UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Bruno Santos de Lima

Santa Maria, RS, Brasil
2015

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES

Bruno Santos de Lima

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Engenharia
Civil, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do grau de
Engenheiro Civil
.

Orientador: Prof. Dr. Joaquim César Pizzutti dos Santos

Santa Maria, RS, Brasil.
2015

Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia
Curso de Engenharia Civil

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova o Trabalho de
Conclusão de Curso

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM
EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES
elaborado por
Bruno Santos de Lima
como requisito parcial para a obtenção do grau de
Engenheiro Civil.

COMISSÃO EXAMINADORA:

__________________________________
Prof. Dr. Joaquim César Pizzutti dos Santos
(Presidente/orientador)
___________________________________
Prof. Dr. Jorge Luiz Pizzutti dos Santos
(Avaliador, UFSM)

__________________________________
Profa. Évelyn Paniz
(Avaliador, UFSM)

Santa Maria, 16 dezembro de 2015.

Aos meus pais, por sempre estarem ao meu lado.
À toda minha família que sempre me apoiou.
Aos meus amigos, pela amizade e incentivo sem medidas.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais que sempre contribuíram com a minha educação, estando ao
meu lado nos momentos mais difíceis, dando forças e conselhos para que eu
seguisse o caminho certo sempre.
Aos meus familiares que também fazem parte desta realização, por serem tão
atenciosos e amigos quando preciso.
Aos meus colegas e ex-colegas que fizeram parte dessa trajetória e dividiram
soluções para problemas que todos enfrentam durante um curso superior. Hoje
posso dizer que muitos são muito mais que colegas, são verdadeiros amigos para a
vida toda.
Aos meus amigos de infância que estão até hoje ao meu lado, compartilhando
histórias, risadas e, principalmente, uma grande amizade.
Ao Prof. Dr. Joaquim César Pizzutti dos Santos, pela serenidade, paciência e
tempo dedicado como meu orientador, sem o qual este trabalho não poderia ter sido
realizado.
Enfim, a todos que de certa forma contribuíram para esta realização.

RESUMO
Trabalho de Conclusão de Curso
Curso de Engenharia Civil
Universidade Federal de Santa Maria

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES
RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES
AUTOR: BRUNO SANTOS DE LIMA
ORIENTADOR: JOAQUIM CÉSAR PIZZUTTI DOS SANTOS

O presente trabalho tem como objetivo analisar as principais manifestações
patológicas encontradas em edificações multifamiliares e abordar estudos de caso
de problemas patológicos para, com base nas bibliografias consultadas e estudadas,
diagnosticar possíveis causas e sugerir soluções de correção para tais processos
deteriorantes. Primeiramente, visa à discussão e apresentação das principais
causas, origens e natureza dos defeitos encontrados nestas construções,
procurando identificá-las. Em seguida, faz-se um estudo sobre as manifestações
patológicas encontradas em edificações visitadas, apontando o correto diagnóstico
dos problemas, buscando formas adequadas de recuperação sem danificar a
estrutura e as funções para as quais o edifício foi construído, fazendo a análise dos
resultados dos estudos realizados, identificando-se as manifestações patológicas
mais incidentes encontradas nas edificações, elaborando estudos de caso e um
paralelo comparativo entre os métodos usados pelos devidos responsáveis das
mesmas, para a sua recuperação e devido funcionamento, e os recomendados pela
bibliografia. Por fim, conclui-se sobre a importância de ter conhecimento sobre as
causas que provocam as patologias nas edificações e a conscientização que,
medidas preventivas na fase de projeto, cuidados na execução e contratação de
profissionais habilitados representam uma grande economia em relação às
recuperações dos defeitos e evitam o ônus financeiro e o desgaste de imagem da
construtora contratada.
Palavras-chave: Patologias, Identificação, Recuperação.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento muito acelerado da construção civil provocou a necessidade
de inovações, trazendo também a aceitação de certos riscos, que demandam um
maior conhecimento sobre estruturas e materiais. Esse aprendizado provém das
análises dos erros acontecidos, que têm resultado em deterioração precoce ou
acidentes. Apesar disto tudo, tem sido constatado que algumas estruturas acabam
por ter desempenho insatisfatório, confrontando-as com os objetivos as quais se
propunham (SOUZA E RIPPER, 1998).
Entende-se por Patologias a ciência que estuda as causas, mecanismos de
ocorrência, manifestações e conseqüências dos erros nas construções civis ou nas
situações em que a edificação não apresenta um desempenho

mínimo

preestabelecido pelo usuário.
Os problemas patológicos, chamados em linguagem jurídica de vícios ou
defeitos de construção, ocorrem a partir de um processo construtivo, o qual se divide
em cinco grandes etapas: planejamento, projetos, fabricação de materiais e
componentes/aquisição, produção/execução propriamente dita, e uso (manutenção
e operação). Sua incidência está relacionada com o nível de controle de qualidade
realizado em cada uma das etapas do processo produtivo e também com a
compatibilidade entre elas.
Um diagnóstico adequado deve indicar em que etapa desse processo teve
origem os sintomas, principalmente se a questão envolve a necessidade de se
estabelecer em que etapa do processo o vicio ou defeito ocorreu para dirimir dúvidas
quanto à atribuição de responsabilidades em conflitos judiciais.
Assim, se o problema teve origem no projeto, o projetista falhou, se ocorreu
devido à ausência de um projeto, houve mal planejamento; quando a origem está na
qualidade da matéria, o fabricante errou; se na etapa de execução, a falha pode ser
de mão-de-obra ou até de omissa fiscalização; e, por fim, se na etapa de uso, a
falha pode ser de operação e manutenção.
Não se deve esquecer, no entanto, que o edifício e suas partes reagem com o
meio e em função das condições de exposição a que estão submetidos sofrem uma
série de fenômenos físicos, químicos e biológicos que podem provocar a queda de
desempenho. Essa interação pode vir a se tornar sintomas, e a situação tende a se
agravar com o passar do tempo.
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No caso das edificações residenciais multifamiliares, vários problemas
patológicos podem surgir em virtude do que já foi comentado. Uma fiscalização
deficiente relacionada a uma baixa capacitação dos profissionais envolvidos pode
levar a graves erros em determinadas atividades.
Também se deve ressaltar que a maioria dos materiais e componentes tem
sua qualidade e forma de aplicação normatizada. Entretanto, o sistema de controle
tem-se mostrado bastante falho, e o método para a fiscalização e aceitação dos
materiais normalmente não é aplicado, demonstrando a fragilidade e a má
organização da indústria da construção.

1.1 Objetivo geral
O trabalho tem como objetivo geral o de analisar as patologias mais
recorrentes, no período de garantia pós entrega, em edifícios residenciais,
diagnosticando, citando possíveis causas e, com o estudo de caso, elencar soluções
para reparo das mesmas.

1.2 Objetivo específico
-

Analisar

manifestações

patológicas

originadas

nas

edificações

multifamiliares, suas causas e prevenção;
- Pesquisar as principais ocorrências dos problemas patológicos nas
edificações, aplicando métodos de análise;
- Propor soluções para as patologias encontradas, em edificações visitadas,
na forma de estudos de caso .

1.3 Metodologia

Este trabalho terá como base revisão bibliográfica sobre o assunto de
patologias das edificações, mostrando os tipos de patologias mais recorrentes, bem
como as formas de interpretação para a elaboração de laudos e diagnósticos de
manifestações patológicas. Também conterá informação sobre as formas mais
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adequadas para manutenção e correção de manifestações encontradas nos estudos
de caso.
Os estudos de caso serão baseados em patologias encontradas in loco nas
construções visitadas, elencando suas causas, manifestações, prevenção e
manutenção dos exemplos que serão citados.

1.4 Estrutura do trabalho
No capítulo 1 é apresentada uma introdução, os objetivos, a justificativa, a
metodologia e a estrutura do trabalho.
O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, elencando as principais
manifestações patológicas de acordo com pesquisas e estudos existentes.
No capítulo 3 são demonstrados os estudos de caso de acordo com as
manifestações patológicas encontradas nas obras visitadas, explicando tais defeitos,
suas possíveis causas e indicando as soluções que foram e devem ser realizadas.
No capítulo 4 são apresentadas as conclusões do trabalho, destacando a
importância do tema principal, bem como recomendações sobre o mesmo.

.
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2. PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES

O presente capítulo destina-se a apresentar as principais manifestações
patológicas ocorrentes na construção civil, além da descrição dos procedimentos
mais

adequados

pretendemos

para

minimizar

execução

dos

ou,

mesmo,

até

serviços

observados.

prevenir

o

Com

isso,

aparecimento de

manifestações patológicas.
Segundo Blanco (2007), uma pesquisa coordenada por Cláudio Bernardes,
vice-presidente do SECOVI-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo), em 52
edifícios de oito construtoras, mostrou que as patologias mais recorrentes em
edificações também respondem pelo maior custo de reparo, o que é torna mais
importante o estudo sobre tais fenômenos.
No levantamento de Bernardes (2007), o item de instalações hidráulicas é o
campeão em número de ocorrências, como mostrado na Figura 1. Problemas em
paredes (incluindo trincas e fissuras), que representam 17% dos danos, estão na
segunda

colocação.

Entre

os

prédios

analisados,

deficiências

de

impermeabilizações representaram 8% e defeitos em esquadrias de alumínio, de
madeira e, ainda, em azulejos empataram com 5%, ficando atrás de falhas com piso
cerâmico (4%) e instalações elétricas (3%).

Figura 1 – Distribuição das manifestações patológicas

Fonte: Secovi-SP, 2007
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Sendo assim, dos defeitos que se pode encontrar em edificações
multifamiliares, agrupou-se em sete grupos aqueles considerados como principais
(baseando-se na pesquisa do SECOVI-SP), são eles:

1) Instalações hidrossanitárias;
2) Alvenaria;
3) Impermeabilização;
4) Esquadrias;
5) Cerâmica;
6) Instalações elétricas;
7) Gesso.

2.1 Manifestações patológicas em instalações hidráulicas
“As instalações hidrossanitárias, além de exercerem sua função de
abastecer de maneira adequada os usuários, tanto com água f ria como
quente, condução de esgotos, instalações de gás, entre outros, devem
também ter a capacidade, dentre outras funções, de absorver as
deformações e esforços gerados pelos outros sistemas que estão interrelacionados com a estrutura do edifício. Assim, o desempenho de um
sistema afeta outros sistemas e vice-versa, e o desempenho global do
edifício deve ser encarado como um sistema integrado” (BORGES,
2008).

São características próprias, dos sistemas hidráulicos prediais, a sua
complexidade funcional e a inter-relação dinâmica entre os seus diversos
subsistemas, além da enorme variedade de materiais, componentes e equipamentos
constituintes (tubos, conexões, registros, válvulas, acessórios, reservatórios,
bombas, tanques, dispositivos de controle, dispositivos de medição, etc.).
Estas peculiaridades, em conseqüência, podem dar origem a uma grande
diversidade de manifestações patológicas nas edificações, que vão desde simples
falhas freqüentes em certos equipamentos até intrincadas flutuações de pressões,
vazões e temperaturas, decorrentes de falha de concepção sistêmica no projeto.
Porém, muitas das patologias manifestas ou potenciais incidem de forma repetitiva
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em diferentes edifícios inspecionados, revelando falhas sistemáticas na fase de
projeto desses sistemas prediais.
De acordo com a pesquisa feita pelo SECOVI-SP, as manifestações
patológicas relacionadas às instalações hidráulicas correspondem a 39% das
ocorrências e tiveram seus defeitos distribuídos conforme a figura 2.
Figura 2 – Distribuição das manifestações patológicas nas instalações
hidráulicas.

Fonte: Secovi-SP, 2007

Segundo a NBR 5626 (ABNT, 1998), as tubulações de água fria devem ser
dimensionadas de modo que a velocidade da água não atinja valores superiores
a 3m/s. Ainda, segundo a Norma, a pressão da água, em qualquer ponto de
utilização e em condições estáticas, ou seja, sem escoamento, não deve ser
superior a 400 kPa. Além disso, deve-se verificar a conformidade dos materiais
utilizados, bem como a qualidade do projeto e se o serviço foi executado por
instalador legalmente habilitado e qualificado.
Com o intuito de verificar a conformidade da execução das instalações
prediais de água fria, a norma recomenda que sejam feitas inspeções e ensaios.
As tubulações devem ser submetidas a testes para verificação da estanqueidade
durante sua montagem, quando elas ainda estão totalmente expostas, para que
seja feita inspeção visual e eventuais reparos.
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O ensaio de estanqueidade deve ser realizado com uma pressão hidráulica
superior àquela que será verificada nas tubulações durante o seu uso. Segundo
a Norma, o valor da pressão durante o teste deve ser no mínimo 1,5 o valor da
pressão de projeto.
A Norma ainda ressalta que o ensaio deve ser feito após a execução da
instalação de água fria, com a tubulação totalmente cheia de água. Dessa forma,
as peças de utilização estarão sob condições normais de uso.
Conforme a NBR 7198 (ABNT, 1993), no projeto de instalação de água
quente devem ser levados em consideração os efeitos de dilatação e contração
térmica das tubulações. Além disso, a norma recomenda que se verifique se os
materiais utilizados estão em conformidade com as especificações do projetista e
em perfeitas condições de uso.
Para o teste de estanqueidade deve-se usar água quente a 80ºC, com
pressão hidrostática interna de 1,5 vezes a pressão estática de serviço. Tal
ensaio deve ser executado em trechos da tubulação antes de os mesmos
receberem isolamento térmico e acústico ou serem recobertos.
No que diz respeito ao esgoto sanitário, a NBR 8160 (ABNT, 1999)
determina que o sistema deve ser projetado de forma a encaminhar os gases
para a atmosfera e impedir que os mesmos retornem para os ambientes de
utilização. Para tanto, deve-se verificar o fecho hídrico, que é uma camada líquida
de nível constante, responsável por vedar a passagem dos gases em um
desconector, além do subsistema de ventilação, formado por tubulações e
dispositivos responsáveis por encaminhar os gases para a atmosfera. Em um
subsistema de ventilação pode existir a ventilação primária e secundária ou
somente ventilação primária.
De acordo com a mesma Norma, deve ser sempre verificada a suficiência
de ventilação primária. Caso não seja suficiente, redimensiona-se o subsistema e
verifica-se novamente sua eficiência, caso contrário, deve-se prover ventilação
secundária.
A NBR 8160 (ABNT, 1999) ainda recomenda que, para edifícios de dois
ou mais andares, nos tubos de queda que recebam efluentes de aparelhos
sanitários, devem-se seguir as seguintes orientações para que se evite o retorno
de espuma para os ambientes sanitários:
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- Não se devem efetuar ligações de tubulações de esgoto ou de ventilação
nas regiões de sobrepressão;
- Fazer desvio do tubo de queda para a horizontal com dispositivos que
amenizem a sobrepressão, ou seja, curva de 90º de raio longo, ou duas curvas de
45º;
- Instalar dispositivos que evitem o retorno de espuma.

2.2 Manifestações patológicas em alvenaria

As paredes de alvenaria têm como finalidade a vedação dos ambientes,
os configurando e compartimentando-os. Além disso, devem ter o controle sobre
a ação de agentes externos, criando condições de habitabilidade para as
edificações juntamente a esquadrias e revestimentos.
Várias patologias podem ser encontradas em alvenaria, como fissuras,
desnivelamento de superfícies, entre outros. No entanto, o defeito de maior
importância entre todos é a fissura, devido a aspectos fundamentais, como o
comprometimento da obra em serviço (estanqueidade à água, isolamento
térmico e acústico, durabilidade, etc.), o constrangimento e preocupação
psicológicos que a fissuração do edifício exerce sobre seus usuários devido a
um eventual estado de perigo para a estrutura, etc.
Dessa forma, pode-se mencionar que incompatibilidades entre projetos de
arquitetura, estrutura e fundações normalmente conduzem a tensões que
extrapolam

a

resistência

dos

materiais

em

seções

particularmente

desfavoráveis, originando defeitos de fissuras. As manifestações patológicas em
alvenaria ainda são numerosas no Brasil, devido à comunicação precária entre
seus envolvidos, como engenheiros que executam a obra, projetistas e os
fabricantes de materiais e componentes da construção.
Segundo levantamento feito por Brandão (2007), o maior índice de
manifestações patológicas em alvenarias foi verificado na etapa executiva da
parede, com um percentual de 22%, sendo que desse total, as fissuras tiveram
um percentual de 69%. Na Figura 3 pode ser vista a distribuição dessas
manifestações.
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Figura 3 – Distribuição das manifestações patológicas nas paredes.
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Fonte: adaptado de BRANDÃO, 2007

Brandão (2007) ressalta que as fissuras classificadas como trincas
diversas (43%) estão relacionadas a diferentes fatores, de acordo com as áreas
das edificações analisadas. No levantamento realizado, edificações com áreas
menores que 1000 m² possuem 12% das fissuras relacionadas à estrutura de
concreto armado, 45% relacionadas ao recalque de fundações e os outros 43%
das fissuras não tiveram sua causa identificada. Já as edificações com área
maior que 1000 m² tiveram classificação das causas como segue:

- Deformação das estruturas (33%),
- Recalque das fundações (17%),
- Fissuras não identificadas (50%).

Os principais mecanismos de formação das fissuras, para que se possa ter
uma compreensão adequada para orientar decisões eficazes à recuperação de
componentes trincados ou à adoção de medidas preventivas, são:

- Movimentações provocadas por variações térmicas e de umidade;
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- Atuação de sobrecargas ou concentração de tensões;
- Deformabilidade excessiva das estruturas;
- Recalques diferenciados das fundações;
- Retração de produtos à base de ligantes hidráulicos;
- Alterações químicas de materiais de construção.

Magalhães (2004) realizou uma pesquisa referente às configurações
típicas de fissuras em alvenarias no Estado do Rio Grande do Sul, utilizando o
método das incidências. Com base no levantamento, o autor constatou que as
fissuras devido a movimentações térmicas tiveram um percentual de 31,84% das
ocorrências, recalque de fundações teve um percentual de 27,80%, ocasionadas
por falta ou falha de detalhes construtivos (14,35%), deformações da estrutura
(11,66%), retração e expansão (10,31%), devido a sobrecargas (2,24%) e fissuras
ocasionadas por reações químicas (1,80%).
Considerando que o percentual de distribuição de fissuras nos dois
estudos mencionados foi elevado em relação às demais manifestações
patológicas, são descritos, a seguir, os mecanismos de formação de fissuras
causadas por variações térmicas, recalque de fundações, detalhes construtivos,
deformações da estrutura, retração-expansão, sobrecargas e reações químicas.

2.2.1 Fissuras causadas por variações térmicas

Segundo Thomaz (1989) os diversos elementos que compõem uma
construção estão expostos às variações de temperatura, sazonais e diárias, que
provocam movimentos de dilatação e contração. Tais movimentos associados às
diversas restrições existentes à sua movimentação resultam em tensões que
podem provocar fissuras, chamadas fissuras causadas por variação de
temperatura.
As fissuras que se originam por variação térmica podem surgir também
por movimentações diferenciadas entre componentes de um elemento, entre
elementos de um sistema e entre regiões diferentes de um mesmo material. Tais
movimentações surgem em função de materiais que possuem diferentes
coeficientes de dilatação térmica, elementos expostos a diferentes solicitações
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de temperatura, ou ainda, por gradiente de temperaturas ao longo de um mesmo
componente.
Em sua pesquisa no Rio Grande do Sul, Magalhães (2004) observou a
seguinte distribuição de fissuras devido a variações de temperatura mostrada na
Figura 4.
Figura 4 – Percentual de fissuras em alvenarias causadas por variações
térmicas, de acordo com suas configurações.
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Fonte: MAGALHÃES, 2004

As causas dessas manifestações, de acordo com suas configurações, são
mostradas a seguir.

2.2.1.1 Fissuras horizontais por movimentação térmica da laje

As fissuras horizontais por movimentação térmica ocorrem em paredes de
alvenaria que sustentam lajes de concreto expostas a variações de temperatura,
especialmente lajes de cobertura.
A configuração destas fissuras é tipicamente horizontal, como mostrado nas
Figuras 5 e 6, na interface entre a parede de alvenaria e a laje de concreto armado,
ou mais abaixo, em uma linha paralela à laje.
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Figura 5 - Fissura horizontal na interface entre a laje e a parede por
movimentação térmica da laje.

Fonte: DUARTE, 1998

Figura 6: Fissura horizontal no topo da parede por movimentação térmica da
laje de cobertura.

Fonte: THOMAZ, 1989

2.2.1.2 Fissuras inclinadas por movimentação térmica da laje

As fissuras inclinadas por movimentação térmica da laje respondem aos
mesmos mecanismos de formação descritos anteriormente. Ocorrem nos cantos das
paredes de alvenaria das edificações em função das dimensões da laje, dos vínculos
exercidos pelas paredes, sua constituição e pela eventual presença de aberturas
(THOMAZ, 1989).
Sua configuração típica é apresentada na Figura 7, onde se podem ver as
fissuras inclinadas nos cantos, assim como a fissura por destacamento da platibanda.
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Figura 7 - Fissuras inclinadas no canto da edificação por movimentação térmica
da laje.

Fonte: VERÇOZA, 1991

2.2.1.3 Fissuras inclinadas em paredes transversais por movimentação térmica da
laje

Como nos itens anteriores, as lajes de concreto armado, ao movimentar-se por
ação das variações térmicas, geram tensões que podem resultar em fissuras nas
paredes de alvenaria que as sustentam. As fissuras inclinadas em paredes
transversais por movimentação térmica da laje de cobertura, Figuras 8 e 9, aparecem
nas paredes de alvenaria que tenham orientação paralela ao sentido predominante
de dilatação e contração da laje, ou seja, perpendiculares às fachadas.

Figura 8 - Fissura inclinada em parede transversal por movimentação térmica
da laje.

l

aje

Fonte: DUARTE, 1998

24

Figura 9 - Fissura inclinada em parede transversal por movimentação térmica
da laje de cobertura.

Fonte: MAGALHÃES, 2004

2.2.1.4 Fissuras verticais por movimentação térmica da laje

As fissuras verticais por movimentação térmica da laje também ocorrem em
paredes paralelas ao sentido predominante de dilatação e contração térmicas da laje
de cobertura. Neste caso, a dilatação da laje gera tensões horizontais de tração,
provocando a fissura vertical na parede de alvenaria (DUARTE, 1998).
A fissura tende a apresentar maior abertura no topo da parede, junto à laje, e
tende a ser mais comum em paredes de alvenaria com tijolos de furos verticais, que
apresentam baixa resistência à tração na direção horizontal, como mostra a Figura
10.
Figura 10 - Fissura vertical por movimentação térmica da laje.

fissura vertical

Fonte: DUARTE, 1998
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2.2.1.5 Fissuras inclinadas por movimentação térmica da estrutura de concreto
armado

As fissuras inclinadas por movimentação térmica da estrutura de concreto
armado, Figura 11, ocorrem em paredes de vedação de prédios estruturados. Neste
caso, embora as paredes não sustentem as lajes, estão suscetíveis às
movimentações térmicas da estrutura que provocam fissuras por cisalhamento nestas
alvenarias (THOMAZ, 1989).

Figura 11 - Fissuras inclinadas em paredes por movimentação térmica da
estrutura de concreto armado.

Fonte: DUARTE, 1998

2.2.1.6 Fissuras de destacamento por movimentação térmica da estrutura de concreto
armado

As fissuras de destacamento por movimentação térmica da estrutura de
concreto armado, Figuras 12 e 13, também ocorrem em paredes de vedação de
prédios estruturados. Neste caso, a movimentação térmica da estrutura provoca o
descolamento entre as alvenarias e o reticulado estrutural, resultando em fissuras
verticais e horizontais na sua interface (DUARTE, 1998; THOMAZ, 1989).
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Figura 12 - Fissuras de destacamento de painéis de alvenaria por
movimentação térmica da estrutura.

Fonte: DUARTE, 1998

Figura 13 - Fissuras de destacamento por movimentação térmica da estrutura
de concreto armado.

Fonte: THOMAZ, 1989

2.2.1.7 Fissuras verticais por movimentação térmica da alvenaria

As fissuras verticais por movimentação térmica da alvenaria, Figura 14, são
provocadas pela dilatação e contração térmicas das paredes, gerando fissuras verticais
regularmente espaçadas (THOMAZ, 1989).

Figura 14 - Fissuras verticais por movimentação térmica da alvenaria em
platibandas.

Fonte: VERÇOZA, 1991

2.2.1.8 Fissuras de destacamento de platibandas por movimentação térmica
As fissuras de destacamento de platibandas por movimentação térmica, Figura 15,
ocorrem pela movimentação diferenciada entre a alvenaria da platibanda e a laje de
concreto armado. Têm como característica as fissuras horizontais na interface entre a
laje e a alvenaria e a formação de fissuras inclinadas nas extremidades (THOMAZ, 1989).

Figura 15 - Fissuras de destacamento de platibanda por movimentação térmica.

Fonte: VERÇOZA, 1991

No quadro a seguir, figura 16, é mostrado o resumo das configurações típicas de
fissuras em alvenarias, causadas por movimentações térmicas.
Figura 16 – Resumo das configurações típicas de fissuras em alvenarias,
causadas por movimentações térmicas.

Fonte: MAGALHÃES, 2004

2.2.3 Fissuras causadas por recalque de fundações
Thomaz (1989), em seu estudo sobre trincas em edifícios, cita que os solos
são constituídos por partículas sólidas, envoltas por água, ar e material orgânico.
Todos os solos deformam-se de alguma maneira, em maior ou menor intensidade,
pois estão sujeitos a cargas externas. Quando as deformações são diferenciadas ao
longo do plano das fundações de uma obra, uma grande intensidade de tensões é
aplicada na estrutura, podendo gerar as trincas.
Os prédios de alvenaria são estruturas rígidas com pouca tolerância para
absorver deformações. Mesmo que as paredes tenham um momento de inércia alto
para cargas verticais em função de sua altura, sua baixa resistência à flexão e ao
cisalhamento provocam fissuras ao mínimo de deformações.
O recalque admissível de uma estrutura depende de inúmeros fatores, dentre
os quais se podem destacar o tipo de estrutura, altura, rigidez, etc.
Alguns fatores são causadores do recalque diferenciado dos solos e,
consequentemente, a fissuração das construções. São eles:

- Carga de trabalho superior à carga admissível do solo ou de camadas
inferiores do solo;
- Falta de homogeneidade do solo;
- Rebaixamento do lençol freático ou incorporação de água em terrenos;
- Influência de cargas de entorno e vizinhança;
- Condições diferenciadas de apoio e carga, como prédios de altura variável
ou uso de diferentes tipos de fundação;
- Solapamento, erosão, escavação ou falha no subsolo;
- Influência de vegetação ou tubulação adjacente;
- Congelamento, inundações, vibrações, ou mesmo, terremotos.

A distribuição de fissuras causadas por recalque de fundações, de acordo
com o estudo de Magalhães (2004), é demostrada na Figura 17.

Figura 17 – Percentual de fissuras em alvenaria causadas por recalque de
fundações, de acordo com sua configuração.
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Fonte: MAGALHÃES, 2004

Mañá (1978 apud MAGALHÃES, 2004) ainda destaca que:
“Fissuras por recalque de fundações segundo um eixo
principal ocorrem quando o recalque diferencial das fundações
se aplica sobre um dos eixos de simetria da edificação
(supondo que exista). Neste caso, todas as paredes afetadas
estarão solicitadas, preponderantemente, por esforços de
flexão, e o seu sistema de fissuras seguirá o modelo teórico de
flexão, acompanhando as isostáticas de compressão, como em
uma viga.”
A configuração típica do sistema de fissuras causadas por recalque de
fundações segundo um eixo principal é apresentada na Figura 18.

Figura 18 – Representação de fissuras causadas por recalque de fundações
segundo um eixo principal

Fonte: MAGALHÃES, 2004

Já as fissuras causadas por recalque de fundações, fora de um eixo principal,
ocorrem quando o recalque se aplica fora dos eixos de simetria da edificação, como
por exemplo, em apenas um canto (MAÑÁ, 1978 apud MAGALHÃES, 2004). Nesta
situação, a edificação também é submetida a esforços de torção e surgem fissuras
nas duas direções como mostra a Figura 19.

Figura 19 – Representação de fissuras causadas por recalque de fundações
fora de um eixo principal

Fonte: MAGALHÃES, 2004

No caso das fissuras verticais, elas podem ocorrer de duas maneiras: em
peitoris (por flexão negativa) e junto ao solo (por ruptura das fundações).
As fissuras verticais em peitoris de janela por flexão negativa, como mostra a
Figura 20, ocorrem em paredes que possuem janelas que transmitem ao solo
tensões diferenciadas de compressão, ocasionadas por cargas menores nos
peitoris e maiores nas laterais das janelas (DUARTE, 1998).

Figura 20 – Representação típica de fissuras verticais em peitoris por flexão
negativa

Fonte: DUARTE, 1998

As fissuras verticais junto ao solo, Figura 21, surgem devido à ruptura das
fundações superficiais causadas por recalque diferencial por distorção angular.
Caracterizam-se por possuírem uma abertura maior junto ao solo e manifestam-se
em pontos nos quais a estrutura da fundação é mais fraca, em mudanças de
seções ou em pontos de concentração de cargas, muitas vezes em combinação
com movimentações de origem térmica (DUARTE, 1998).
Com relação às fissuras inclinadas em prédios estruturados, Thomaz (1989)
menciona que elas ocorrem devido ao recalque diferenciado entre pilares de
concreto armado. Neste caso, as fissuras apresentam-se inclinadas em direção ao
pilar que sofreu o recalque, como é demostrado na Figura 22.
Figura 21 – Fissuras verticais junto ao solo por ruptura de fundações

Fonte: DUARTE, 1998

Figura 22 – Fissuras inclinadas devido ao recalque entre pilares

Fonte: THOMAZ, 1989

2.2.4 Fissuras causadas por deformação de elementos da estrutura de concreto
armado

De acordo com Thomaz (1989), as paredes de alvenaria podem apresentar
fissuras geradas por deformação dos elementos da estrutura de concreto armado.
A deformabilidade das estruturas gera movimentações que não podem ser
acompanhadas pela constituição rígida das paredes de alvenaria, introduzindo
tensões de compressão, tração e cisalhamento nas paredes, provocando fissuras.
Em paredes de vedação apoiadas sobre vigas em prédios estruturados, as
fissuras ocorrem por deformação de apoio. Neste tipo de configuração, a viga
inferior que apoia a alvenaria, deforma-se, gerando fissuras horizontais na base da
parede e/ou fissuras em forma de arco.
As fissuras em paredes por deformação de vigas de apoio e superior ocorrem
em paredes de vedação de prédios estruturados pela deformação conjunta das
vigas inferior e superior. Esse tipo de manifestação tem como configuração típica
fissuras inclinadas nos cantos inferiores das paredes (THOMAZ, 1989).
No caso de fissuras causadas por deformação da viga superior, é a viga que
se deforma, gerando fissuras inclinadas nos cantos superiores da parede e verticais
na zona central. Já as fissuras em paredes com aberturas causadas por
deformação da estrutura podem ter diversas configurações, que dependem do tipo

de movimentação da parede, do tamanho da parede, das dimensões e formas das
aberturas (THOMAZ, 1989).
No caso de paredes de alvenaria apoiadas sobre estruturas em balanço, a
movimentação da estrutura na região do balanço pode gerar fissuras inclinadas na
parede, e/ou fissuras verticais ou horizontais por destacamento entre a parede e a
estrutura (THOMAZ, 1989).
Ainda podem existir fissuras horizontais causadas por deformação de lajes de
cobertura. Neste tipo de configuração, ocorre um levantamento das bordas das lajes
de cobertura apoiadas em alvenarias, ocasionado pelo efeito da placa, ocasionando
fissuras horizontais na interface entre a alvenaria e a laje de concreto armado.
Na Figura 23, mostra-se um resumo destas configurações causadas por
deformações da estrutura de concreto armado, segundo Magalhães (2004).
Figura 23 – Resumo das configurações típicas de fissuras causadas por
deformações

Fonte: MAGALHÃES, 2004

2.2.5 Fissuras causadas por retração e expansão
Segundo Thomaz (1989), as fissuras originadas por retração podem ser
provocadas em paredes de alvenaria pela retração de materiais à base de cimento,
como blocos de concreto ou juntas de argamassa, ou ainda, pela retração de outros
elementos construtivos, como lajes e vigas de concreto armado, por exemplo,
causando fissuras nas paredes adjacentes a estes elementos.
Já a expansão por absorção de umidade é o fenômeno inverso da retração,
segundo DUARTE (1998). Os materiais porosos sofrem variações dimensionais em
função do teor de umidade; a absorção de umidade provoca movimentação
higroscópica de expansão, enquanto que sua perda provoca retração.
Magalhães (2004) elaborou o quadro a seguir, Figura 24, onde se podem ver
as configurações típicas desses tipos de fissuras:
Figura 24 – Resumo das configurações típicas de fissuras causadas por
retração e expansão.

Fonte: MAGALHÃES, 2004

2.2.6 Fissuras causadas por sobrecargas

As

fissuras

causadas

por

sobrecargas

originam-se

por

excessivos

carregamentos verticais de compressão nas paredes de alvenaria. Sua configuração
é predominantemente vertical, possuindo como mecanismo de ruptura o surgimento
de fissuras verticais por tração nos tijolos decorrentes de esforços horizontais
induzidos pela argamassa de assentamento submetida à sobrecarga axial.
Thomaz (1989) menciona outros tipos de fenômenos, como as fissuras
horizontais, que surgem por compressão dos componentes, da junta da argamassa
ou dos septos dos tijolos e blocos de furos horizontais, em razão do excesso de
carregamento de compressão na parede ou por possíveis solicitações de
flexocompressão.
O autor ainda menciona que, para esse tipo de fissuração, a qualidade e a
resistência dos materiais constituintes das alvenarias são fatores condicionantes,
pois a ruptura por esmagamento nas solicitações de compressão se dá por
incapacidade de resistência dos materiais.
Já as fissuras causadas por sobrecargas em apoios acontecem quando as
cargas verticais concentradas de compressão excedem a capacidade de
resistência da alvenaria no ponto de apoio. Sendo assim podem surgir fissuras
verticais, horizontais ou inclinadas a partir do ponto de aplicação da carga.
As fissuras por sobrecargas em pilares de alvenaria são predominantemente
verticais e ocorrem pelo excessivo carregamento de compressão em pilares mal
dimensionados (DUARTE, 1998).
Ainda podem surgir as fissuras por sobrecargas em torno de aberturas,
submetidas

a carregamentos de compressão excessivos. Elas têm como

característica a formação de fissuras a partir dos vértices de aberturas (THOMAZ,
1989).
Na Figura 25, são ilustradas as configurações típicas de fissuras causadas
por atuação de sobrecargas, conforme Magalhães (2004).

Figura 25 – Resumo das configurações típicas de fissuras causadas por
sobrecargas.

Fonte: MAGALHÃES, 2004

2.2.7 Fissuras causadas por reações químicas
As fissuras originadas por reações químicas são, na sua maioria, horizontais e
surgem devido à expansão da junta de argamassa provocada pela alteração química
indesejável dos materiais que a constituem.
Elas podem ocorrer ao longo das juntas horizontais da alvenaria, onde existe
maior quantidade de argamassa, podendo manifestar-se também nas juntas
verticais

e

apresentar

eflorescência.

As

fissuras

horizontais

ocorrem

preferencialmente no topo das paredes, onde a influência do peso próprio da
alvenaria é menor (THOMAZ, 1989).
A configuração típica de fissuras horizontais por expansão da argamassa é
apresentada na Figura 26.
Figura 26 – Configuração típica de fissuras causadas por reações químicas
na argamassa

Fonte: DUARTE, 1998

2.3 Manifestações patológicas em esquadrias
De acordo com Yazigi (2003), as esquadrias devem atender os seguintes
requisitos:

- Estanqueidade ao ar;
- Estanqueidade à água;
- Resistência a cargas uniformemente distribuídas;
- Resistência a operações de manuseio;
- Comportamento acústico.

São diversas as ocorrências de defeitos em esquadrias, as quais podem
ocasionar outras manifestações patológicas. Por exemplo, uma infiltração próxima
ao peitoril da janela é causada pela má vedação entre o vão e a esquadria.
Segundo Bernardes (1998), em seu estudo feito em 52 obras na cidade de São
Paulo, envolvendo oito diferentes construtoras, as principais ocorrências de
manifestações patológicas em esquadrias são as seguintes, conforme Figura 27.
Figura 27 – Distribuição de defeitos em esquadrias
má vedação

problemas nos trincos e fechaduras

dificuldade no deslizamento
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Fonte: adaptado de BERNARDES et al., 1998

Moch (2009), em seu estudo sobre manifestações patológicas em esquadrias,
observou que a grande incidência de umidade nas proximidades das janelas ocorria
em duas situações distintas: infiltração nas interfaces do peitoril e infiltração pela
interface janela/alvenaria e verga.

2.3.1 Infiltração nas interfaces do peitoril

Com relação às infiltrações nas interfaces do peitoril, Moch (2009) constatou
casos de umidade na região próxima à contraverga, ocasionando manchas de
umidade, o que contribui à degradação da pintura e formação de bolor na parede
(Figuras 28 e 29).
Figura 28 – Configuração típica de infiltração na região próxima ao peitoril

Fonte: Site Casa & Construção

Figura 29 – Caso de umidade devido à infiltração na região próxima ao peitoril

Fonte: MOCH, 2009

Conforme o autor, a principal causa desse tipo de infiltração está na
deficiente vedação da interface relacionada à falta de declividade do peitoril, assim
como a falta de uma barreira que evite a entrada de água, como ilustrado na figura
30. Sabe-se ainda que, a falta de declividade está relacionada à dificuldade de sua
compatibilização com componentes envolvidos frente ao sistema modular. O autor
ainda ressalta que as extremidades do peitoril são pontos propícios a infiltrações,
principalmente aqueles que não têm barreira de vedação na direção vertical
(basalto, granito, cerâmica e ardósia).
O caso de infiltração que ocorre em toda a extensão do peitoril, devido à
ausência de barreira de vedação na face superior, é agravado também pela falta de
declividade deste componente, visto que necessita receber inclinação no momento
de sua inserção à parede. Entretanto, em função de incompatibilidades ou conflitos
relacionados à modulação, acaba sendo inserido com declividade insuficiente ou
mesmo sem declividade, tornando essa região da parede vulnerável a infiltrações,
como na Figura 31.

Figura 30 – Mecanismo de infiltração na interface janela/peitoril

Fonte: MOCH, 2009

Figura 31 – Infiltração pela interface janela/peitoril

Fonte: MOCH, 2009

Moch (2009) ressalta a falta de prolongamento longitudinal do peitoril em
relação às arestas laterais do vão da janela, além da falta de barreira de vedação na
face superior de suas extremidades. Sendo assim, a água, ao penetrar pela fissura
entre a extremidade do peitoril e o revestimento espalha-se por toda a região,
formando manchas de umidade, como Figura 32.
Figura 32 – Falta de prolongamento do peitoril em relação às arestas laterais
da janela.

Fonte: MOCH, 2009

2.3.2 Infiltração na interface janela/verga
Moch (2009) também observou casos de infiltração pela fissura na
extremidade superior da janela (interface janela/verga), devido à falta de vedação
da interface juntamente com a ineficácia ou falta de barreira de vedação ou
declividade, favoráveis ao escorrimento e descolamento da água para a face externa
da edificação.
Nas Figuras 33 e 34, pode-se ver o mecanismo de infiltração pela interface
janela/verga.

Figura 33 – Mecanismo de infiltração na interface janela/verga.

Fonte: MOCH, 2009

Figura 34 – Caso propício de infiltração pela interface janela/verga

Fonte: MOCH, 2009

2.4 Manifestações patológicas em sistemas de impermeabilização

De acordo com a NBR 9575 (ABNT, 2010), a impermeabilização é o
conjunto de operações e técnicas construtivas (serviço), composto por uma ou
mais camadas, que tem por finalidade proteger as construções contra ação
deletéria de fluídos, de vapores e da umidade.
Para tanto, é necessário a existência de um projeto de impermeabilização,
que nada mais é, que o conjunto de informações gráficas e descritivas que
definem

integralmente

as

características

de

todos

os

sistemas

de

impermeabilização empregados em uma dada construção. Tal projeto de
impermeabilização é constituído de 3 etapas sucessivas, são elas:
- Estudo preliminar – conjunto de informações composto por dados
analíticos que tem como objetivo determinar e quantificar as áreas a serem
impermeabilizadas.
- Projeto básico de impermeabilização – conjunto de informações que
definem as soluções de impermeabilização a serem adotadas numa dada
construção.
- Projeto executivo de impermeabilização – conjunto de informações que
detalha e especifica todos os sistemas de impermeabilização a serem
empregados numa dada construção.
Para a escolha do sistema de impermeabilização devem-se levar em conta
fatores importantes como pressão hidrostática, frequência de umidade do local,
exposição ao sol, exposição a cargas, movimentação da base e extensão da
aplicação.
Porém, antes da execução do processo de impermeabilização, alguns
cuidados devem ser tomados para que vazamentos não voltem a ocorrer, pois a
maior parte dos problemas com os sistemas ocorrem em encontros com ralos,
juntas, mudanças de planos, passagem de dutos e chumbamentos.
Desta forma, a seguir são abordados os principais pontos críticos que
devem ser observados na execução de impermeabilizações.

2.4.1 Regularização e caimentos
A NBR 9575 (ABNT, 2010) recomenda que a regularização de superfícies
seja feita com argamassa desempenada de cimento e areia, com caimento
mínimo de 1% em direção aos ralos. Arredondar ou chanfrar cantos vivos e
arestas,

de

forma

a

permitir

um

ajustamento

contínuo

do

sistema

impermeabilizante, sem dobragem em ângulo, tubulações emergentes e ralos
que deverão estar rigidamente fixados, a fim de garantir a perfeita execução dos
arremates.

2.4.2 Ralos
De acordo com Righi (2009), a execução de arremates no ralo é,
provavelmente, o detalhe mais importante do processo de impermeabilização.
Segundo Abatte (2003 apud Righi, 2009), tal execução é feita com aplicação de
sucessivas demãos que adentram a abertura do piso, podendo ou não receber
reforços de estruturantes têxteis e, quando aplicados a quente, devem ser
dimensionados para suportar as temperaturas de aplicação.
A já citada norma de impermeabilização. NBR 9575, refere que os
coletores devem ter diâmetro que garanta a manutenção da seção nominal dos
tubos prevista no projeto hidráulico após a execução da impermeabilização,
sendo que o diâmetro nominal mínimo é 75 mm.
A região em torno do ralo deve ser rebaixada para que se execute um
reforço de impermeabilização, sendo que esta deve ficar bem aderida à face
interna do ralo. Caso contrário, a água será succionada por capilaridade para
baixo da camada impermeabilizante.

2.4.3 Rodapés
A

NBR

9575 (ABNT,

2010) diz

que, no projeto executivo de

impermeabilização, deve ser previsto nos planos verticais encaixe para embutir a
impermeabilização, a uma altura mínima de 20 cm acima do nível do piso
acabado ou 10 cm do nível máximo que a água pode atingir.

O modo de execução do rodapé está representado na Figura 35, onde se
deve executar um rebaixo de pelo menos 3 cm na parede com uma altura de
pelo menos 20 cm de altura, para o encaixe da impermeabilização. Para
evitarmos a fissuração do revestimento acima da impermeabilização e,
consequentemente, que a manta descole, é recomendada a utilização de tela
galvanizada.
Figura 35 – Detalhamento do encaixe da manta na alvenaria

Fonte: ANTUNES, 2004

2.4.4 Pingadeira
Pingadeira é um acabamento externo de proteção, que serve para desviar a
água da chuva impedindo que a mesma escorra nos parâmetros verticais, Figura 36,
prejudicando a fachada ou penetrando no arremate da impermeabilização. Sendo
assim, Righi (2009) informa que as pingadeiras devem ser previstas em muretas,
platibandas, parapeitos e em bordas de sacadas e terraços, cabendo ao projetista
definir os tipos a serem adotados.

Figura 36 – Representação de impermeabilização em pingadeira

Fonte: CRUZ, 2003

Serviços como isolamento térmico e proteção mecânica, são executados
após a aplicação dos produtos impermeabilizantes.
De acordo com Moraes (2002), o sucesso de uma impermeabilização
depende de uma série de detalhes e a maior parte dos problemas de
estanqueidade localizam-se em pontos críticos, singularidades específicas para
cada construção.
As origens dos defeitos devido aos problemas de projeto podem ser:

- Ausência do próprio projeto;
- Especificação inadequada de materiais;
- Falta de dimensionamento e previsão do número de coletores pluviais
para escoamento d’água;
- interferência de outros projetos na impermeabilização.

GODÓY e BARROS (1997 apud MORAES, 2002) destacam entre as
causas dos defeitos devido à execução:
- Falta de argamassa de regularização que ocasiona a perfuração da
impermeabilização;
- Não arredondamento de cantos e arestas;
- Execução de impermeabilização sobre a base úmida, no caso de
aplicações de soluções asfálticas, comprometendo a aderência e podendo gerar
bolhas que ocasionarão deslocamento e rupturas da camada impermeabilizante;
-

Execução

da

impermeabilização

sobre

base

empoeirada,

comprometendo a aderência;
- Juntas travadas por tábuas ou pedras, com cantos cortantes que podem
agredir a impermeabilizante;
- Arremate da aresta das juntas executado com argamassa que pode
desprender-se pela ação do mastique;
- Uso de camadas grossas na aplicação da emulsão asfáltica, para
economia de tempo, dificultando a cura da emulsão;
- Falhas em emendas;
- Perfuração de mantas pela ação de sapatos com areia, carrinho, etc.

Dentre as diversas manifestações patológicas devido a problemas de
impermeabilização identificadas por Pinto (1996), destacam-se:

- Desagregação da argamassa, a qual se inicia na superfície dos
elementos de concreto com uma mudança de coloração, seguida de aumento de
fissuras pela perda do caráter aglomerante do cimento;
- Desagregação de tijolos maciços pela formação de pó de coloração
avermelhada e na forma de escamas;
- Eflorescências: formação de depósitos de sais cristalizados originados
pela migração de água, rica em sais, do interior da alvenaria ou concreto;
- Gotejamento de água pela umidade excessiva que se encontra em um
ponto da superfície por tensão superficial, caindo por gravidade ao atingir
determinado volume;

- Mancha de umidade devido a parte circunscrita da superfície que se
apresenta impregnada de água, apresentando cor diferente do restante da
mesma;
- Vegetação em determinados pontos da estrutura, geralmente em locais
com fissuras e com umidade;
- Formações de bolhas na pintura, que apresentam em seu interior cores
branca, preta e vermelha acastanhada.

2.5 Manifestações patológicas em instalações elétricas

Bernardes et al. (1998) em seu levantamento mostrou que as
manifestações em instalações elétricas correspondem a 6,95% do total
pesquisado, sendo classificadas como: defeito em acabamento (48%), cabos
soltos (20%), falta de espelho (20%), erro no fechamento de circuitos (1%).
Podemos destacar como falhas gerais em instalações elétricas a falta de
identificação de circuitos nas caixas de alimentação ou distribuição, instalação
de caixas de tomadas ou interruptores em cota errada, caixas e eletrodutos
muito reentrantes ou muito salientes nas paredes e tetos, eletrodutos com
curvas de pequeno raio e/ou introduzidos sobtensão em rasgos ou aberturas.
Na NBR 5410 (ABNT, 2004), é recomendado que as instalações elétricas
sejam ensaiadas durante o processo de execução.
Para isso, recorre-se a alguns testes básicos como a verificação do
isolamento do cabeamento, continuidade das conexões, verificação da
resistência do eletrodo terra, verificação do funcionamento dos dispositivos de
proteção e manobra.
Segundo Thomaz (2001), o choque elétrico, sem dúvida o problema mais
grave que pode ocorrer em instalações elétricas, pode ter origem em diversas
causas, a saber:
- Em componentes dos quadros de alimentação ou distribuição (quadros
sem barreiras);
- Em partes vivas expostas (emendas mal isoladas, fios deteriorados);
- Em bases de lâmpadas (interrupção do fio neutro no interruptor, situação
em que não há diferenciação nas cores dos fios);

- Em aparelhos elétricos (ausência ou falha no aterramento, falha na
isolação elétrica do equipamento);
- Em postes metálicos (infiltração de umidade no abrigo do medidor,
corrente de fuga);
- Em caixas de passagem embutidas no piso (infiltração de umidade, ação
de roedores).

2.6 Manifestações patológicas em revestimentos de gesso

Dentre as manifestações patológicas ocorrentes em edifícios, é muito
comum surgirem as em revestimentos e placas de gesso. Segundo John (2000),
os defeitos mais comuns são as trincas e fissuras, causadas por movimentações
entre forro e alvenaria, forros e estrutura de concreto armado e por acomodações
da estrutura.
O autor ainda cita que, para evitar trincas em forros e pré-moldados de
gesso, é necessário que se permita a livre movimentação do gesso. Para tanto,
recomenda que sejam feitas juntas de dessolidarização, que são as que ficam
localizadas entre o forro e as paredes ou elementos da estrutura, permitindo a
movimentação diferencial. Independentemente das dimensões do forro, as
juntas devem ser executadas em todo o perímetro entre o forro e as paredes ou
divisórias, bem como entre o forro e os elementos da estrutura em contato com
ele.
John (2000) ainda recomenda que sejam usadas juntas de movimentação.
Elas devem seccionar o forro em painéis de áreas menores (comprimento
máximo de 6 m), e devem ser dispostas paralelamente aos dois lados das
placas de gesso, de modo que permitam um afastamento máximo de 6 mm entre
as juntas. Segundo ele, deve sempre existir uma junta de movimentação no forro
acompanhando a junta de dilatação da estrutura.
Também é muito comum o aparecimento de manchas amareladas logo
após a aplicação dos sistemas convencionais de pintura. Siqueira Filho (2010)
menciona que atualmente existem várias hipóteses sobre as causas que levam
ao aparecimento das manchas amareladas após a pintura, mas que ainda não
estão comprovadas cientificamente. Na prática, sabe-se que a técnica da

aplicação da tinta e o produto exigem cuidados e procedimentos específicos para
se obter qualidade desejada e desempenho da área pintada. Além disso, devido
à má execução das placas de gesso podem ocorrer ondulações.

2.7 Manifestações patológicas em revestimentos cerâmicos

O

desempenho

do

processo

de

revestimento

cerâmico

de

um

empreendimento depende da relação de todos os materiais e suas técnicas de
aplicação específica, para aquela situação de projeto. A

ocorrência de

manifestações patológicas em revestimentos cerâmicos pode se originar na fase
de projeto, quando são escolhidos materiais inadequados para as características
de uso da edificação ou quando são desconsideradas as interações dos
revestimentos com outros elementos da edificação. Ou ainda, tem origem na
fase de execução, quando profissionais não habilitados são contratados para
desempenhar o trabalho.
Dentre os diversos problemas ocorrentes em revestimentos cerâmicos
destacam-se como principais a deterioração das juntas, destacamento de
placas, defeito no assentamento de peças e eflorescências.

2.7.1 Deterioração das juntas
Segundo a NBR 13754 (ABNT, 1996) é recomendado que se aguardem 72
horas do assentamento das placas antes de começar a fazer o rejuntamento. Tal
procedimento é necessário para que não surjam tensões pela retração de
secagem da argamassa colante. Apesar dessas recomendações, hoje em dia
existe argamassa que cumpre as duas funções, ou seja, cola e rejunta, logo essa
recomendação de que se aguardem 72 horas, não se aplica para esses produtos,
apesar de ainda constar na Norma, que está em revisão.
A deterioração das juntas, apesar de afetar as argamassas de
preenchimento das juntas de assentamento e de movimentação, compromete
todo o revestimento cerâmico, interferindo na sua capacidade de absorver
deformações. Por isso, a escolha correta do material e o controle de execução do
rejuntamento são as maneiras de se evitar essa manifestação patológica.

2.7.2 Destacamento de placas
A perda de aderência, Figura 37, é causada por falhas ou ruptura na
interface entre as camadas do revestimento cerâmico, ou entre a base e o
substrato (estrutura, alvenaria, etc.). Essa perda de aderência ocorre quando as
tensões que surgem ultrapassam a capacidade de aderência das ligações.
Figura 37 – Destacamento do revestimento cerâmico de fachada.

Fonte: AECWEB

Segundo Campante e Baía (2003) entre os sinais que podem indicar um
possível destacamento está a ocorrência de um som cavo nas placas cerâmicas
quando percutidas e o estufamento da camada de acabamento. Essa patologia
ocorre geralmente nos primeiros e últimos andares dos edifícios, devido ao
maior número de tensões presentes nestes locais. A probabilidade alta de
ocorrer acidentes envolvendo usuários leva essa patologia a ser considerada a
mais séria.
Campante e Baía (2003) ainda destacam que as causas dessas
manifestações podem ser atribuídas a variações térmicas, utilização de
argamassa colante com tempo em aberto vencido, assentamento sobre
superfície contaminada e fluência da estrutura de concreto armado.

2.7.3 Defeitos nos assentamentos das peças
No que diz respeito ao assentamento das peças cerâmicas, Brandão
(2007) cita que a utilização de linhas de referência garante a horizontalidade e
verticalidade das juntas, e os espaçadores plásticos mantêm a uniformidade do
assentamento.
No caso de cortes, recomenda-se que os mesmos sejam planejados e
executados antes da aplicação, utilizando cortadores manuais e torqueses para
as placas com baixa resistência mecânica. Já para as placas de maior
resistência, deve-se usar serra circular e furadeira elétrica. Segundo Campante
e Baía (2003), as arestas dos cortes devem ser cobertas pelas canoplas das
peças hidráulicas e pelos espelhos das caixas de luz.

2.7.4 Eflorescências
De acordo com Souza (1997), as eflorescências caracterizam-se pelo
aparecimento de manchas que afloram à superfície, originadas na argamassa
de assentamento, alterando o aspecto do revestimento. Elas apresentam-se
como depósitos pulverulentos ou incrustações, com alterações de cor da
superfície dos revestimentos. Pode ter tom esbranquiçado, acinzentado,
esverdeado, amarelado ou preto.
Conforme Bauer (1997), para que ocorram as eflorescências é necessário
que haja a presença de sais solúveis, os quais estão presentes nos materiais ou
nos componentes, presença de água para solubilizar os sais, além de pressão
hidrostática para que a solução migre para a superfície.

3. ESTUDOS DE CASO

Nesses estudos de caso são mostradas manifestações patológicas que
ocorreram, e puderam ser notadas, em edifícios visitados na cidade de Santa Maria
– RS, no ano de 2015.
As manifestações mostradas a seguir foram escolhidas de acordo com o tema
principal do trabalho, que são manifestações patológicas em edificações
multifamiliares no período de entrega e pós entrega das mesmas.
3.1 Caso 1

Fissuras horizontais por movimentação térmica da laje, encontradas no último
pavimento de prédio de 10 andares. Tal defeito pode ser visto, Figura 38, no interior
de dois dos seis apartamentos da cobertura da edificação.
Figura 38 – Fissuras horizontais por movimentação térmica da laje

Como visto no item 2.2.1.1 deste trabalho, as fissuras horizontais por
movimentação térmica da laje ocorrem em paredes de alvenaria que sustentam lajes
de concreto expostas a variações de temperatura, especialmente lajes de cobertura.

O uso de um telhado na cobertura praticamente eliminaria a dilatação térmica
da laje, porém, por se tratar de uma edificação multifamiliar, o melhor método seria a
aplicação de um isolante térmico, como argila expandida em pequenas pelotas,
sobre a laje de forma a eliminar tal fissuração.
Nesta edificação foi aplicada tinta emborrachada, com a intenção de que a
mesma pudesse acompanhar o movimento da fissura. Porém, de nada adiantou e já
reconhecem a necessidade de aplicar um isolante térmico sobre a laje, o que até o
presente momento não foi realizado.

3.2 Caso 2

O caso 2 é uma típica manifestação patológica de esquadrias e foi encontrado
no 2° pavimento de prédio de 5 andares. Nesse caso o defeito é a infiltração de
água e umidade na região do peitoril e contraverga, como mostra a Figura 39.
Figura 39 – Infiltração de água entre esquadria e peitoril

A principal causa desse tipo de infiltração está na deficiente vedação da
interface, entre a esquadria e o peitoril, relacionado à falta de declividade do
peitoril, assim como a falta de uma barreira que evite a entrada de água.
As extremidades do

peitoril

são

pontos

propícios

a infiltrações,

principalmente aqueles que não têm barreira de vedação na direção vertical.

A melhor solução para esse caso seria aumentar a declividade do peitoril
e posicioná-lo de forma que esteja no interior da alvenaria, de modo que não
haja espaços propícios à infiltração de água.
Até o presente momento o problema não foi solucionado.

3.3 Caso 3

Este caso foi encontrado no térreo de edificação com 5 andares e nele temos
a principal manifestação patológica encontrada em revestimentos de gesso, que é a
fissura do mesmo.
Tal defeito tem como causa as movimentações entre forro e alvenaria, forros
e estrutura de concreto armado e por acomodações da estrutura.
Para evitar trincas em forros e pré-moldados de gesso é necessário que se
permita a livre movimentação do gesso. Para tanto, recomenda – se que sejam
feitas juntas de dessolidarização, que são as que ficam localizadas entre o forro
e as paredes ou elementos da estrutura, permitindo a movimentação diferencial.
Independentemente das dimensões do forro, as juntas devem ser executadas
em todo o perímetro entre o forro e as paredes ou divisórias, bem como entre o
forro e os elementos da estrutura em contato com ele.
Outra recomendação é a de que sejam usadas juntas de movimentação.
Elas devem seccionar o forro em painéis de áreas menores (comprimento
máximo de 6 m), e devem ser dispostas paralelamente aos dois lados das
placas de gesso, de modo que permitam um afastamento máximo de 6 mm entre
as juntas.

Deve sempre existir uma junta de movimentação no forro

acompanhando a junta de dilatação da estrutura.
Nesta edificação não foram usadas juntas de dessolidarização, como se
pode ver na Figura 40, e até o presente momento não foi corrigido o problema.

Figura 40 – Fissuras no gesso

3.4 Caso 4
Nesse caso, Figura 41, a manifestação patológica, encontrada no 2°
pavimento de um prédio de 10 andares, foi o destacamento de placas,
manifestação muito importante, como visto no item 2.7.2 deste trabalho, devido
ao risco de provocar acidentes com pedestres.
O motivo do destacamento destas placas ocorre pela perda de aderência
entre placa e substrato devido às tensões que surgem verticalmente tornarem-se
maiores que a aderência das ligações.
Figura 41 – destacamento de placas

Fonte: MRCL

Os sinais que podem indicar um possível destacamento são a ocorrência de
um som cavo nas placas cerâmicas quando percutidas e o estufamento da camada
de acabamento. Variações térmicas, utilização de argamassa colante com tempo em
aberto vencido, assentamento sobre superfície contaminada e fluência da estrutura
de concreto armado são as principais causas da perda de ligação aderente e, por
isso, devem ser levadas em conta no momento de execução do serviço.
Nesse caso a área da superfície onde foram assentadas as placas estava
contaminada, após a retirada das mesmas foi feito o nivelamento da mesma,
reaplicada a argamassa de ligação e recolocadas as placas.

3.5 Caso 5

Caso 5 trata de mais um problema ocorrido com revestimentos cerâmicos,
como mostra a Figura 42.
Nesse caso ocorreu o recalque do revestimento cerâmico devido à massa de
assentamento utilizada estar muito aquosa. Tal defeito foi encontrado em três de
seis apartamentos do 2° pavimento de um prédio de 10 andares, possivelmente por
terem realizado o assentamento do revestimento cerâmico no mesmo dia e, desse
modo, utilizado a mesma massa.
Figura 42 – Recalque de cerâmica devido à massa aquosa

Este caso deveria ser solucionado com a retirada de todos os pisos cerâmicos
das peças, seguidos da substituição da massa de assentamento por uma com o
traço certo, onde a proporção de seus componentes e da água esteja mais
equilibrada. No entanto, nessa edificação foram substituídas apenas as peças de
cerâmica mostradas na Figura 42 e as aparentes nos outros apartamentos do
pavimento. Sendo assim, novas patologias de recalque ou até mesmo destacamento
do revestimento cerâmico poderão acontecer futuramente.

3.6 Caso 6

Defeito de impermeabilização no segundo pavimento de edificação com 5
andares. A Figura 43 mostra a saída da infiltração de águas do ralo do segundo
pavimento ao primeiro, a foto em questão foi tirada após a solução do problema. Tal
infiltração foi causada por um reforma no box do banheiro do pavimento de cima,
onde o arremate de impermeabilização e nivelamento do ralo ficou deficiente. Deste
modo a água, que tinha contato com parte não impermeabilizada, se infiltrava na laje
através da capilaridade.
Figura 43 – Infiltração através da laje superior

Tal defeito foi solucionado com a retirada dos revestimentos cerâmicos em
torno da tubulação do ralo, rebaixando o mesmo e aplicando o correto arremate de
impermeabilização com manta asfáltica.

4. CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como intuito indicar, através de pesquisas e
bibliografias consultadas, as principais manifestações patológicas encontradas em
edificações multifamiliares e estudos de caso sobre o tema.
Foram abordadas manifestações que tem e tiveram, como no estudo de caso,
ocorrência durante a conclusão e entrega das obras, excluindo-se, assim,
manifestações que ocorrem durante a execução das mesmas.
Ficou clara, durante a revisão bibliográfica, a importância de trabalharmos
com profissionais capacitados, seja na hora do projeto para detectar possíveis
manifestações patológicas futuras, como as fissuras, ou durante a obra para evitar
defeitos com causas na execução.
Foram mostrados, ao longo do trabalho, defeitos que ocorrem no dia a dia e
que, por muitas vezes, não são tratados com a solução adequada que necessitam,
tornando-os recorrentes e agravantes na grande maioria de edificações.
No estudo de caso, foram mostradas manifestações encontradas em
edificações da cidade de Santa Maria – RS, todas elas de acordo e coerentes com o
trabalho até então, citando possíveis causas, soluções que deveriam ser adotadas e
as que foram, e se foram, realizadas pelos respectivos proprietários ou
empreendedores.
As vistorias periódicas seguidas de manutenções corretivas, são de
fundamental

importância

para

o

bom

desempenho

da

edificação,

seja

estruturalmente ou de uso, que é o caso da maioria das patologias citadas.
No entanto, constatou-se que as edificações visitadas não possuem uma
empresa ou profissional habilitado encarregado da manutenção periódica das
mesmas, ocorrendo apenas quando as manifestações já estão em estado aparente.
Com isso, chegamos ao final desse trabalho com um maior conhecimento no
que diz respeito ao tema do mesmo, principais manifestações patológicas em
edificações multifamiliares, e que o tratamento para as diferentes patologias citadas,
é executado de forma diferente para cada caso, o que traz a certeza da necessidade
de lidar sempre com profissionais habilitados para tal e materiais condizentes com a
qualidade que deve estar presente em toda e qualquer edificação.
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