsificador. Quando combinado com cargas minerais a resistência ao 
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escorrimento em temperaturas elevadas fica melhor. Ficando com baixa flexibilidade, 

resistência à fadiga e durabilidade (MELLO, 2005). 

 

2.1.8.1.8 Solução asfáltica 

 

Sua produção é a partir solubilização do asfalto oxidado com solvente 

apropriado, facilitando na aplicação a frio, quando o solvente se evapora, chega 

adquirir as propriedades do asfalto antes mesmo da solubilização. É utilizada 

principalmente como impermeabilizante a base de asfalto oxidado e mantas asfáltica 

(MELLO, 2005). 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

A presente perícia atende os requisitos exigidos conforme a NBR 13752/ 96, 

norma que fixa os critérios e procedimentos à perícias de engenharia na construção 

civil. O critério utilizado para a elaboração do laudo pericial foi embasado na análise 

na exposição do ambiente. 

 

a) Visita in-loco de uma patologia construtiva relacionada à umidades para o 

levantamento de subsídio, de modo a acumular e organizar as informações 

necessárias e suficientes para o entendimento dos fenômenos; Onde será 

feito fotografias, medições, averiguações; 

b) Diagnóstico da situação, estudo detalhado do caso especifico de modo a 

entender os fenômenos, identificando as múltiplas; 

c) Definição de conduta, de modo a prescrever a solução do problema, 

especificando todos os insumos necessários e prever ainda a real eficiência 

da solução proposta. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A pesquisa realizada neste trabalho foi de extrema importância para 

analisarmos o estudo de caso em uma edificação, destacando infiltração proveniente 

de aterro como a principal fonte geradora da patologia. 



45 
 

O objetivo deste trabalho é realizar um laudo técnico, com a perícia técnica 

registrar no presente laudo a existência de avarias em paredes, pisos e muro, 

visando em constatar as patologias existentes, executar inspeção e levantamento 

fotográfico. Apontar as possíveis causas das patologias e sugerir soluções que não 

venha a elevar o custo para o proprietário. Trata-se de uma residência unifamiliar 

localizada na Cidade de Fraiburgo Santa Catarina.  

 

2.3.1 Laudo de Perícia 

 

A) Levantamento de subsídios 

A edificação esta situada na Rua Luxemburgo, nº 151, Lote 018, Quadra 229, 

Bairro das Nações, Município de Fraiburgo/SC conforme figura 29. Construída em 

alvenaria, possuindo 130,32 m² de área onde a mesma ocupa as duas divisas do 

terreno. 

A edificação confrontante do lado direito, para quem olha da referida rua, se 

encontra a um nível de 2,50 metros acima da edificação do vizinho, conforme figura 

28. 

Estrutura da cobertura é de madeira e as telhas são de fibrocimento de 6 mm. 

As esquadrias das janelas são em vidro temperado, a porta de entrada sendo 

madeira maciça e demais portas de madeira semi-ocas. 

A casa possui oito cômodos, tais como: sala de estar/ jantar, 02 dormitórios, 

01 suíte, 01 lavanderia, BWC e garagem para 01 veículo. 

 

Abaixo temos a planta baixa da edificação: 
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Figura 27 - Planta da Residência 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 28 - Local afetado pela infiltração 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 29 - Localização da Edificação 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

 

Figura 30 - Ilustração do terreno 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Foi realizado a visita técnica a edificação para verificar o que motivou o inicio 

das patologias, e a situação atual da residência do proprietário lesionado.  

Foi constatado a existência de um muro de divisa, dos lotes com o 

aparecimento das patologias, onde um trecho do muro é a parede lateral de 

residência construída na extrema.  

O muro de divisa possui aproximadamente 3,00 metros de altura, onde o 

vizinho depositou aterro no mesmo, sendo 2,50 metros de aterro, criando a partir 

disso uma carga não considerada na execução do muro, que tem apenas função 

de divisa e não de contenção , conforme figura 31 do corte do terreno abaixo 

também mostra o perfil original do terreno. 

 

Figura 31 - Ilustração do Corte do Terreno 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A) Diagnóstico 

 

Após a visita no local, constatamos algumas patologias descritas abaixo, 

devido ao carregamento que o aterro esta exercendo sobre o muro de divisa e 

parede da residência.  

 

A.1) Muro de divisa apresenta um abaulamento:  

 

Na sua estrutura, originado a partir do aterro da terra executado do vizinho, 

apoiado de terra ao muro de divisa, tendo visivelmente o abaulamento do mesmo, 

com a pressão que está sofrendo da terra.  
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Figura 32 - Aparecimento da Patologia no muro 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 33 - Terra encostada no Muro e na Edificação 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A.2) Muro de divisa apresenta em toda sua extensão 

 

Foi visto que tanto na parte frontal como fundos no muro de divisa, o 

aparecimento de fissuras, trincas, rachaduras, mofo e muita umidade, podendo 

ocasionar com o passar do tempo e somado de chuvas, um aumento de patologias 

até mesmo a vir a baixo o muro de divisa, sendo que o tal não foi dimensionado para 
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a função de contenção. Conforme figuras 34 e 35 abaixo, podemos observar as 

patologias em pontos do muro, onde as mesmas se encontram por toda a parte do 

mesmo.  

 

Figura 34 - Muro de divisa com fissuras e trincas 01 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 35 - Muro de divisa com fissuras e trincas 02 

 
Fonte: O próprio autor. 
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As figuras 36 e 37 abaixo confirmam a degradação muro, em toda sua altura 

tanto na parte frontal e dos fundos, tendo em alguns pontos o emboço esta se 

deteriorando, e consequentemente perdendo aderência junto ao chapisco, vindo a 

se desprender e cair automaticamente sobre o terreno do proprietário lesionado.  

 

Figura 36 - Exemplo da degradação do muro 01 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 37 - Exemplo da degradação do muro 02 

 
Fonte: O próprio autor. 
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A.3) Parte interna da residência a parede do dormitório: 

 

 Neste caso vemos a parede do dormitório que faz divisa com o terreno dos 

requeridos, cuja também esta sendo apoiada com terra, apresenta um grau elevado 

de umidade, fissuras e falta de aderência do emboço. Conforme figura 38, pode 

observar a patologia em um ponto, sendo que a degradação se estende por toda a 

parede. Nota-se a existência de mofo deixando a parede manchada.  

 

Figura 38 - Aparecimento da degradação na parede 01 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Fica visível que a umidade está causando a degradação na parede, se não for 

corrigido as patologias essa situação irá se complicar cada vez mais, até se 

desprender completamente o reboco vindo a cair, conforme figura 39,  
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Figura 39 - Aparecimento da degradação na parede 02 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A.4) Na parte interna da residência o piso vinílico:  

 

Vemos a patologia na parte interna o piso vinílico e o rodapé de acabamento 

do dormitório, apresentam um grau elevado de umidade, estando totalmente 

danificado. Conforme figuras 40 e 41 abaixo podemos observar as patologias, que 

se estende por todo o piso do dormitório. 

 

Figura 40 - Patologia no piso do dormitório 01 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 41 - Patologia no piso do dormitório 02 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A.5) Patologia no banheiro:  

 

O banheiro da edificação também faz divisa com o terreno do requerido, onde 

esta parede que esta sobre pressão do aterro, já percebemos uma peça cerâmica 

fissurada e umidade excessiva no forro de acabamento, também vemos o 

aparecimento de mofo no forro. Abaixo figura 42 ilustrando a afirmação. 

 

Figura 42 - Patologia no banheiro 

 
Fonte: O próprio autor. 
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O proprietário para tentando amenizar o elevado grau de umidade, instalaram 

um exaustor junto ao forro de cobertura, mas somente o equipamento não é 

suficiente para controlar a situação, pode ocorrer que a umidade em vapor retirada 

do ambiente pode acusar outra patologia nas tesouras e enripamento da cobertura, 

com o tempo pode começar a apodrecer a madeira. Abaixo segue ilustração 43. 

 

Figura 43 - Exaustor no forro 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

B) Temo de conduta apresentado solução 

 

B.1) Solução Construtiva para a Patologia referente o abaulamento do muro de 

divisa: 

 

Para a solução da patologia será necessário, a escavação de toda terra 

apoiada, até o nível do piso do vizinho e posteriormente a execução de um muro de 

contenção, dentro do terreno do vizinho, em todo o comprimento do lote e até o 

limite de altura que se fará o aterro.  

Este muro de contenção deverá ser dimensionado para tal carga, e executado 

em estrutura de concreto armado. Também será necessária a execução de tirantes 

a distância de cada três metros, presos ao terreno do proprietário lesionado, 

amenizando assim o abaulamento do muro existente, a degradação do mesmo e até 

mesmo a sua ruína.  
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Figura 44 - Modelo de tirantes no muro 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

O muro deverá ter emboço, na sua parte em contato com a terra, com 

utilização de aditivo impermeabilizante na argamassa, e posteriormente utilizar em 

toda a extensão do muro um impermeabilizante cimentício em três demãos.  

Após a execução do muro de contenção deverá ser realizada uma drenagem 

junto ao mesmo, com o objetivo de não permitir que a água das chuvas que 

penetram no aterro, fique ali alojadas, causando mais umidade e peso sobre o muro 

existente.  

Este dreno pode ser executado com pedras de portes maiores (Pedras 

Pulmão ou Rachão) e manta geotêxtil em seu entorno, e ser ligado a rede de água 

pluvial pública. O dreno poderá ter quarenta a cinqüenta centímetros de largura, 

altura desde o piso do proprietário até o fim do aterro e comprimento em toda a 

extensão do terreno.  

 

B.2) Solução para a patologia em todo extensão do muro de divisa: 

 

Para a total eliminação das fissuras, trincas, rachaduras e umidade 

existentes, após a execução do muro de contenção e drenagem no aterro dos 

requeridos, deverão ser retirados todos emboço existente, devido sua total 

degradação. Caso o bloco de vedação apresente fissuras, deverão ser abertas, 

limpas e aplicadas os aditivos para estabilizar a patologia.  
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Junto ao novo chapisco, instalar telas passarinheiras na parede deixando a 

tela ao meio da fissura após executar novo emboço, prendendo a mesma com 

grampos deixando-a bem esticada, com uso de aditivo impermeabilizante, para 

eliminar posteriores fissuras, e após a cura do mesmo, aplicar o acabamento de 

pintura passando um selador para dar mais resistência ao acabamento, e após 

passar a tinta. 

 

B.3) Solução para a patologia na parede interna do dormitório: 

 

A parede existente apresenta muitas patologias, deverá ser executada uma 

nova parede, afastada 60,0 centímetros da parede existente, deixando assim a 

parede existente sem contato nenhum, não permitindo a passagem da patologia 

para a nova estrutura, caso necessitem de abertura de dois orifícios para facilitar a 

ventilação, não se esquecendo de ser colocada uma tela para não haver a entrada 

de insetos.  

Inclusive do telhado tal afastamento, 60,0 cm tem o objetivo de favorecer 

acesso ao local e fazer manutenção periódica de impermeabilização, seja na parede 

de blocos ou mesmo na viga de baldrame. 

A nova parede deverá ser executada a utilização de tijolos blocos de cimento 

e argamassas com aditivos impermeabilizantes. Sendo assim, será necessário 

também uma adequação no forro existente, para dar acabamento na nova parede a 

executar. Assim como a execução de um novo baldrame, isolado e 

impermeabilizado. 

Podemos ver a baixo um exemplo de como ficaria se fosse feito uma parede e 

colocado um sistema de ventilação sendo um em cada lado da parede, um ficaria 

em cima e o outro em baixo para haver uma melhor ventilação. 
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Figura 45 – Proposta de solução 01 

 
Fonte: O próprio autor 

 

B.4) Solução para a patologia na parte interna da residência contendo o piso vinílico: 

 

Para a adequação do acabamento do piso do dormitório, será necessário a 

retirada do piso vinílico e rodapé existente, a eliminação da umidade tem que ser 

feita uma melhoria na parede onde se encontra a terra apoiada na parte externa 

após melhorar através de ventilação, e a instalação de um novo acabamento de piso 

e rodapés. Se necessário fazer um contra piso pois com o tempo, muita umidade faz 

com que a parte superior do piso fique frágil fazendo com que se desprenda as 

partes do mesmo, ex: areia ou pedaços inteiro do piso. 

 

B.5) Solução para a patologia no banheiro: 

 

Neste caso não existindo uma solução em curto prazo, os azulejos de 

acabamento, perderão aderência junto ao emboço de acabamento, podendo se 

desprender da parede. Tendo como prioridade a eliminação da umidade na parede 

externa fazendo o muro de contenção e drenagem, e após a substituição da peça de 

azulejo danificada, e do forro já mofado. 
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B.6) Propostas de solução 

 

Conforme avaliação da edificação tem alguma alternativa para eliminar a 

patologia existente no muro de divisa e na edificação, onde está exposta a 

infiltração. 

Essa medida seria primeiramente fazer um reforço no lado do vizinho com 

concreto armado de mais ou menos uns 10 centímetros, em seguida fazer um dreno 

com pedras maiores (Pedras Pulmão ou Rachão) e manta geotêxtil em seu entorno, 

onde tem função de segurar pequenas partículas de terra e outros, deve ser ligada a 

rede de água pluvial pública. Abaixo temos ilustração de como ficaria os 

procedimentos citados. 

 

•  Manta geotêxtil: é um tecido que não permeável quando associado com o 

solo tem a capacidade de drenar, filtrar, reforçar e proteger. A manta é 

utilizada na proteção e reforço de materiais, para evitar danos no solo e 

promover melhorias em suas propriedades; 

• Dreno: É uma vala, um tubo para drenagem, tem a função de reter a água 

da chuva não deixando o terreno ficar úmido. 

 

Figura 46 - Proposta de solução 02 

 
Fonte: O próprio autor 
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3 CONCLUSÃO 

 

As patologias estão presentes nas construções dedes o projeto a execução, 

uma das principais seria a umidade, ela é insignificante, mas está presente nas 

maiorias das patologias. 

Para realizar um projeto tem que verificar o terreno e ver a possíveis 

situações que a umidade pode vir a trazer transtornos na edificação, com esse 

trabalho podemos verificar cada uma das patologias relacionadas à umidade, 

sabendo como elas se comportam nas edificações, podemos neutralizá-la ou 

eliminar antes que venha causar problemas maiores. 

Vemos que ao decorrer do trabalho tivemos uma falta de bibliografia onde 

seria escassa, em se tratando do assunto abordado no trabalho, tendo basicamente 

citado principalmente o autor Verçoza (1991), sendo sua publicação a vinte quatro 

anos atrás. 

Sabendo utilizar o impermeabilizante corretamente faz com que a umidade 

seja isolada da edificação, evitando-se patologias das mais variadas. Uma 

edificação pode se tornar cara caso não seja executada a correção das patologias 

existentes, nem sempre seria só passar o impermeabilizante, às vezes tem que 

preparar o local a ser aplicado o produto. Muitos de nós tentamos acabar com o 

problema fazendo o tratamento, mas não podemos esquecer de que, a perfeita 

execução, observando-se as técnicas e normas existentes, é que dará qualidade ao 

trabalho de modo a obtermos o tempo de desempenho esperado aos elementos 

construtivos.  

Podemos citar experiência de vivencia de um profissional e o uso de 

equipamentos auxiliares no levantamento de informação, como trena ótica, detector 

de materiais, câmera de inspeção e micro câmeras, e outros aparelhos que podem 

ser utilizado, conforme a tecnologia vai aparecendo aparelhos novos que auxilia nos 

levantamentos. 

Com o aparecimento das patologias na residência, ocasionado pela grande 

quantidade de aterro sobre o muro e edificação existentes, e principalmente sem a 

execução de um muro de contenção e a drenagem adequada, constata-se 

visivelmente patologias de fissuras, trincas, rachaduras e alto grau de umidade. Para 

haver um levantamento minucioso foram realizadas sete inspeções in-loco, para 

apanhar os detalhes de cada patologia existente no muro de divisa e na residência. 
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A locação do material no muro existente ocasionou uma grande pressão e 

carregamento ao mesmo, e não havendo adequação em curto prazo na situação, a 

degradação será cada vez em maior, podendo ocasionar um sinistro em maior 

escala, com até a ruína do muro.  

Para a solução das patologias constatadas, será necessária a execução dos 

serviços citado neste artigo. Fazendo a drenagem, colocação do concreto armado 

sob a parede com as patologias, se eliminará a umidade da parede, muro, 

aumentando a vida útil da edificação. 

As construções em extremas requerem muito cuidado, desde a fundação até 

o acabamento, para evitar problemas como mencionado. Na ausência de acordo 

entre as partes, aquele que construir na extrema, e no momento prejudicado pelo 

alto grau de umidade vinda do aterro, deverá optar, a curto prazo, pelo recuo da 

parede, até que o conflito entre vizinhanças se resolva em tribunais. 

Caso o vizinho, que aterrou inadequadamente sobre um muro de demarcação 

e não contenção, seja reticente em fazer uma correta impermeabilização, é prudente 

que o proprietário prejudicado recue sua habitação para ver-se livre da umidade do 

aterro. 

Quanto ao muro, que é constituído de peças cerâmicas, sem fins estruturais, 

ou de contenção, cedo ou tarde desmorona, devido a desagregação de seus 

constituintes, levando quem sabe, o vizinho adotar medidas que deveriam ser 

tomadas anteriormente, arcando com prejuízos em ambas propriedades. A seguir 

apresento algumas sugestões para pesquisas futuras: 

 

• Realizar estudo na cidade de Fraiburgo quantas residências ocorrem 

patologias por causa das infiltrações; 

• Fazer levantamento de residências que acabam ocupando o muro de divisa 

para construir suas residências; 

• Realizar estudo porque está ocorrendo o aparecimento de patologias na 

construção civil. 
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