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IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

 

UEDA, Thiago Minoru. IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS: 

UM ESTUDO DE CASO. 2017. Engenharia Civil – Unicesumar, Maringá-Pr, 

2017.  

Thiago Minoru Ueda 

 

RESUMO 

 

A execução de obras em períodos e prazos reduzidos, a falta de qualificação 

da mão de obra e na qualidade dos materiais aplicados, os vícios da 

construção civil e métodos de execução, são alguns dos fatores que têm 

elevado às estatísticas de patologias nas obras. Algumas das patologias 

causam preocupação aos proprietários das obras executadas, pois podem 

comprometer a estabilidade e a durabilidade da edificação, já outras somente 

comprometem a estética. Para a conscientização e prevenção das patologias, 

é preciso ter o conhecimento de suas causas, pois financeiramente os reparos 

e recuperações patológicas têm um custo elevado. Porém a exigência de 

qualidade no mercado e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras estão 

forçando a construção civil a se preocupar com os índices de defeitos nas 

obras.  

Durante um período, na área de assistência técnica de uma determinada 

construtora do município do Maringá, foi solicitada a vistoria e análise de uma 

patologia na fundação de uma obra após a sua entrega definitiva. Foram 

efetuados diversos estudos e testes para ter o conhecimento da causa do 

surgimento da patologia. Após o conhecimento das causas, relatórios das 

análises e testes foram apresentados para tomada das medidas cabíveis e 

possíveis para o tratamento, recuperação e reparos da obra.   

 

Palavras-chave: Análises, obra, qualidade. 
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IDENTIFICATION AND DIAGNOSIS OF PATHOLOGIES: A CASE STUDY  

UEDA, Thiago Minoru. IDENTIFICATION AND DIAGNOSIS OF 

PATHOLOGIES: A CASE STUDY.  2017. Civil engineering – Unicesumar, 

Maringá-Pr, 2017. 

         Thiago Minoru Ueda 

 

ABSTRACT 

 

The execution of works in shortened time periods and with deadlines, the lack 

of qualification of the workforce and the quality of the applied materials, the 

recurring problems in civil construction and methods of execution are some of 

the factors that have increased the number of pathologies in the works. Some of 

the pathologies cause concern to the owners of the works executed as they 

may compromise the stability and durability of the building, while others only 

compromise aesthetics. To raise awareness of the prevention of pathologies, it 

is necessary to have the knowledge of its causes because financially, 

pathological repairs and restorations have a high cost. However, the demand 

for quality in the market and the development of innovative technologies are 

forcing civil construction to worry about defect rates in the works. For a period of 

time, in the technical assistance department of a certain construction company 

in the municipality of Maringá, the inspection and analysis of a pathology in the 

foundation of a work was requested after its final delivery. Several studies and 

tests were carried out to know the cause of the onset of the pathology. After 

gaining knowledge of the causes, reports of the analyses and tests were 

presented to take the possible and necessary measures for the treatment, 

recovery and repairs of the work. 

 

Keywords: Analysis, work, qualifications. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um problema patológico pode ser entendido como uma situação em que 

o edifício ou uma parte deste, num determinado instante da sua vida útil, não 

apresenta o desempenho previsto.  

Segundo IBAPE (2015), um edifício quando construído deve atender às 

necessidades humanas e exercer diversas funções. Quando a edificação não 

atende adequadamente essas funções nas quais foi projetado e executado, 

este apresenta uma patologia, podendo esta ser reparado para atingir o seu 

objetivo.  

Normalmente os sintomas patológicos ou mesmo as patologias 

começam a aparecer durante o processo de construção, o que se torna 

essência para o controle de qualidade nas etapas da execução da obra. Isso 

permite que se tenha um parâmetro do processo construtivo para tomada de 

decisões como, por exemplo, a escolha dos materiais. 

Para Thomaz (2001), as manifestações das patologias se devem á 

negligencia de ações, desconsiderações de agentes agressivos ou mesmo ao 

pequeno conhecimento de processos degenerativos.  

É importante a melhoria da qualificação da mão de obra das pessoas 

que estão envolvidas na execução.  A baixa qualidade da construção civil no 

Brasil é uma questão cultural, pois a qualidade não é analisada como um 

princípio, e sim como condições para uma melhoria. Ressaltamos também que 

a construção civil no Brasil sofre com a falta de recursos e de tecnologias 

construtivas. A falta de alguns programas de manutenção preventiva nas 

edificações pode ser uma das causas da precoce deterioração nas obras. 

 Taguchi (2010) relata que, com planejamento e investimentos em 

detalhamentos de projetos, qualificação de mão de obra dos trabalhadores, 

materiais de boa qualidade, as manifestações patológicas podem ser evitadas 

e seus custos reduzidos. 
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Conforme Thomaz (2001), os problemas são causados por falta de 

investimentos, qualidade e a impunidade dos empresários da construção civil 

devido à demora e lentidão da justiça brasileira.  

O problema é identificado de modo geral a partir das manifestações ou 

sintomas patológicos que se traduzem por modificações estruturais e ou 

funcionais no edifício ou na parte afetada, representando os sinais de aviso dos 

defeitos surgidos.  

As manifestações, uma vez conhecidas e corretamente interpretadas, 

podem conduzir ao entendimento do problema, possibilitando a sua resolução 

a partir de uma intervenção, cujo nível estará vinculado, principalmente, à 

relação entre o desempenho estabelecido para o produto e o desempenho 

constatado.  

Segundo Costa Junior (2001), se houvesse um melhor detalhamento do 

projeto e na escolha de materiais apropriados na construção, evitaria parte das 

intervenções de manutenção das edificações. 

Objetivando-se uma ação sistêmica frente aos problemas patológicos 

passíveis de ocorrerem, propõe-se, no presente trabalho, uma metodologia de 

abordagem dos mesmos, a partir da qual, os profissionais da área poderão 

organizar um conjunto de passos e etapas a serem seguidos a fim de 

identificarem as possíveis causas que levaram à sua ocorrência, buscando 

assim, evitar problemas em futuros empreendimentos.  

Para uma melhor compreensão dos problemas patológicos ocorridos 

com os empreendimentos e à uniformidade de atuação frente às possíveis 

soluções, propõe-se empregar uma metodologia de ação, que pode ser 

desenvolvida ou adaptada para cada situação específica, sendo as etapas 

propostas, discutidas a seguir. 

   2. OBJETIVO 

   2.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar as manifestações patológicas provocadas, verificando através 

de vistoria, documentações fotográficas e ensaios, as manifestações 

patológicas existentes na edificação; relacionar as prováveis causas dos 

surgimentos das manifestações patológicas observadas em uma determinada 
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obra, e realizar o levantamento dos custos para recuperação da edificação 

causados pela patologia diagnosticada. 

  2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar as principais patologias que ocorrem nas construções: 

 1. Devido aos erros de projeto ou;  

 2. Devido à execução. 

 Relacionar as prováveis causas do surgimento das manifestações patológicas 

observadas na obra; 

 Estudar os produtos mais indicados em cada elemento construtivo, analisando 

suas vantagens e desvantagens; 

 Determinar qual serviço deverá ser executado, a fim de recuperar a integridade 

física e estética do imóvel; 

 Analisar os métodos mais fáceis e viáveis economicamente de solucionar os 

problemas encontrados. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Conforme LOTTERMANN (2013), Patologia significa “estudo da 

doença”, e é derivada da palavra da língua grega pathos, que significa 

doença, sofrimento, e logia é a ciência, estudo. Também pode ser 

considerada a parte da engenharia que estuda as partes que compõem e 

diagnosticam os problemas e defeitos das obras que podem manifestar-se 

como trincas, infiltrações, fissuras e ocorrer danos por umidade em excesso 

na estrutura. 

Desde o inicio da civilização, o homem vem adquirindo conhecimentos 

e acumulando experiências na construção civil, sempre almejando 

aperfeiçoamento para atender suas necessidades.  

A qualidade, como um todo, não pode prescindir da qualidade na 

aquisição dos materiais no canteiro-de-obra. Devido ao uso de materiais das 

mais diversas origens, torna-se fundamental exigir que esses tenham a 

qualidade garantida. Assim, a qualidade na aquisição deve ser composta pelos 

elementos:  
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 Especificações técnicas para compra de produtos;  

 Controle de recebimento dos materiais em obra;  

 Orientações para o armazenamento e transporte dos materiais;  

 Seleção e avaliação de fornecedores de materiais e equipamentos.  

Segundo Souza (1992), o Código do Consumidor em vigor, associado 

com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), ordenam 

severas penalidades as empresas nos casos de imperfeições, defeitos, erros, e 

uso de vícios de construção. As empresas se obrigaram a retornarem as 

estratégias básicas como qualidade, inovação tecnológica e produtividade. 

O material que é entregue na obra passa pelo controle de recebimento, 

do qual resultam os registros de qualidade. Esta sistemática pode parecer 

onerosa, pois há a necessidade de inspeção para realizar o controle de 

qualidade do recebimento, porém é importante racionalizar o controle, 

prevendo apenas a verificação de características essenciais e de simples 

avaliação. O resultado da adoção de procedimentos com a finalidade de 

garantir a qualidade na aquisição levará à redução de custos devido à má 

qualidade dos materiais e, ao mesmo tempo, à satisfação dos clientes pelo 

atendimento às suas especificações. 

Apesar disso, nos locais onde são realizados os trabalhos, em sua 

grande maioria, os defeitos ocorrem pela desqualificação do executante e não 

por defeito do produto. Isso porque a mão de obra na construção civil é um 

mercado informal e esta mão-de-obra, por falta do projeto específico, acaba 

seguindo somente os dados fornecidos pelos produtos, e se especializa 

através das próprias experiências profissionais.  

Klein (1999) cita que a má qualidade da mão-de-obra tem favorecido o 

surgimento de patologias. A vida útil de uma construção depende dos cuidados 

tomados na etapa de projeto e execução. Com o passar dos anos, os agentes 

agressivos como calor, umidade, sobrecargas, ação dos ventos, irão aparecer 

nos elementos construtivos da obra. 

Por isso, além dos cuidados que deve ser tomado para elaborar um 

projeto exequível, esse precisa ser de fácil interpretação para os executores, 

que devem possuir um mínimo de conhecimento, e é importante que a 
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execução seja bem feita, pois a mesma garante que a edificação não sofrerá 

danos irreversíveis internos, causados pela umidade, comprometendo a 

estabilidade do mesmo, sendo esse de grande, médio ou pequeno porte. 

A construção civil vem se preocupando em produzir obras com um 

índice pequeno de defeitos em curto prazo, isso porque o nível de exigência no 

mercado tem aumentado. Isso se deve ao desenvolvimento de novas 

tecnologias que são implantadas até mesmo nas obras mais simples, além do 

aperfeiçoamento na compatibilização de projetos, o que gera obras mais 

atualizadas e adaptáveis para cada tipo de uso. 

Apesar da modificação no modo de construção, que passou do formato 

de corretivo para preventivo, algumas partes incluídas nos projetos ainda são 

difíceis de serem encaixadas no planejamento de determinadas obras. Como 

exemplo tem a impermeabilização, que segundo a ABNT NBR 9575 (NBR 

9575, 2003) é o produto resultante de um conjunto de elementos construtivos 

que tem por objetivo proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, 

de vapores e da umidade; produto (conjunto de componentes ou o elemento) 

resultante destes serviços.  Geralmente a impermeabilização é composta de 

um conjunto de camadas, com funções específicas. Além disso, essa mesma 

norma cita a obrigatoriedade de um projeto básico destinado à 

impermeabilização em determinadas obras, em execução ou sujeitas a 

acréscimo ou reformas. 

Nos casos correspondentes à ocorrência de catástrofes naturais, em que 

está ligada ao caráter imprevisível da natureza, onde será o fator principal, os 

problemas patológicos têm suas origens motivadas por falhas que ocorrem 

durante a realização de uma ou mais das atividades diferentes ao processo 

que se denomina de construção civil. Este processo pode ser dividido, em três 

etapas: concepção (planejamento / projeto / materiais), execução e utilização. 

Para RIPPER (1998), na construção civil entende-se como patologia o 

final do desempenho ou desempenho mínimo da edificação em relação a 

estabilidade, estética, durabilidade e a facilidade de realização de serviços e 

inspeções relativas a que está submetida. Para GIBSON (1982), o 

desempenho que a construção deve atender, aborda a prática de pensamento 
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em termos de fins e não de meios e também não como a forma de construção 

deve ser feita. 

A qualidade obtida em cada etapa é de suma importância no resultado 

final, bem como a satisfação do usuário e principalmente no controle de 

repetitivas manifestações patológicas na edificação na fase de uso.  

Para que se possa baixar ou eliminar os problemas de patologias, é 

necessário que se tenha um controle de qualidade em cada etapa da 

execução. As manutenções preventivas também devem ser realizadas de 

forma em que deva ser considerado um traçado nas etapas construtivas para 

futuras manutenções. 

No tocante da qualidade, exige-se, para a etapa de concepção, a 

garantia de plena satisfação do cliente, de facilidade de execução e de 

possibilidade de adequada manutenção; para etapa de execução, será de 

garantir o fiel atendimento ao projeto, e para a etapa de utilização, é necessário 

conferir a garantia de satisfação do usuário e a possibilidade de extensão da 

vida útil da obra.  

Conforme KLEIN (1999), o código de Hamurabi, por volta de 1700 a.C. já 

apontava regras severas para os construtores. Se o construtor realizasse uma 

moradia e a mesma desabasse, causando a morte do dono da moradia, o 

mesmo deveria acontecer com o construtor; se causasse a morte do filho, o 

mesmo deveria acontecer com o filho do construtor; se o escravo do 

proprietário morresse, o escravo do construtor também deveria morrer; os 

reparos de restaurações, reformas ou novas edificações deveriam ser 

custeados pelo construtor. 

Segundo CÁNOVAS (1988), na engenharia, patologia é a pesquisa dos 

sintomas, das causas, das origens e mecanismos dos defeitos que ocorrem 

nas obras. É possível relatar uma causa apenas visualizando a patologia. 

Porém, na maioria das patologias, se faz necessário uma investigação 

minuciosa, analisando os projetos estruturais, verificando as cargas aplicadas, 

a maneira da execução da obra, realizar testes de verificações para 

determinar as reações causadas, sendo possível diagnosticar e apontar a 

causa do problema e corrigi-los. 
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Ainda conforme CÁNOVAS (1988), a Patologia das Construções embora 

tenha ganhado certa notoriedade nos últimos tempos, não é uma ciência 

nova. Os problemas nas construções rusticas das primeiras casas já eram 

apontadas conforme o código de Hamurabi.  

Segundo VERÇOZA (1991), através do conhecimento, as chances dos 

problemas e defeitos que possam vir a acontecer, reduzem muito, pois como 

já identificados por experiências anteriores, às correções dos erros já são 

realizadas imediatamente. O conhecimento das patologias nas edificações é 

de suma importância para todos que fazem parte da execução da obra, desde 

o servente ao engenheiro. Ainda conforme VERÇOZA (1991) a economia e a 

redução de segurança nas obras modernas contribuem muito para o 

desenvolvimento das patologias pelo fato do conhecimento aprofundado dos 

materiais aplicados e os métodos construtivos. KLEIN (1999) acusa também a 

baixa qualidade de mão-de-obra como item essencial para o surgimento das 

patologias. 

Os povos incas e os povos romanos utilizavam sangue, clara de ovos e 

óleos, conhecidos como albumina, como impermeabilizantes, evitandos as 

patologias causadas pelas infiltrações de agua. 

No Brasil, as igrejas e pontes das cidades históricas, foram utilizadas óleo 

de baleia como aditivo nas argamassas de assentamento das pedras, 

impermeabilizando e tornando mais reforçadas as estruturas. 

 No Brasil, atualmente 73% das edificações em execução ou já 

executadas, apresentam alguma patologia, sendo que 54% das patologias 

causadas por infiltrações. 

 VERÇOZA (1991) e KLEIN (1999) afirmam que a umidade proveniente 

da execução da construção é aquela necessária para a obra, mas que em 

cerca de seis meses desaparece. Essas umidades se encontram dentro dos 

poros dos materiais, como as águas utilizadas para concretos e argamassas, 

pinturas, etc. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI), mesmo com 

as novas tecnologias, inovação dos produtos, intensos estudos das 

impermeabilizações, podemos observar que a impermeabilização não é um dos 
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itens obrigatórios, acaba se tornando dispensável, pois além de não ter função 

estrutural, não é viável economicamente devido ao seu alto custo. Esta acaba 

sendo substituída por algum tipo de revestimento devido a sua estética. 

Segundo MARTINS (2003), a falta de conhecimento nas aplicações de 

novos sistemas construtivos e a introdução de inovações tecnológicas sob 

vigência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.087 de 1990 e Lei 10.406 

de 2002) as patologias construtivas na aplicação da engenharia, com base em 

princípios científicos, começaram a ser tratadas de forma mais severas. 

Conforme a ABNT NBR 9575 (NBR 9575, 2003), os projetos são 

divididos em duas partes: projetos de impermeabilização, sendo o projeto 

básico e o projeto executivo, que deverá ser aplicado em praticamente todos os 

tipos de obras, ser executado pelo mesmo autor responsável pelo projeto e 

conter no projeto básico todas as informações que sejam fundamentais para a 

correta execução, sendo cumpridas todas as suas funções como proteção 

contra umidade. Deverá contemplar também os locais a ser executada a 

impermeabilização, os tipos de impermeabilizações utilizadas, sendo elas do 

tipo flexível, sujeita a fissuração e rígida, não sujeita a fissuração, e os 

detalhamentos construtivos para a compatibilização com os demais projetos, 

sendo seguidas as normas vigentes e necessárias.  

Para KWIATKOWSKI e SEIDLER (2014) a umidade do solo começa a 

emergir para a superfície através do fenômeno capilaridade através das 

fundações. O que costuma fazer a diferença nas fundações e de extrema 

importância é a impermeabilização, a fim de evitar futuros problemas 

estruturais, manchas na alvenaria e descolamento de reboco.   

Segundo JOPPERT (2007), para uma obra de fundações e contenções 

ter um ótimo desenvolvimento, ela é dependente de alguns fatores, tais como, 

projeto, materiais e execução. Ter o conhecimento de cada uma das etapas é 

muito importante para que não apresente as patologias durante e após a 

conclusão da obra.  De acordo com SCHNAID e ODERBRECHT (2012), a 

execução de uma sondagem, varia de 0,2% a 0,5% no custo total da obra. 

4. METODOLOGIA 
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       O conteúdo da pesquisa realizada foi fornecido por um dos responsáveis 

técnicos de uma construtora, responsável pela execução de uma obra 

localizada no norte do Paraná, que teve inicio em janeiro de 2010, sendo 

finalizada em outubro do mesmo ano. 

Após a entrega da obra, começaram a serem notificadas manifestações 

patológicas do tipo acomodação da calçada externa limítrofe à edificação, 

fissuras na parede dos ambientes copa e sala de arquivo. 

Após a empresa executora da obra, ser notificada pela patologia, a 

mesma iniciou os trabalhos para averiguação dos motivos da qual fora 

contestada, para que preste esclarecimento e dê na maior brevidade possível 

uma resposta contundente e indique os procedimentos e métodos na qual 

utilizará para os reparos. 

Foto nº 1 - Início dos trabalhos de movimentação de terra, sendo 

realizada a compactação do solo. 

 

Fonte: Fotos do autor 

Para o inicio da obra, foi necessário os serviços de terraplenagem como o aterramento 

do lote e a compactação do solo através do rolo compactador de solo tipo pé de 

carneiro. O grau de compactação aumenta substancialmente nas primeiras passadas, 

e as seguintes não contribuem significativamente para essa elevação. Insistir em 

aumentar o número de passadas pode produzir perda no grau de compactação, por 

destruição de uma estrutura que acabou de ser formada, além de perda de produção e 
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desgaste excessivo do equipamento, principalmente por impacto em superfície já 

endurecida. 

 

Foto nº 2 - Execução do talude formado na região dos fundos 

do aterro. 

 

 Fonte: Fotos do autor 

Na foto acima, destaca a formação de um talude aos fundos da obra, conforme 

previsto em projeto. Ao fundo podemos observar o pátio de veículos da 

Prefeitura da cidade. Um talude é uma superfície inclinada do solo que limita 

um ângulo horizontal. Os taludes também são chamados de encostas, rampas 

ou morros, podem ser naturais ou construídos artificialmente pelo homem. 
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Foto nº 3 - Para a análise do solo, o laboratorista realizou o ensaio de 

Determinação da densidade “in situ” pelo método do frasco de areia 

 

Fonte: Fotos do autor 

No controle da compactação no campo, é regra geral tomar-se um ensaio de 

laboratório como referência e verificar o que é obtido no campo, com 

equipamento, comparando estes resultados com os de laboratório, dentro de 

certas especificações. O método do frasco de areia serve para determinar a 

massa especifica aparente seca de campo, controla-se a execução do serviço, 

o equipamento, o numero de passadas do rolo, a espessura da camada, o teor 

de umidade, parâmetros do solo depois de compactado, como o grau de 

compactação, índice de compacidade, porcentagem de vazios e outras 

condições necessárias para uma boa execução do serviço. 
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Foto nº 4 - Registro da acomodação da calçada externa da edificação. 

 

Fonte: Fotos do autor 

Na foto observamos a acomodação da calçada externa da edificação no setor onde 

apresentou a maior patologia registrada. Para SANTOS (2014) a diminuição do 

volume aparente do maciço do solo, ocorre pela deformação por adensamento, 

causada pelo fechamento de vazio deixado pela agua expulsa em função da pressão 

da fundação exercida no solo. Segundo CAPUTO (2012), os recalques são lentos 

quando se trata de solos argilosos. Para RABELLO (2008), o recalque ocasionado por 

adensamento pode ter sua estabilização quando toda água é expulsa, mas não há 

diminuição do volume de solo. Se o recalque não chegou a afetar a estrutura da obra, 

o problema passa a ser apenas vedar a trinca ocorrida na alvenaria. 
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Foto nº 5 - Trinca vertical e inclinada na face externa da parede 

 

Fonte: Fotos do autor 

Observamos a trinca na alvenaria ocasionada pela acomodação da calçada externa, 

decorrente de um adensamento do solo.    

Foto nº 6 – Trinca vertical com “testemunho de vidro”. 

 

Fonte: Fotos do autor 
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Com o intuito de verificar a ocorrência de eventual evolução da 

anomalia, foi realizado monitoramento das trincas e fissuras através da fixação 

de testemunhas constituídas de vidro. Caso as testemunhas rompam durante o 

período de monitoramento, estas indicam a continuidade da movimentação da 

edificação. 

 Na ocasião a empresa responsável realizou um levantamento das 

possíveis causas do problema:  

 Verificação das caixas de inspeção; 

 Verificação das tubulações existentes na região lesionada; 

 Investigação de existência de eventuais vazamentos; 

 Monitoramento das trincas e fissuras através de fixação de “testemunhas” 

constituídas de vidro, para verificação eventual da evolução das anomalias. 

 Para confirmação do tipo de solo existente no local, dois ensaios de SPT 

foram feitos através de sondagem. 

  BELICANTA (1998) diz que a ferramenta mais usada no Brasil e no 

mundo para investigação de solos é o Ensaio de Simples Reconhecimento de 

Solos (SPT). Para aquisição de parâmetros necessários para o 

desenvolvimento de projetos de fundações, o SPT tem-se mostrado eficiente 

devido a sua robustez e simplicidade.        

  Conforme NBR 6484 (ABNT, 2001) a determinação do índice de 

resistência à penetração no solo (NSPT), o amostrador recebe sucessivos 

golpes de um martelo a uma altura padrão. São enviadas para o laboratório as 

camadas, onde será emitido o laudo de avaliação pelo engenheiro, onde o 

mesmo deverá informar o tipo de fundação adequada para aquele solo.   

  Com vistas a verificar a existência de eventuais vazamentos de líquidos 

no solo, foram realizados seis pontos de ensaio de determinação do teor de 

umidade do solo.          

  Conforme Perez (1985), um dos maiores problemas e um dos mais 

difíceis de serem corrigidos na construção civil é a umidade. A falta de estudos 

e pesquisas nessa área está vinculada a dificuldade do fenômeno.  

  A perfuração do solo foi realizada com auxilio de trado manual de 

diâmetro igual a 10 cm e atingiu a profundidade de 2,00 metros.    
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  A cada 0,50 m foi coletada uma amostra de solo, que posteriormente foi 

encaminhada ao um determinado laboratório, para realização de ensaio de 

determinação da umidade pelo método da estuda, conforme metodologia 

descrita na norma NBR 6457 – Determinação de Teor de Umidade de Solos. 

 

Foto nº 7 – Instalação do tubo metálico de revestimento “camisa” 

 

Fonte: Fotos do autor 

 Acima na foto observamos sendo feito o ensaio de  sondagem, que  é 

um método de investigação de solo cujo avanço da perfuração é feito por meio 

de trado ou de lavagem, sendo utilizada a cravação de um amostrador padrão 

para a obtenção de medida de resistência à penetração, coleta de amostra e 

determinação do nível de água. 

  O indicie de resistência à penetração foi medido a partir do numero de 

golpes necessários para cravação do amostrador em cada uma das três 

seções de 15 cm. A amostra de solo foi coletada a partir do primeiro metro de 

perfuração, prosseguindo essa coleta a cada metro de cravação com o 

amostrador-padrão. 

  Abaixo é apresentada a tabela com os estados de compacidade e 

consistência do solo de acordo com a norma NBR 6484:2001. 
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Solo  

Índice de resistência 

à penetração N Designação 

Escala de 

cores quanto 

à resistencia 

  > 2 Muito mole   

  3 a 5 Mole   

Argila e 

Silte 

Argilosos 6 a 10  Média (o)   

  11 a 29 Rija(o)   

  > 19 Dura(o)   

  

  

  

  < 4 Fofa(o)   

  5 a 8 

Pouco 

compacta(o)   

Areia e 

siltes 

arenosos 9 a 18 

Medianamente 

compacta(o)   

  19 a 40 Compacta(o)   

  > 40 

Muito 

compacta(o)   

Fonte: NBR 6484:2011 

Figura 1 – Índice de resistência á penetração N 

  

5. RESULTADO 

  Após todos os estudos e análises efetuadas in loco, foi observado que ao 

fundo do lote da edificação, encontra-se o pátio de maquinas e veículos da 

prefeitura da cidade, na qual todo final do dia, eram realizados as manutenções 

das maquinas e veículos, como a lavagem dos mesmos. Não havendo um local 

determinado para o escoamento, como canaletas direcionando a água oriunda 

da lavagem, a mesma acabava infiltrando no solo abaixo do talude da 

edificação. A infiltração ocasionou a desestabilização do solo abaixo da 

camada de aterro, causando o rebaixamento do mesmo e consequentemente 

do aterro e da edificação, que apresentou as fissuras, trincas e rachaduras.

 Foram notificados teores de umidade mais elevados nos pontos 3, 4 e 5. 

Nesses três casos os teores encontram-se entre 10,9% e 17%, com a média de 

14,5%, enquanto nos pontos 1, 2 e 6 o valor mais exuberante não passa de 

8,1%. 
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 Abaixo é apresentada tabela contendo os resultados obtidos nos ensaios 

de determinação do teor de umidade do solo.  

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NO SOLO   

Profundidade 

(m) 

             

Ponto n.     

  1 2 3 4 5 6 

                    

0,5  5,9 8,1 14,4 15,9 15,5 5,6 

                        

1,0  7,5 5,7 16,2 13,9 16,5 4,8 

                        

1,5  6,0 7,8 16,3 15,7 14,4 5,7 

                        

2,0  5,1 6,3 14,6 16,0 13,3 7,9 

                        

2,5  4,0 4,3 13,7 13,6 12,8 6,9 

                        

3,0  5,0 5,2 16,4 13,0 16,8 7,3 

                        

3,5  4,7 5,5 10,9 17,0 12,6 7,1 

                        

4,0    5,4 11,6 - 11,7 5,3 

Media 5,6 6,0 14,3 15,0 14,2 6,3 

Media Total     10,1       

 Tabela 1: Determinação do teor de umidade no solo. 

  Fonte: Control Nort - Tecnologia e Consultoria Ltda.   

  As fundações foram analisadas através da realização de cálculos para 

determinação da carga admissível das estacas, de acordo com as 

preconizações da NBR 6122 – Projeto e execução de fundações. 

  A NBR 6122/96 determina que a carga aceitável de uma estaca isolada, 

ou a força aplicada sobre a estaca, provoque recalques compatíveis a 

construção e passando uma segurança adequada contra a ruptura do solo e do 

elemento da fundação.  

Cálculos foram efetuados de acordo com os comprimentos e diâmetros 

apresentados nos relatórios da empresa que executou as perfurações das 
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fundações e com os ensaios de sondagem realizados pela empresa que 

acompanhou a execução da compactação do aterro. 

 Para tanto foi utilizado o método de Décourt e Quaresma, no qual são 

consideradas cargas de resistência lateral e de ponta, sendo representadas 

respectivamente pó PL e PP. A soma dessas duas cargas representa a 

resistência total da estaca, PR. A resistência especifica lateral foi obtida 

utilizando a grandeza N, valor este obtido através do ensaio SPT. Terminados 

os cálculos da parcela de carga por atrito lateral, foram efetuados os cálculos 

de determinação da parcela de carga devida à ponta da estaca. 

 Conforme Décourt e Quaresma (1978), baseados somente em 

resultados do ensaio SPT, o método estima a capacidade de carga de ruptura. 

Primeiramente, esse método foi criado para estacas pré-moldadas, e depois foi 

estendido para os demais tipos de estacas. Após alguns anos, Décourt e 

Quaresma (1982) aperfeiçoaram o método da estimativa da carga lateral. 

6. CONCLUSÃO 

Após vistorias no local, foi verificado que a umidade no solo provinha da 

lavagem dos veículos efetuada todo fim de tarde no pátio da prefeitura que se 

encontra aos fundos da edificação. A água oriunda das lavagens escoa para o 

ponto mais baixo do terreno, exatamente se inicia o talude. A infiltração 

acontece abaixo do talude, desestabilizando o solo natural. Os estudos feitos 

em laboratório e no local informa que o talude não sofreu alteração 

significativa, pois a execução da compactação foi executada de forma correta. 

O solo natural, devido à infiltração de água, e com a carga sofrida pelo peso do 

talude e da edificação, se desestabilizou, consequentemente vindo a 

apresentar as patologias.   

Segundo Cintra (2003), quando aplicada uma carga em fundação, 

obrigatoriamente, esta deverá sofrer recalques variáveis de dezenas de 

milímetros a centenas de milímetros. 
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Diante do exposto, é necessária a execução de serviços de resgate da 

estanqueidade dos sistemas de coleta de esgoto e de águas pluviais existentes 

na região dos fundos da edificação. Necessário também a previsão de 

execução de um sistema de frenagem superficial localizado no pátio da 

prefeitura, onde se encontram os veículos que são lavados diariamente, na 

divisa com a edificação estudada, de modo a impedir a infiltração de líquidos 

no solo, desestabilizando o solo natural existente abaixo da camada de aterro. 

 Poderá se proceder a reparos pontuais nas caixas e tubulações 

lesionadas ou construir um novo sistema de coleta de esgoto e águas pluviais e 

desativar os sistemas existentes. 

 No caso de reparação do sistema existente, é necessário se proceder a 

revisão geral das tubulações e caixas de passagem, com a cicatrização das 

trincas existentes seguidas da impermeabilização das caixas. 

 Para VERÇOZA (1991), é difícil a identificação do ponto exato dos 

vazamentos de redes de agua e esgoto e sua devida correção, pois os 

vazamentos geralmente estão encobertos pela construção, sendo prejudicial 

para o desempenho aguardado da edificação. 

 No caso da construção de novas instalações, deverão ser empregados 

dispositivos que venham a facilitar os serviços de manutenção e evitar novos 

rompimentos caso o corpo de aterro venha a sofrer novas acomodações, como 

por exemplo, a execução de canaletas de concreto armado que abriguem as 

tubulações, com tampas removíveis para visualização destas. 

 Deverá proceder ainda um reforço das fundações existentes, a fim de 

evitar o reaparecimento de manifestações patológicas do tipo trincas e fissuras. 

O reforço devera ser executado mediante a injeção de estacas de reação. 

 Após a execução dos serviços mencionados, poderá se proceder a 

cicatrização das alvenarias e substituição dos revestimentos lesionados. 
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