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MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM UMA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR 
NA ZONA 08– MARINGÁ-PR. ESTUDO DE CASO 

  
 

Rafaela de Freitas Reginato  
 

RESUMO 
 
Atualmente tem se agravado o índice de edificações que apresentam manifestações 
patológicas. São várias as causas dessas patologias, como o envelhecimento natural da 
edificação, razões econômicas, falhas durante o processo executivo, entre outros. O 
presente trabalho tem como objetivo realizar uma inspeção visual das manifestações 
patológicas encontradas em uma edificação unifamiliar localizada na zona 08 na cidade 
de Maringá-Pr. Foi realizada uma inspeção por meio de relatórios fotográficos, 
comparando-os com as patologias citadas na referência bibliográfica.  Concluiu-se que as 
patologias existentes neste estudo de caso foram fissuras, manchas de umidade, bolor, 
descascamento da tinta, trincas e rachaduras. Entre as citadas, a patologia com maior 
predominância foi o bolor, causado por umidade. Isso é muito comum, visto que a 
edificação se localiza em uma rua com grande número de árvores que impedem a 
incidência de sol na fachada. 
 
Palavras-chave: Fissuras. Patologia. Vida útil.  
 

PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN A UNIFAMILIARY BUILDING IN 
AREA 08 - MARINGÁ-PR. CASE STUDY 

 
ABSTRACT 
 
The number of buildings that show pathological manifestations has now been aggravated. 
There are several causes of building pathologies, such as natural aging economic reasons, 
failures during the executive process and so on. The present study is aimed at performing 
a visual inspection of the pathological manifestations found in a single-family building 
located in zone 08 in the city of Maringá-Pr. An inspection was carried out through 
photographic reports which were compared to the pathologies mentioned in the 
bibliographic reference. It was concluded that the pathologies found in this case study 
were cracks, moisture stains, mold, paint stripping, cracks and splits. Among these, the 
most prevalent pathology was mold, which is caused by moisture. It was largely found, 
since the building is located on a street that has a large number of trees, and it obstructs 
the sun incidence on the facade. 

Keywords: Fissures. Lifespan. Pathology
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1 INTRODUÇÃO  
 

As edificações sofrem degradação ao longo do tempo, sendo esse um processo 

natural responsável pela redução do seu desempenho, e consequentemente da sua vida 

útil. (Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, 2017) 

O controle de qualidade não deve ocorrer apenas na fabricação e usinagem das 

matérias primas utilizadas no canteiro, mas em todas as etapas da construção. Com a 

utilização de um programa de controle de qualidade, são reduzidas as chances de 

acontecimentos de falhas durante o processo construtivo, sendo de grande importância 

para que não venham a surgir manifestações patológicas (CBIC, 2013).  

Estudar as manifestações patológicas leva ao entendimento dos fatores e 

mecanismos responsáveis pela deterioração de edificações, possibilitando conhecimento 

indispensável para realização de intervenções diante dos danos verificados (GAKLIK, 

É.S, 2012).  

Essas manifestações acontecem por meio de problemas recorrentes e 

representam um dos maiores incômodos para uma edificação durante sua vida útil, 

estando relacionadas ao tempo de vida da construção, ao clima, aos materiais e técnicas 

construtivas utilizadas e ao nível de controle de qualidade realizado nas construções 

(PARISI JONOV, C. M.; NASCIMENTO, N. O.; PAULO E SILVA, 2013). Podem ser 

originadas por erros que ocorrem ao longo da realização de uma ou mais atividades 

intrínsecas ao processo genérico a que se denomina de construção civil, sendo esse 

dividido em três etapas básicas: concepção (planejamento, projeto e materiais), execução 

e utilização (FERREIRA, D.O., 2013).  

Diversas falhas são prováveis de acontecer ao longo do período de concepção do 

projeto, originadas durante a análise preliminar, elaborações do projeto base e/ou do 

anteprojeto, ou mesmo durante o projeto executivo. Falhas de concepção de projeto levam 

a um grande encarecimento do processo construtivo, além dos incômodos relacionados 

com o uso da obra (GONÇALVES, E. A. B., 2015). 

As manifestações patológicas são evolutivas e tendem a sofrer um agravamento 

ao longo do tempo, além de levarem ao surgimento de outras manifestações associadas à 

inicial. Então, salienta-se a importância de identificar o quanto antes as manifestações 

patológicas, pois assim, as correções serão mais fáceis e menos onerosas (FERREIRA, 

D.O., 2013).  
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Diante disso, o presente trabalho apresenta um estudo de caso em que foi feita 

uma inspeção preliminar, identificando e analisando as manifestações patológicas mais 

recorrentes em uma residência unifamiliar, averiguando as causas e suas possíveis 

soluções. 

 

 

2 PATOLOGIA  
  

O termo patologia (derivado do grego pathos, sofrimento, doença, e logia, ciência, 

estudo) é o estudo das doenças em geral, sob aspectos determinados, termo esse muito 

utilizado na área médica. É atualmente empregado na engenharia civil, fazendo uma 

associação com a medicina, como sendo a parte da engenharia que estuda as anomalias 

(doenças) das edificações. (MATTOS, 2005) 

 
Patologia pode ser entendida como a parte da Engenharia que estuda os 
sintomas, o mecanismo, as causas e as origens dos defeitos das 
construções civis, ou seja, é o estudo das partes que compõem o 
diagnóstico do problema. (...) Os problemas patológicos, salvo raras 
exceções, apresentam manifestação externa característica, a partir da 
qual se pode deduzir qual a natureza, a origem e os mecanismos dos 
fenômenos envolvidos, assim como se podem estimar suas prováveis 
consequências. Esses sintomas, também denominados de lesões, 
defeitos ou manifestações patológicas, podem ser descritos e 
classificados, orientando um primeiro diagnóstico, a partir de 
observações visuais. Os sintomas mais comuns, de maior incidência nas 
estruturas de concreto, podem ser as fissuras, as eflorescências, as 
flechas excessivas, as manchas no concreto aparente, a corrosão de 
armaduras e os ninhos de concretagem. (HELENE,1992) 
 

As causas de ocorrência dos fenômenos patológicos podem ser as mais diversas, 

desde o envelhecimento natural, acidentes, irresponsabilidade de profissionais e usuários 

que optam pela utilização de materiais fora das especificações ou não realizam a 

manutenção correta da estrutura, muitas vezes por razões econômicas, dentre outras. 

(RIPPER; SOUZA, 1998). 

Segundo a NBR 13752 (Norma Brasileira para perícias de engenharia na 

construção civil) têm-se os seguintes conceitos quando se trata de análise de 

manifestações patológicas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1996): 

 Defeito: são anomalias que podem causar danos efetivos ou representar 

ameaça potencial de afetar a saúde ou segurança do dono ou consumidor, 
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decorrentes de falhas do projeto ou execução de um produto ou serviço, 

ou, ainda, de informação incorreta ou inadequada de sua utilização ou 

manutenção.  

 Vícios: anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou 

os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos 

ou prejuízos materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha de projeto 

ou de execução, ou ainda da informação defeituosa sobre sua utilização ou 

manutenção. 

 

2.1 VIDA ÚTIL 

Outro termo importante que é necessário caracterizar é a “vida útil”. A estrutura, 

no decorrer de sua vida útil, estará naturalmente sujeita ao “desgaste”, devido à ação de 

cargas e sobrecargas, estáticas, dinâmicas, vibrações, impactos, assim como a recalques 

diferenciados em pontos da fundação com o decorrer dos anos, e erosão e cavitação por 

ação de agentes sólidos e líquidos em reservatórios, canais e tanques. Assim, define-se 

“vida útil” como o tempo que a estrutura conserva seus índices mínimos de resistência e 

funcionalidade. Prolongar este tempo ao máximo é um dos desejos de quem trabalha com 

construções de edificações (HELENE, 2011). 

Segundo a ISO 13823 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013), entende-se por vida útil “o período efetivo de tempo durante o qual 

uma estrutura ou qualquer de seus componentes satisfazem os requisitos de desempenho 

do projeto, sem ações imprevistas de manutenção ou reparo”.  

Uma conceituação da vida útil das estruturas de concreto tomando por referência 

o fenômeno da corrosão de armadura é apresentada na Figura 1, disposta a seguir: 
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Figura 1: Conceituação da vida útil das estruturas de concreto tomando por referência o 

fenômeno de corrosão de armadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: HELENE (1997). 

 

Segundo Helene (1997), interpretando a figura 1, obtêm-se as definições seguir: 

a) Vida útil de projeto: Período de tempo que vai até a despassivação da armadura, 

normalmente denominado de período de iniciação. Corresponde ao período de tempo 

necessário para que a frente de carbonatação ou a frente de cloretos atinja a armadura. O 

fato da região carbonatada ou de certo nível de cloretos atingir a armadura e teoricamente 

despassivá-la, não significa que necessariamente a partir desse momento haverá corrosão 

importante, apesar de que em geral ela ocorre. Esse período de tempo, no entanto, é o 

período que deve ser adotado no projeto da estrutura, a favor da segurança; 

b) Vida útil de serviço: Período de tempo que vai até o momento em que aparecem 

manchas na superfície do concreto, ou ocorrem fissuras no concreto de cobrimento, ou 

ainda quando há o destacamento do concreto de cobrimento. É muito variável de um caso 

para outro, pois depende das exigências associadas ao uso da estrutura. Enquanto em 

certas situações é inadmissível que uma estrutura de concreto apresente manchas de 

corrosão ou fissuras, em outros casos somente o início da queda de pedaços de concreto, 

colocando em risco a integridade de pessoas e bens, pode definir o momento a partir do 

qual se deve considerar terminada a vida útil de serviço; 
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c) Vida útil última ou total: Período de tempo que vai até a ruptura ou colapso 

parcial ou total da estrutura. Corresponde ao período de tempo no qual há uma redução 

significativa da seção resistente da armadura ou uma perda importante da aderência 

armadura / concreto, podendo acarretar o colapso parcial ou total da estrutura; 

d) Vida útil residual: Corresponde ao período de tempo em que a estrutura ainda 

será capaz de desempenhar suas funções, contado nesse caso a partir de uma data 

qualquer, correspondente a uma vistoria. Essa vistoria e diagnóstico podem ser efetuados 

a qualquer instante da vida em uso da estrutura. O prazo final, nesse caso, tanto pode ser 

o limite de projeto, o limite das condições de serviço, quanto o limite de ruptura, dando 

origem a três possíveis vidas úteis residuais; uma mais curta, contada até a despassivação 

da armadura, outra até o aparecimento de manchas, fissuras ou destacamento do concreto 

e outra longa contada até a perda significativa da capacidade resistente do componente 

estrutural ou seu eventual colapso. 

A questão da vida útil das estruturas de concreto deve ser enfocada de forma 

holística, sistêmica e abrangente, envolvendo equipes multidisciplinares. Deve também 

ser considerada como resultante de ações coordenadas e realizadas em todas as etapas do 

processo construtivo: concepção ou planejamento; projeto; fabricação de materiais e 

componentes; execução propriamente dita e principalmente durante a etapa de uso da 

estrutura. É nessa etapa onde serão realizadas as operações de vistoria, monitoramento e 

manutenções preventivas e corretivas, indispensáveis numa consideração correta e 

sistêmica da vida útil (HELENE, 2001). 

 

2.2 TIPOS DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

As edificações estão sujeitas a perda de desempenho durante sua vida útil de 

projeto. Tal processo pode avançar de forma natural ou ser acelerado por diversas razões 

externas de origem em qualquer uma das etapas do processo construtivo, dentre as mais 

variadas formas de manifestações patológicas (CREMONINI, 1988). 

Para haver entendimento de fenômenos patológicos que ocorrem em uma 

edificação, normalmente busca-se a origem do problema exposto, uma relação de causa 

e efeito que possa ter gerado tal manifestação. Os problemas patológicos normalmente 

têm origem em algum erro ou falha cometida em ao menos uma das fases do projeto, as 

fases onde podem acontecer as causas que têm como efeito possíveis defeitos futuros, 
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são: planejamento, projeto, fabricação das matérias primas, execução e uso, porém, das 

etapas previamente listadas, algumas são mais contundentes quando se aborda o 

surgimento de patologias, podendo ressaltar as fases de execução, controle de materiais e 

uso (HELENE, 2003). 

Uma classificação das principais causas de problemas patológicos, em função do 

tipo de falha cometida é apresentada na Tabela 1, disposta a seguir: 

 

Tabela 1 – Classificação das principais causas de problemas patológicos. 

___________________________________________________________________ 
TIPOLOGIA                                                                        PERCENTUAL (%)  

___________________________________________________________________ 
Causas diversas                                                                                   1,6% 
Disposições defeituosas                                                                       2,5% 
Erros de concepção                                                                              3,5% 
Fenômenos químicos                                                                           4,0% 
Erros nas hipóteses de cálculo e uso dos materiais                              8,5% 
Falhas de execução                                                                             16,5% 
Deformações excessivas e sobrecargas                                               19,7% 
Falhas resultantes de variações dimensionais                                     43,7% 

___________________________________________________________________ 
Fonte: Adaptado pelo autor de Do Carmo (2003, p. 06). 

 

Ainda podem-se citar como principais agentes causadores de patologias de origem 

endógena na construção civil, ou seja, originadas por fatores inerentes à própria 

edificação, falhas decorrentes de projetos 36% a 49%, falhas de execução 19% a 30%, 

falhas de componentes 11% a 25% e de utilização 9% a 11% (GNIPPER; MIKALDO JR, 

2007). 

As manifestações patológicas numa edificação podem se apresentar também nas 

fundações e paredes, no concreto armado, corrosão de armaduras, nas obras de madeira, 

nas pinturas e em função da umidade.  

A corrosão de armaduras acontece quando o “metal retorna ao seu estado de 

origem ou natural através de um processo chamado de oxidação, ou fenômeno da 

corrosão, sendo esse uma reação espontânea. Ocorre uma redução da energia, levando a 

uma destruição paulatina do metal” (RIBEIRO, D. V., HELENE, P., 2014).  

A desagregação do concreto dá-se por ataque químico expansivo devido a 

elementos presentes no concreto ou por baixa resistência, resultando em diminuição da 

massa. “Esta manifestação patológica se caracteriza por deixar os agregados soltos, sendo 

facilmente removidos” (MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M., 2014).  
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A eflorescência acontece quando os sais presentes na estrutura sofrem 

contaminações externas e são transportados pela água através dos materiais porosos. 

Esses sais se solidificam, formando depósitos de na forma de manchas brancas, castanhas 

ou com cor de ferrugem. “O principal problema causado é a susceptibilidade a danos, 

como por exemplo, a corrosão da armadura” (PINTAN. M. N., 2013).  

As manchas de umidade e bolor podem ser originadas de diversas formas, tais 

como infiltrações provenientes do telhado, vazamentos na rede pluvial; vazamentos em 

lajes de cobertura e terraços, etc. Como resultado pode haver bolor, que são fungos 

resultantes da intensificação da umidade. “Os fungos podem surgir em qualquer tipo de 

material, sejam eles cerâmicos, vidro, argamassa, dentre outros. São micro vegetais e se 

alimentam de materiais orgânicos” (GENTIL, V. CORROSÃO, 2011pp). 

O descascamento é o desprendimento da tinta de sua superfície.  

Pode ocorrer em decorrência da aplicação de tinta sobre caiação, pois o 
contato da cal com a superfície não é pleno, por conta do pó que se 
deposita na interface entre os materiais. Além disso, a má diluição da 
primeira camada de tinta aplicada sobre o reboco também prejudica a 
aderência, já que a tinta não consegue penetrar adequadamente no 
substrato. O descascamento pode ser causado ainda pela má preparação 
do substrato, existência de pó, por exemplo, e existência de umidade 
(SHERWIN-WILLIAMS, 2018).  
 

Fissuras, trincas e rachaduras de componentes estruturais são “o seccionamento 

na superfície ou em toda seção transversal do componente, com abertura capilar, 

provocado por tensões normais ou tangenciais”. (ABNT - NBR – 15575, 2013)  

 

2.3 FISSURAS 
 

As manifestações patológicas estruturais podem ser de alta complexidade, porém, 

uma análise detalhada do quadro de fissuração das peças estruturais de edificação auxilia 

na definição da magnitude do problema. 

Os problemas patológicos nas estruturas de concreto geralmente se manifestam de 

forma bem característica, permitindo assim que um profissional experiente possa deduzir 

qual a natureza, a origem e os mecanismos envolvidos, bem como as prováveis 

consequências [...] Um dos sintomas mais comuns é o aparecimento de fissuras, trincas, 

rachaduras e fendas. (VITÓRIO, 2003, p. 25). 

As fissuras são classificadas de acordo com a profundidade e característica da 
abertura, conforme mostra a Figura 2, disposta abaixo:  
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Tabela 2: Tabela de classificação das fissuras 
 
 

ANOMALIAS ABERTURAS (mm) 
Fissura até 0,5 
Trinca de 0,5 a 1,5 

Rachadura de 1,5 a 5,0 
Fenda de 5,0 a 10,0 
Brecha acima de 10,0 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de OLIVEIRA (2012) 

 

Segundo Vitório (2003, p.25): 

 Fissura é uma abertura em forma de linha que aparece nas superfícies de qualquer 

material sólido, proveniente da ruptura sutil de parte de sua massa, com espessura de até 

0,5 mm.  

Trinca é uma abertura em forma de linha que aparece na superfície de qualquer 

material sólido, proveniente de evidente ruptura de parte de sua massa, com espessura de 

0,5mm a 1,00 mm.  

Rachadura é uma abertura expressiva que aparece na superfície de qualquer 

material sólido, proveniente de acentuada ruptura de sua massa, podendo-se “ver” através 

dela e cuja espessura varia de 1,00mm até 1,5 mm. 

Fenda é uma abertura expressiva que aparece na superfície de qualquer material 

sólido, proveniente de acentuada ruptura de sua massa, com espessura superior a 1,5mm.  

Segundo Civilização Engenharia (2018), as fissuras também podem ser 

classificadas de acordo com a sua causa: 

Fissuras por recalque de fundação são fissuras provocadas por recalque 

diferencial, são inclinadas, indo em direção ao ponto de maior recalque e são provocadas 

pelas tensões de cisalhamento. 
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Figura 2: Assentamento de fundação em seções de corte e aterro. 

  
 

  
  
  
 
  
  
 
 
 

Fonte: CIVILIZAÇÃO ENGENHARIA (2018) 

 
Figura 3: Rebaixamento do lençol freático em função de corte lateral inclinado do 

terreno. 

 
  
  
 
 
  
  
  
  
  

Fonte: CIVILIZAÇÃO ENGENHARIA (2018) 

 
Figura 4: Influência de fundações vizinhas. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Fonte: CIVILIZAÇÃO ENGENHARIA (2018) 
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Figura 5: Compactação diferenciada de aterros 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 

 Fonte: CIVILIZAÇÃO ENGENHARIA (2018). 

 

Fissuras por movimentação térmica: causadas pela movimentação de dilatação e 

contração resultantes das variações de temperatura diária. 

Fissuras por sobrecargas ou acúmulos de tensões: as peças de uma estrutura de 

concreto armado são normalmente dimensionadas admitindo-se determinadas 

deformações e devido uma sobrecarga ou acúmulo de tensões pode ocasionar o 

surgimento dessas aberturas. 

Fissuras por retração de cimento: Com a utilização excessiva de água no cimento, 

ocorre uma retração resultando a redução do volume do concreto. Como as peças 

estruturais não podem se movimentarem entre si acaba surgindo às tensões de tração no 

concreto, se essas tensões forem maiores que a resistência à tração do concreto acaba 

surgindo fissuras. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho baseou-se em um levantamento das 

principais patologias encontradas em uma edificação unifamiliar no município de 

Maringá/PR. 
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Para isso foram realizadas algumas vistorias no local, com relatórios fotográficos 

e levantamentos de dados. Como foi realizada uma verificação visual das patologias 

existentes na edificação, são fornecidas informações de prováveis motivos das causas 

dessas patologias. 

Após o levantamento dos dados obtidos, foi realizada uma análise para as 

patologias encontradas, comparando com as patologias citadas na revisão bibliográfica, 

podendo assim, concluir qual patologia estava presente na edificação e sua possível 

solução.  

 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL  

 

A edificação analisada no presente trabalho localiza-se na Rua Travessa Japurá, 

nº 268, no bairro Zona 08 na cidade de Maringá-Paraná. Residência unifamiliar de dois 

pavimentos, com 134,40 m² de área do terreno, 147,25 m² de área total e 126,72 m² de 

área útil.  

Figura 6: Localização do imóvel 

   

Fonte: Sistema de Geoprocessamento Prefeitura do Município de Maringá - Relatório 

de Uso de Solo. 
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A edificação foi projetada em 1988 e concluída no mesmo ano. Trata-se de uma 

residência unifamiliar com padrão construtivo médio, com dois pavimentos, contendo 

uma garagem, uma cozinha, uma área de serviço, uma sala de jantar, uma sala de estar, 

uma sala de TV, uma suíte, dois quartos e dois banheiros. 

 

 

5 ESTUDO DE CASO  

 

Após levantamento dos dados, verificou-se que em alguns ambientes da 

edificação existem patologias. Entre eles estão: garagem, sala de estar, sala de TV e o 

banheiro da suíte. 

 

1- Garagem  

Figura 7: Rachadura causada por recalque na fundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 8: Presença de bolor na parede. 

Fonte: O autor (2018) 

 

Figura 9: Presença de bolor na parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Verificou-se na área externa da edificação uma rachadura, possivelmente causada 

por recalque diferencial. (Figura 7). Juntamente com essa rachadura, foi encontrado bolor 

causado pela umidade. (Figuras 8 e 9) 

A solução encontrada para o bolor é lavar a parte afetada com água sanitária e 

pintar a superfície com uma tinta acrílica à base d’água de boa qualidade. 

Já a solução para o recalque pode ser através da injeção de concreto abaixo da 

fundação, fazendo com que ela se levante. 

 

2- Sala de estar:  

 

Figura 10: Descascamento da pintura na parte inferior da janela 

Fonte: O autor (2018) 

 

Foi detectado descascamento da pintura, possivelmente causado por umidade, 

falta de impermeabilização, ou devido ao não cumprimento do tempo de cura do reboco 

(28 dias), antes da pintura. (Figura 10)  
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A possível solução para o descascamento é raspar a superfície removendo as 

partes mal aderidas. Em seguida aplicar uma demão do fundo preparador de paredes, e 

por fim, aplicar a tinta. 

 

Figura 11: Presença de trincas no canto inferior esquerdo da janela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Foram encontradas trincas no canto inferior esquerdo da janela, possivelmente 

causadas por sobrecargas não previstas, vergas e contra-vergas inexistentes ou mal 

executadas. (Figura 11) 

Para uma possível solução, executar uma limpeza aplicando uma demão de fundo 

preparador de paredes a base d’água. Após a limpeza, preencher com selante selatrinca e 

após 24 horas da primeira aplicação, repassar novamente. Sobre a trinca já vedada aplicar 
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uma demão de Suviflex diluído em 10% de água. Aguardar a secagem e estender uma 

tela de nylon ou poliéster com 20 cm de largura e dar acabamento. 

 

3- Sala de TV: 

 

Figura 12: Presença de fissura, manchas de umidade e descolamento da tinta 

causadas por infiltração. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 13: Presença de mancha de umidade e fissura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram detectadas manchas de umidade e fissuras, possivelmente causadas por 

infiltração pela penetração da chuva e descolamento da tinta. (Figura 12 e 13) 

Uma possível solução para manchas de umidade é a aplicação de um 

impermeabilizante, evitando a ação de umidade. Já a possível solução para a fissura é 

aplicar fita de poliéster que permitirá que a superfície possa dilatar sem que outras fissuras 

apareçam. Utilizar massa acrílica para regularizar e esconder a fita e logo após pintar o 

local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 



  21

 
4- Banheiro da suíte 

 

Figura 14: Descolamento da tinta causado por uso incorreto da tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se a ocorrência de descolamento de tinta causada pelo vapor que o 

banheiro ocasiona. Foi utilizada uma tinta incorreta para esse tipo de ambiente (Figura 

14) 

A possível solução para o descolamento da tinta, primeiramente acabar com a 

umidade e infiltração, logo após descamar a tinta e realizar uma nova pintura. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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6 CONCLUSÃO 
 

Atualmente tem se agravado o índice de edificações que apresentam 

manifestações patológicas.  Essas patologias têm origem em algum erro ou falha cometida 

em uma das fases do projeto, sendo elas: fase de planejamento, projeto e execução. As 

manifestações patológicas são evolutivas e tendem a piorar ao longo do tempo, podendo 

agravar a situação da edificação. O controle de qualidade é muito importante nesses casos, 

pois ameniza os problemas de manifestações patológicas, aumentando o conforto do 

usuário e a vida útil da edificação. 

O estudo em questão mostrou que as patologias presentes nas edificações 

manifestaram-se por consequência de problemas relacionados à umidade, falta de 

impermeabilização, recalque da fundação, sobrecarga não previstas e/ou vergas e contra-

vergas inexistentes ou mal executadas. 

Com a identificação das patologias e suas causas, foi estabelecida uma possível 

solução para cada caso. No que se referem às patologias causadas por recalque da 

fundação, a solução proposta foi a injeção de concreto abaixo da fundação, fazendo com 

que ela se levante. 

As trincas tiveram como possível solução a execução da limpeza aplicando uma 

demão de fundo preparador de paredes a base d’água. Após esta limpeza, a trinca foi 

preenchida com selante selatrinca. Depois de 24 horas da primeira aplicação, foi aplicado 

o selante novamente. Sobre a trinca já vedada, aplicou-se uma demão de Suviflex diluído 

em 10% de água. Após a secagem, foi estendido uma tela de nylon ou poliéster com 20 

cm de largura e por fim, foi dado acabamento. 

Em decorrência da presença de umidade foram identificados três tipos diferentes 

de anomalias na edificação, sendo estas classificadas como: fissuras, bolor e 

descascamento da tinta.  

Em relação as patologias de bolor, a solução encontrada foi lavar a parte afetada 

com água sanitária e pintar a superfície com uma tinta à base d’água de boa qualidade.  

Referente ao descascamento da tinta, a possível solução foi raspar a superfície 

removendo as partes mal aderidas, em seguida aplicar uma demão do fundo preparador 

de paredes, e por fim, aplicar a tinta. 

Portanto, foi possível concluir que a maioria das manifestações patológicas teve 

agravamento devido à falta de manutenção, além da sua exposição natural.  
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Por isso é de extrema importância o estudo do local antes de elaborar e executar o 

projeto, bem como a realização de manutenções na edificação para que essas anomalias 

surjam com menor frequência. 
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