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ESTUDO DE CASO DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS EM UMA RESIDÊNCIA 

NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE-PR 

  
 

 

Eldon Nery de Avelar 
  

 

RESUMO 

 

Este trabalho, analisa as manifestações patológicas encontradas em uma edificação 
residencial térrea, localizada no município de Paraíso do Norte/PR. O estudo de 
caso utilizou-se da metodologia proposta por LICHTENSTEIN (1985), que consiste 
em três etapas: levantamento de dados através de vistoria in loco, identificando a 
natureza e origem das patologias; diagnóstico da situação encontrada, buscando o 
entendimento dos fenômenos em termos de interpretação das relações de causa e 
efeito que caracterizam as manifestações patológicas, e por fim, a definição de 
conduta, ou seja, a solução a ser empregada para solução do problema. O estudo 
tem como objetivo principal, expor as principais causas do aparecimento de fissuras 
encontradas na alvenaria e elementos estruturais de concreto armado na parte 
posterior da edificação, e propor soluções para as manifestações encontradas. 
Observou-se no decorrer dessa pesquisa que, as manifestações patológicas estão 
ligadas a recalque da fundação, ocasionado por sobrecargas de terrenos 
adjacentes, cargas não previstas em projeto, falhas durante a execução e falta de 
vistoria por parte dos profissionais responsáveis, resultando em vários problemas na 
estrutura e comprometendo o suporte de carga da estrutura da edificação. O estudo 
permitiu o entendimento de que, determinar as principais causas  dos problemas 
patológicos é uma forma viável e econômica de preveni-las em futuras edificações, 
uma vez que, prevenção e a manutenção são métodos mais eficazes contra a 
ocorrência de patologias nas edificações.  

  
Palavras-chave: Edificação. Fissuras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASE STUDY OF PATHOLOGIES FOUND IN A RESIDENCE IN THE 
MUNICIPALITY OF PARAÍSO DO NORTE-PR 

 
ABSTRACT 
 
This work analyzes the pathological manifestations found in a residential building 
located in the municipality of Paraíso do Norte / PR. The case study was based on the 
methodology proposed by Lichtenstein (1985), which consists of three steps: Data 
collection through on-site survey, identifying the nature and origin of pathologies; 
diagnosis of the situation found, seeking the understanding of the phenomena in terms 
of interpretation of the cause and effect relationships that characterize the pathological 
manifestations, and finally, the definition of conduct, that is, the solution to be used to 
solve the problem. The main objective of this study is to explain the main causes of the 
appearance of cracks found in masonry and structural elements of reinforced concrete 
in the back of the building and to propose solutions for the manifestations found. It was 
observed in the course of this research that the pathological manifestations are related 
to foundation repression, caused by overloads of adjacent land, loads not foreseen in 
the project, failures during the execution and lack of inspection by the responsible 
professionals, resulting in several problems in the structure and compromising the load 
bearing of the structure of the building. The study allowed the understanding that 
determining the main causes of pathological problems is a viable and economical way 
to prevent them in future buildings, since prevention and maintenance are more 
effective methods against the occurrence of pathologies in buildings. 
 
Keywords: Edification. Cracks 
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1 INTRODUÇÃO  

Segundo Ambrósio (2004), para suprir uma demanda em ritmo crescente por 

edificações, sejam elas comerciais, industriais ou residenciais, a construção civil tem 

seu desenvolvimento em ritmo acelerado, impulsionado em satisfazer uma 

necessidade construtiva e em acompanhar a modernização da sociedade, 

ocasionou um grande avanço científico e tecnológico. Paralelamente a esse 

crescimento da construção, aumentam também o número de estruturas que   

apresentam desempenho insatisfatório, se comparadas com as finalidades a que se 

destinam, tal desempenho pode ser em função de falhas involuntárias, imperícias, a 

utilização dos materiais de má qualidade, envelhecimento natural, falhas de projetos, 

dentre outros vários fatores que contribuem para desenvolvimento das Patologias. 

Fernández (1988), define a patologia sendo uma área da engenharia que 

estuda os mecanismos, os sintomas, as causas e as origens das falhas nas 

estruturas das obras. Em alguns casos o diagnóstico das patologias é possível 

apenas através da visualização. Entretanto, em outros casos é o necessário realizar 

uma verificação mais aprofundada do projeto; inspecionar as cargas a qual foi 

submetida à estrutura; checar os dados detalhados sobre a execução da edificação 

e, inclusive, como esta patologia reage diante de determinados estímulos. Dessa 

forma, é possível identificar a causa destes problemas, e estabelecer medidas de 

correção, quando possível. 

Apesar do avanço tecnológico das técnicas construtivas e o emprego de um 

controle mais rigoroso na qualidade dos materiais de construção, ainda se observa 

um grande número de edificações apresentando patologias das mais variadas 

espécies. Pesquisas revelam que as patologias ocorrem, predominantemente, por 

erros de projeto e planejamento das edificações. Desta forma, o autor assegura que 

para que as estruturas tenham desempenho de qualidade, entre outros aspectos, é 

necessário aumentar a qualidade na criação, representação gráfica dos projetos e 

instituir inspeções periódicas. Um programa eficiente controle assegura a 

durabilidade das edificações e permite o cumprimento da vida útil prevista 

(FIGUEIREDO,2006). 
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Com o Código do Consumidor como instrumento mediador, as patologias têm 

provocado ações judiciais entre construtoras e proprietários. A busca pelo 

conhecimento da origem do problema permite também identificar para fins judiciais, 

quem cometeu a falha. 

Grandiski salienta: 

[...] é altamente recomendável que os patologistas da construção façam 
uma investigação completa do problema analisado, para identificar suas 
causas, o que implica em percorrer toda a metodologia clássica 
investigatória, desde a anamnese do problema, após a evidenciação da 
sintomatologia para verificar se o problema é localizado ou generalizado, e 
assim poder definir a extensão do exame, fazer o levantamento de 
subsídios investigativos, que possam conduzir ao entendimento dos 
mecanismos de surgimento dessas patologias (GRANDISKI, 2011:127). 

 

Considerando a importância do tema, foi realizado um estudo de 

manifestações patológicas encontradas em uma edificação residencial na cidade de 

Paraíso do Norte-PR, delimitando o tema ao estudo das fissuras encontradas nessa 

edificação. Para Thomaz (1989), a presença das trincas ou fissuras é 

particularmente importante, pois revela indícios para potenciais problemas nas 

estruturas, compromete o desempenho da edificação além de causar 

constrangimento e desconforto visual e psicológico aos usuários. Identifica-se, com 

isto, a importância do conhecimento das patologias das construções, através do 

aprofundamento de seu estudo, sintomas, causas, terapias e prevenção; e ainda, 

através de levantamentos de casos e incidências são parte importante neste 

processo de estudo, com a identificação das manifestações patológicas e o 

diagnóstico de suas causas, assim posteriormente conduzir para a escolha da 

alternativa de intervenção mais conveniente. 
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2 PATOLOGIA NAS EDIFICAÇÕES 

2.1 Conceito e Origem  

O termo Patologia, de origem grega (páthos=doença, e logos=estudo), é 

amplamente utilizado nas diversas áreas da ciência, com denominações do objeto 

de estudo que variam de acordo com o ramo de atividade. Na construção civil, 

Patologia das construções, estuda as doenças das construções, é o campo da 

Engenharia que estuda as origens, as manifestações, as consequências das falhas 

e dos sistemas de degradação das edificações. 

“As patologias em edificações podem ter origens diferenciadas. Fatores 

endógenos, exógenos, funcionais e naturais podem interferir na edificação gerando 

problemas diversos” (DEUTSCH,2011:127). 

Grandiski classifica e lista a origem dos fatores: 
 

Origem Exógena (causas com origem fora da obra e provocadas por 
fatores produzidos por terceiros, ou pela natureza): 

a) vibrações provocadas por estaqueamento, percussão de máquinas 
industriais, ou tráfego externo; 

b) escavações de vizinhos; 
c) rebaixamento de lençol freático; 
d) influência do bulbo de pressão de fundações diretas de obra de grande 

porte em construção ao lado; 
e) trombadas de veículos em alta velocidade com a edificação; 
f) explosões, incêndios, acidentes de origem externa (explosão de botijões 

de gás), etc; 
g) variações térmicas, acomodações de camadas profundas, terremotos, 

maremotos, etc. 
Origem Endógena (causas com origem em fatores inerentes à própria 
edificação): 

a) falhas de projeto; 
b) falhas de gerenciamento e execução (desobediências às normas técnicas, 

ausência ou precariedade de controle tecnológico, utilização de mão de 
obra inqualificada); 

c) falhas de utilização (sobrecargas não previstas no projeto, mudança de 
uso); 

d) deterioração natural de partes da edificação pelo esgotamento da sua vida 
útil. 
Origem na natureza (causas que podem ser falhas previsíveis ou 
imprevisíveis, evitáveis ou invitáveis, conforme o caso): 

a) movimentos oscilatórios causados por movimentos sísmicos; 
b) ação de ventos e chuvas anormais; 
c) inundações provocadas por chuvas anormais; 
d) acomodações das camadas adjacentes do solo; 
e) alteração do nível do lençol freático por estiagem prolongada ou pela 

progressiva impermeabilização das áreas adjacentes; 
f) variações da temperatura ambiente (calor, variações bruscas) 
g) ventos muito fortes, acima dos previstos em norma técnica 

(GRANDISKI,2011:127). 
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Figueiredo (2003:43) classifica as manifestações patológicas quanto à origem da 
seguinte forma: 

a) Umidade, 
- Umidade decorrente de intempéries; 
- Umidade por condensação; 
- Umidade ascendente por capilaridade; e 
- Umidade por infiltração. 

b) Trincas e Fissuras, 
- Fissuras provocadas por variações de temperatura; 
- Fissuras decorrentes de variações do teor de umidade; 
- Fissuras de origem química; 
- Fissuras provocadas por ações mecânicas; 
- Fissuras provocadas por deformabilidade; 
- Fissuras por recalques diferenciados;  
- Fissuras provocadas por erros de projeto ou de execução. 

c) Patologia de Revestimentos, 
- Eflorescência; 
- Fungos; 
- Vesículas; 
- Descolamento com empolamento; 
- Descolamento em placas; 
- Descolamento com pulverulência; 
- Fissuras horizontais; 
- Fissuras mapeadas;44 
- Descolamento por movimentação; e 
- Descolamento por ação de intempéries e agentes agressivos. 

d) Corrosão, 
- Deficiência do concreto; e 
- Ação de agentes agressivos do meio ambiente. 

e) Outras Patologias, 
- Soerguimento de pavimentos por crescimento de raízes vegetais. 

 

De acordo com Pedro et al. (2002), a origem das patologias pode ser classificada 

em: congênitas, construtivas, adquiridas e acidentais. 

• Congênitas – São aquelas que aparecem ainda na fase de projeto, e ocorrem 

pela falta de aplicação das Normas Técnicas, também por imperícia dos 

profissionais, como consequência falhas de detalhamento de projetos e 

execução sem controle de qualidade das construções (PEDRO et al., 2002). 

• Construtivas – Conforme Pedro et al. (2002), o surgimento na etapa de 

execução da obra, e tem ocorrência na aplicação de mão-de-obra 

desqualificada, materiais de baixa qualidade e ausência de métodos de 

controle para execução dos serviços. 

• Adquiridas – Segundo Pedro et al. (2002), essas patologias surgem durante a 

vida útil da edificação e são originadas pela exposição ao meio em que estão 

inseridas. 

• Acidentais – São as patologias causadas por algum fenômeno atípico, 

resultado imprevisto ou uma solicitação incomum, (PEDRO et al.,2002). 
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As manifestações patológicas originadas por erros nas fases de planejamento, 

projeto, fabricação e execução surgem no período inferior a dois anos, porém 

durante o período de utilização os problemas podem aparecer após alguns anos. 

Por isso, é muito importante se conhecer em qual etapa surgiram os erros 

construtivos, até mesmo para a atribuição de responsabilidades civis e jurídicas 

(MACHADO, 2002). 

Helene e Pereira (2007) afirmam que os processos de construção e uso podem 

ser divididos nas seguintes etapas, sendo elas: planejamento, projeto, fabricação de 

materiais e elementos fora da obra, execução e uso. Grande parte dos problemas 

tem origem nas fases de planejamento e projeto, conforme mostra a Figura 1. As 

falhas de planejamento e projetos são, em geral, mais graves que as falhas da 

qualidade dos materiais e de má execução. Por isso, recomenda-se dedicar mais 

tempo em fazer projetos mais detalhados e completos. 

 
Figura 1 - Etapas de processo de construção 

Fonte: Helene (1992, p. 22) 

Souza e Ripper (1998) chamam a atenção para as causas que dão origem a 

problemas patológicos, portanto, tem-se o desejo de se procurar determinar qual 

fase tem sido responsável, ao longo dos tempos, pela maior quantidade de erros. Ou 

seja, o surgimento de problemas patológicos geralmente está associado a uma ou 

mais falhas durante a execução de um dos processos da construção. Sendo assim, 

é importante que se defina qual desses processos é responsável pela maior 

quantidade de erros, para que sejam realizadas alterações no mesmo, a fim de 

evitar a incidência de novos problemas. 
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Os problemas patológicos surgem na maioria das edificações, porém, em maior 

intensidade algumas do que em outras, além de apresentarem formas distintas de 

manifestação. 

Machado (2002), relaciona as principais manifestações patológicas, em ordem 

crescente de ocorrência estatística: 

 

Manifestação Patológica Frequência 

Deterioração e degradação química da construção 7% 

Deformações (flechas e rotações) excessivas 10% 

Segregação dos materiais componentes do concreto 20% 

Corrosão das armaduras do concreto armado 20,0 

Fissuras e trincas ativas ou passivas nas peças de concreto armado 21% 

Manchas na superfície do concreto armado 22% 

Tabela 1 – Incidência de Manifestações Patológicas Fonte: Machado (2002) 

 

Segundo Lichtenstein (1985), estes problemas podem manifestar-se de forma 

simplificada, sendo de fácil identificação e reparo evidente. Ou podem apresentar-se 

também de forma complexa, requerendo uma análise individualizada. 

2.2 Infiltrações, manchas, bolor ou mofo e eflorescência 

De acordo com Miotto (2010), as manifestações patológicas encontradas com 

maior frequência são: infiltrações, manchas, bolor ou mofo e eflorescência. Sendo 

infiltração o resultado de um processo de excesso de água em contato com um 

corpo, provocando percolação através do mesmo. A água residual a esse corpo, 

ocasiona o que se denomina de mancha. Bolor ou mofo é entendido como sendo a 

colonização por diversas populações de fungos filamentosos sobre os vários tipos 

de substrato, os quais formam manchas escuras indesejáveis em tonalidades preta, 

marrom e verde.  Eflorescência são formações salinas que ocorrem nas superfícies 

das paredes, trazidas de seu interior pela umidade. 
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2.3 Concreto segregado 

O concreto é uma mistura composta por areia (agregado miúdo), brita 

(agregado graúdo), cimento e água, que quando executado e lançado corretamente, 

origina-se em uma mistura homogênea, onde o agregado graúdo esta envolvido pela 

argamassa (areia, cimento e água). Se ocorrer um erro de lançamento ou de 

adensamento, o agregado graúdo se separa da argamassa, formando espaços 

vazios no concreto, comprometendo sua resistência estrutural e o tornando 

permeável, permitindo a passagem de água com facilidade. Piancastelli (1997) traz 

que uma das causas para esse processo de separação pode ser, entre outras 

causas, por: lançamento livre de grande altura; taxa elevada de armadura que 

impede a passagem da brita; fuga da pasta de cimento através das fôrmas não 

totalmente estanques; má dosagem do concreto; uso inadequado de vibradores. 

2.4 Fissuras e Trincas 

De acordo com Souza e Ripper (1998), as fissuras podem estar associadas a 

manifestação patológica característica das estruturas de concreto, e sendo um dano 

de ocorrência mais comum e aquele que, quando apresentam deformações muito 

acentuadas, chama a atenção dos leigos, proprietários e usuários, para o fato de 

que algo de anormal está a acontecer. 

 A NBR 15.575:2013 define fissura de um componente estrutural como sendo 

o seccionamento na superfície ou em toda seção transversal do componente, com 

abertura capilar, provocado por tensões normais ou tangenciais. As fissuras 

apresentam-se geralmente como estreitas e alongadas aberturas na superfície de 

um material. Usualmente são de gravidade menor e superficial. De acordo com a 

NBR 9575:2003, fissura é a abertura ocasionada por ruptura de um material ou 

componente, com abertura inferior ou igual a 0,5 mm. 

As trincas são aberturas mais profundas e acentuadas. O fator determinante 

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

que a trinca se encontra está separado em dois. Uma parede, por exemplo, estaria 

dividida em duas partes.  As trincas são muito mais perigosas do que as fissuras, 

pois apresentam ruptura dos elementos, como no caso mencionado da parede, e 

assim podem afetar a segurança dos componentes da estrutura das edificações. De 
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acordo com a NBR 9575:2003, as trincas são aberturas ocasionadas por ruptura de 

um material ou componente com abertura superior a 0,5 mm e inferior a 1,0. 

Foi adotada como base a classificação de fissuras segundo as causas de 

Duarte (1998), enriquecida com manifestações típicas complementares identificadas 

na bibliografia, especialmente em Thomaz (1989), resultando no conjunto de 34 

configurações típicas, o quadro 1 a seguir apresenta somente fissuras causada por 

sobrecargas, dento em vista a quantidade do conjunto, as demais configurações se 

encontram no apêndice - A deste artigo. 

 
Quadro 1 – Classificação de Fissuras 
 Fonte: Adaptado de Duarte (1998).  
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2.5 Corrosão da Armadura 

Helene (2002) define a corrosão das armaduras de concreto como um 

fenômeno de natureza eletroquímica que pode ser acelerado pela presença de 

agentes químicos externos ou internos ao concreto. No concreto armado, o aço 

encontra-se no interior de um meio altamente alcalino no qual estaria protegido do 

processo de corrosão devido à presença de uma película protetora de caráter 

passivo, explica Cascudo (1997). A alcalinidade no interior do concreto provém da 

fase líquida existente nos seus poros que contém hidroxilas oriundas da ionização 

dos hidróxidos de cálcio, sódio e potássio. Mesmo em idades avançadas o concreto 

continua propiciando um meio básico que protege a armadura do fenômeno da 

corrosão.  

De acordo com Tuutti (1982), observam-se dois períodos de corrosão. O 

primeiro período é o de iniciação, que é compreendido desde a entrada do agente 

agressivo até o processo de despassivação da armadura. O segundo período 

corresponde à propagação, onde o processo de corrosão uma vez consolidado 

aumenta gradualmente, em escala exponencial, ocasionando danos severos às 

armaduras.   

Para Cascudo (1997), os principais agentes agressivos que desencadeiam a 

corrosão das armaduras são, a ação dos íons cloretos (corrosão localizada por pite), 

redução de PH do aço (corrosão generalizada → carbonatação) e corrosão 

localizada sob tensão fraturante. 

2.6 Corrosão do Concreto 

O concreto armado, além de suas características mecânicas que o tornam 

resistente a ações estruturais externas, seve ser dosado e moldado de modo a 

poder resistir a ações de caráter físico e químico, internas e externas. Miotto (2010) 

diz que a corrosão e a deterioração observadas em concreto, podem estar 

associadas a fatores mecânicos, físicos, biológicos ou químicos. O quadro 2 a seguir 

descreve os fatores determinantes da corrosão de concreto.  
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 Quadro 2 – Fatores determinantes da corrosão em concreto Fonte: Gentil (2003)  

 

3 ESTUDO DE CASO 

3.1 Metodologia 

A metodologia do trabalho se baseia em pesquisa exploratória através de um 

estudo de caso enriquecida através de embasamento teórico sobre as 

manifestações patológicas envolvidas. 

Neste capítulo pretende-se apresentar os procedimentos, ferramentas e 

estratégias metodológicas para o desenvolvimento do trabalho. Serão descritos o 

método de estudo, os instrumentos de coleta e de análise de dados, assim como 

oferecida uma visão geral do desenvolvimento. 

  Para desenvolvimento do presente trabalho, foi realizado um estudo de caso 

em uma edificação residencial no município de Paraíso do Norte – PR. 

O estudo de caso é uma pesquisa detalhada que estuda um fenômeno dentro 

do seu contexto real, na qual se fundamenta em fontes de evidências para que 

favoreçam o desenvolvimento das suposições teóricas conduzindo-as para a coleta 

e análise de dados e que para se realizar um estudo de caso de qualidade. 
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A metodologia proposta por Lichtenstein (1985) compreende três partes 

distintas: i) o levantamento de subsídios; ii) o diagnóstico da situação e iii) a 

definição de conduta. 

i. Levantamento de informações: compreende o levantamento de dados e 

informações suficientes para o completo entendimento do problema. 

Normalmente as fontes para essas informações são: a vistoria do local e a 

identificação dos sintomas, o levantamento do histórico do problema e do 

edifício, e a execução de ensaios complementares. 

ii. Diagnóstico: é o entendimento completo do problema, que inclui a 

identificação das causas e efeitos, e a explicação dos fenômenos ocorridos. O 

diagnóstico significa conhecer os “porquês” e os “como” do problema. 

iii. Definição de conduta: significa definir a solução para o problema e 

os trabalhos que devem ser feitos para isso, incluindo a definição quanto aos 

meios: materiais, mão-de-obra, equipamentos e tecnologias. Nessa etapa é 

feito o prognóstico da situação, que é o levantamento de hipóteses relativas à 

evolução futura do problema, além das alternativas de intervenção, cada uma 

delas também com sua evolução prevista. 

Normalmente o processo é iniciado a partir de uma reclamação do usuário, que 

procura um profissional para resolver o problema. 

O primeiro passo é a vistoria do local, onde são feitas as coletas e registros dos 

dados através de entrevistas e registros fotográficos, onde são examinados os 

sintomas, que são as manifestações do problema. Isso é feito através de inspeção 

direta, eventualmente com apoio de alguns instrumentos específicos. Na inspeção 

direta são usados essencialmente os sentidos (visão e audição, obviamente), mas 

também o tato, o olfato e até o paladar (evidentemente sem expor a própria saúde). 

Há instrumentos que devem ser levados à vistoria, para servir de apoio 

à inspeção. Os mais comuns e imprescindíveis, e que você já conhece das 

outras ocupações, são: 

• Nível d´água (mangueira e nível de mão); 

• Prumo de face e de centro; 

• Régua, metro e trena. 
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Algumas ferramentas leves, tais como: martelo pequeno (de aço e borracha), 

picão, talhadeira, espátula, chaves de fenda, etc. 

Devem ser levados também instrumentos e equipamentos para registro 

de dados, como prancheta para anotações e desenhos, e máquina fotográfica. 

Os profissionais especializados em patologia levam também outros 

instrumentos, tais como: higrômetro, termômetro, dilatômetro, entre outros, que 

servem para medir umidade, temperatura, deformações, etc. e, dependendo do 

caso, gravadores e filmadoras. 

O importante para o reparador é definir um conjunto mínimo de instrumentos, 

compatíveis com seu conhecimento e com o problema que será estudado, e que 

possam ser colocados numa caixa de ferramentas e levada para a vistoria, como a 

maleta do médico. 

Muitas vezes só a vistoria já é suficiente para diagnosticar o problema. 

Caso isso não ocorra, o passo seguinte é o levantamento do histórico do problema. 

Isso é feito através de entrevistas com pessoas envolvidas com o problema e 

a construção, e de exame de documentos (projeto, especificações técnicas, diário de 

obras, ensaios de materiais, contratos, notas fiscais, etc). 
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4 DADOS E ANÁLISE 

Neste capítulo será apresentado o local de estudo das patologias, com 

informações sobre as ocorrências analisadas dentro da estrutura proposta, com 

descrição, análise e diagnósticos das manifestações patológicas encontradas. 

4.1 Local de Estudo 

A edificação está localizada no Município de Paraíso do Norte, no Noroeste 

do estado do Paraná. 

 

 

 

4.2 Manifestações encontradas na residência 

A figura 3 indica a localização da manifestação das fissuras na alvenaria da 

edificação. 

 

Figura 2: localização do Município de Paraiso do Norte –PR 
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraíso_do_Norte 

 

Figura 3: Ambientes com fissurações 
FONTE: autor (2017) 
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4.2.1 Caso 1: fissuração inclinada 

Como pode ser observado na figura anterior, as fissuras encontram-se 

predominantemente na parte inferior da edificação, nas áreas do estendal, área de 

serviço circulação interna e cozinha.   

A figura 4, 5 e 6 abaixo indica a fissuração na parte do estendal, área de 

serviço e cozinha, onde foram constatadas as fissuras inclinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: fissuração na alvenaria no estendal 
FONTE: autor (2017) 

Figura 5: fissuração na alvenaria da área de serviço 
FONTE: autor (2017) 
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4.2.2 Caso 2: fissuração vertical 

Também foram constatadas fissuras verticais em alguns locais intermediários 

aos ambientes de fissuras inclinadas conforme mostra a figura 7 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: fissuração na alvenaria da cozinha 
FONTE: autor (2017) 

Figura 7: fissuração vertical 
FONTE: autor (2017) 
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4.3 Diagnóstico 

Ficou observado que existe uma predominância de fissuras que se classifica 

quanto a sua direção inclinada, são sintomas indicativos de recalques nas fundações 

da edificação. 

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 (MAÑÁ, 1978). 

O conjunto de fissuras inclinadas nas paredes de alvenaria atingidas seguirá 

uma certa lógica derivada dos mecanismos de fissuração à flexão, de tal forma que    

pode-se encontrar uma relação entre o traçado das fissuras e a localização da causa 

que as provocou (MAÑÁ, 1978). 

A configuração típica do complexo sistema de fissuras causadas por recalque 

de fundações segundo um eixo pode ser comprovada através da figura a seguir.  

 

 Figura 8: fissuração típica de recalque diferencial 
FONTE: (MAÑÁ, 1978) 
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Vários fatores são apontados como causas para o recalque diferenciado dos 

solos e,  consequentemente, para a fissuração das construções: carga de trabalho 

superior à carga  admissível do solo ou de camadas inferiores do solo; apoio em 

solos com diferentes  consolidações e/ou aterros; 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 (MAÑÁ,  

1978; ORTIZ, [198-]; THOMAZ, 1989; TRILL; BOWYER, 1982). 

Na edificação de estudo a causa do recalque foi devido a influência de cargas 

de entorno e vizinhança, de acordo com levantamento através de entrevista com o 

proprietário onde foi relatado que o início das manifestações das fissuras se deu, 

logo após o aterro de um terreno localizado na parte inferior ao terreno da edificação 

de estudo como mostra a figura 9 a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 9: aterro do lote inferior 
FONTE: autor (2017) 
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Ocasionando assim uma sobrecarga sobre a fundação e recalcando a seção inferior 

da edificação. Como mostra o croqui logo abaixo.  

 

 

 

 

4.4 Prognóstico: definição da conduta 

Uma vez feito o diagnóstico, faz-se o prognóstico e define-se a solução para o 

problema. Escolhe-se, entre as alternativas possíveis, aquela que melhor relação 

custo/benefício apresentar. 

A solução definida foi a execução do reforço da fundação da parte inferior da 

infraestrutura, região que está submetida à zona de tensão da sobrecarga advinda 

do terreno vizinho. 

A solução é de custo relativamente baixo, dispensa mão de obra especializada 

e compõe de material de uso comercial e usual.  

O reforço será composto pela execução de brocas adjacentes as existentes 

respeitando seus espaçamentos mínimos, e de blocos de coroamento para união 

das brocas, aumentando assim a área de apoio da estrutura no solo, como mostra a 

figura 11 abaixo. 

 

 

 

 

SOLO NATURAL 

Figura 10: croqui do recalque 
FONTE: autor (2017) 

SOLO NATURAL 

ATERRO 
SOBRECARGA 
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Será considerado também a nível de cálculos dos elementos de reforço uma 

sobrecarga extra de uma futura instalação de edificação no terreno aterrado, 

prevenindo assim uma possível intervenção futura na edificação. 

 
5 CONCLUSÃO 

O estudo revelou-se satisfatório uma vez que foi possível atingir todos os 

objetivos proposto no trabalho. É importante lembrar que a realização de estudos 

que buscam avaliar, caracterizar e diagnosticar a ocorrência de danos em 

edificações são fundamentais para o processo de produção e uso das edificações, 

permitem conhecer ações eficientes para atenuar a ocorrência de falhas e 

problemas, o que tende a melhorar a qualidade geral das edificações e otimizar a 

aplicações dos recursos. 

Por fim, cabe salientar, que mesmo ocorrendo melhorias tecnológicas das 

técnicas construtivas e o emprego de materiais de construção com maior controle de 

qualidade, ainda se observa um grande número de edificações apresentando 

patologias das mais variadas espécies. Porém, um programa eficiente de 

inspeção/manutenção constante assegura a durabilidade das edificações, permitindo 

determinar prioridades para as ações necessárias ao cumprimento da vida útil 

prevista. 

Fica clara a importância em se continuar às pesquisas para atingir qualidade 

nas edificações, uma vez que a patologias das construções está intimamente ligada 

à qualidade e embora esta última tenha avançado muito, os casos patológicos não 

diminuíram na mesma proporção. 

Figura 11: reforço da fundação 
FONTE: autor (2017) 
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APÊNDICE - A Classificação de Fissuras:  Adaptado de Duarte (1998).  
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