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ESTUDO DE CASO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM UMA 

RESIDÊNCIA TÉRREA NA CIDADE DE PAIÇANDU – PR 

 

 

Daniele de Castro Moreira 

 

 

RESUMO 

 

Com o aumento da demanda por moradias, é cada vez mais comum vermos obras recentes 

apresentando anomalias que comprometem sua funcionalidade, sua estética e até mesmo seu 

desempenho estrutural. Dentre as patologias que uma edificação pode vir a sofrer, uma das 

mais recorrentes é a fissura. Em vista disso, o presente trabalho analisou as fissuras 

encontradas em uma edificação térrea na cidade de Paiçandu-PR. Através de análises 

comparativas com as bibliografias estudadas, foi possível constatar que, a ocorrência de um 

recalque, pode ter sido a causa do surgimento das patologias observadas. Foram citados vários 

fatores que podem ter contribuído para o surgimento do recalque, tanto de origem exógena 

quanto de origem endógena. Ensaios posteriores, como a investigação do solo e o 

monitoramento das estruturas, deverão ser realizados para determinar com certeza a origem 

do recalque assim como as possíveis soluções de correção. 

 

Palavras-chave: Fissuras. Patologias. Recalque Diferencial.  

 

 

CASE STUDY OF THE PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS AT A SINGLE-

STOREY HOUSE IN THE CITY OF PAIÇANDU-PR 

 

ABSTRACT 

 

Once the demand for habitation has risen, it is growing the number of recent buildings 

manifesting anomalies, which impair their functioning, their aesthetics, and even their 

structural performance. Among the pathologies an edifice may suffer from, one of the most 

recurrent ones is fissure. In the light of this, the present study analyzed the fissures found at a 

single-storey house in the city of Paiçandu-PR. Through a comparative analysis along with 

the reviewed bibliography, it was possible to verify, that the occurrence of a repression may 

have been the cause of the emergence of the perceived pathologies. Many factors that might 

have contributed to the repression occurrence were mentioned, from those with exogenous 

origins to those with endogenous origins. Further essays, such as soil research and monitoring 

of structures, should be carried out in order to determine accurately the origins of the 

repression as well as some possible correcting measures. 

 

Keywords: Fissures. Pathologies. Differential Pressure. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Entre os anos de 1960 e 2010, a população brasileira passou de 70 milhões para 191 

milhões de habitantes, enquanto as moradias unifamiliares passaram de 13,5 para 56,5 

milhões neste mesmo período. Para Alves e Cavanaghi (2012), a demanda por moradias se 

deve ao crescimento demográfico, ao envelhecimento da população, à formação de novos 

arranjos familiares e ao aumento do número de pessoas morando sozinhas. 

Pode-se atribuir ao crescimento acelerado do mercado da construção civil esta 

demanda por moradias e também a criação de programas governamentais de financiamento à 

habitação, como o Banco Nacional de Habitação (BNH), o Pró-Moradia, o Habitar Brasil, o 

PAC Habitação e o Minha Casa, Minha Vida. Contudo, é cada vez mais comum vermos obras 

recentes apresentando anomalias que comprometem sua funcionalidade, sua estética e até 

mesmo seu desempenho estrutural. 

Muitas vezes, o descaso com a qualidade das obras é o fator responsável para o 

surgimento de tais anomalias. Construtoras interessadas em aumentar seus lucros empregam 

materiais baratos, de baixa qualidade, além de mão-de-obra desqualificada, a fim de diminuir 

o custo das obras. Engenheiros assumindo a responsabilidade técnica sem o devido 

acompanhamento, orientação e fiscalização do trabalho. 

De acordo com Helene (2003), 4% das manifestações patológicas são devidas à 

deficiência no planejamento da obra, 40% devidas aos erros de projetos, 18% devidas aos 

materiais empregados, 28% devidas à execução da obra e 10% devidas à sua utilização. 

Dentre as manifestações patológicas, as que merecem maior destaque são as fissuras. Um 

estudo realizado por Dal Molin (1988) mostrou que 66% das incidências de patologias na 

região sul do Brasil estão relacionadas à fissuração de elementos estruturais e de vedação, 

18% devidas à umidade, 8% por descolamento e 8% por outras causas.  

A importância de falarmos sobre este assunto pode ser observada em um estudo 

realizado por Sahade (2005), onde ele reuniu seis trabalhos de autores diferentes que 

relatavam patologias causadas por fissuras e determinou o percentual de edificações 

fissuradas relatadas ao longo dessas duas décadas de estudos, onde foram avaliadas cerca de 

10.000 edificações, em que 46% delas apresentaram problemas de fissuras. 

Nesse sentido, a preocupação com as manifestações patológicas é necessária não 

somente pelos prejuízos financeiros que são gerados, mas também devido à preocupação com 

a segurança dos usuários.  
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Este artigo apresentará um estudo de caso de uma residência na cidade de Paiçandu-

PR que apresentou fissuras pouco tempo depois de executada, tendo por objetivo analisar as 

fissuras encontradas e estabelecer quais as possíveis causas que levaram à ocorrência de tais 

patologias, suas consequências e quais as soluções mais indicadas. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 

 

O termo patologia, similar ao uso que dele é feito na Medicina, é utilizado na 

construção civil para estudar as origens, as manifestações, as causas, as consequências e os 

mecanismos de ocorrência de situações que podem comprometer o desempenho de uma 

edificação, tanto no aspecto segurança como na satisfação dos usuários (SOUZA e RIPPER, 

1998). 

De acordo com Grandiski (1995), podemos classificar a origem das manifestações 

patológicas em três grupos: 

I. Origem exógena: patologias que são provocadas por fatores externos, ou seja, 

que não estão ligadas diretamente à obra, como vibrações externas, escavações em obras 

próximas, explosões, incêndios e bulbo de tensão provocado por fundações de edificações 

vizinhas. 

II. Origem endógena: patologias que estão ligadas diretamente a erros na obra, 

como falhas de projeto, falha no gerenciamento e execução da obra, utilização inadequada e 

deterioração natural da obra devido a seu tempo de vida útil. 

III. Origem na natureza: patologias que estão ligadas a fatores naturais e, 

geralmente, imprevisíveis, como abalos sísmicos, ação dos ventos, inundações e variações 

bruscas de temperatura. 

Além de suas origens, é possível, a partir de Almeida (1996), relacionar diversas 

causas para o surgimento das patologias, sejam elas causadas na fase de concepção, execução 

ou utilização: 

 Anomalia Congênita: Causada na fase da concepção do projeto, geralmente 

pela não observância das normas técnicas ou por negligências do profissional. 
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 Anomalia Executiva: Causada na fase de execução da obra, devido à utilização 

de métodos inadequados, assim como de mão-de-obra não qualificada e de materiais de baixa 

qualidade. 

 Anomalia Acidental: Causadas por situações anômalas e acidentais, como ação 

do vento com intensidade elevada, terremotos e incêndios. 

 Anomalia Adquirida: Causadas durante sua utilização, devido à exposição ao 

ambiente em que a edificação se encontra. 

 

2.2 FISSURAS 

 

Dentre os vários problemas patológicos que uma edificação pode vir a sofrer, um dos 

mais importantes é o problema das fissuras, pois é um aviso de um eventual estado de perigo 

para a estrutura, do comprometimento de seu desempenho, além do constrangimento que 

exerce sobre o usuário da edificação (THOMAZ, 1989). 

As fissuras podem comprometer a estética, a durabilidade e a resistência estrutural da 

edificação, podendo ocorrer tanto em alvenarias como em estruturas de concreto, devido à 

solicitação de tensões. Quando essa solicitação supera a resistência do material, o material 

tende a aliviar essas tensões, produzindo, assim, as fissuras. A magnitude e a intensidade das 

fissuras que vão aparecer dependerão da proporção do vínculo que restringe as 

movimentações geradas pelo material e da sua fragilidade (TECHNE, 2010). 

Na imagem 1 está indicada a classificação das fissuras quanto à sua abertura, proposta 

pelo IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. 

 

Imagem 1 – Classificação das fissuras (IBAPE) 

 

Fonte: Vidal (2012). 
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As fissuras também podem ser classificadas quanto à sua forma de manifestação, à sua 

atividade e à sua variação de abertura, como pode ser visto na imagem 2 (TÉCHNE, 2010). 

 

Imagem 2 – Classificação das fissuras (IBAPE) 

 

Fonte: TECHNE (2010). 

 

 Quanto à sua forma de manifestação, são classificadas de acordo com a 

semelhança ao desenho que se forma, podendo ser geométricas, quando a fissura acompanha 

o bloco cerâmico, ou mapeadas, quando apresentam forma semelhante a um mapa.  

 Quanto à sua atividade, são classificadas de acordo com a existência de 

variação de sua abertura e de seu fechamento, podendo ser ativas, quando há uma variação 

sensível, ou passivas, quando há uma variação passiva ao longo do tempo. 

 Quanto às suas variações de abertura, podem ser sazonais, em que as variações 

oscilam em torno de um valor médio, ou progressivas, quando as aberturas são sempre 

crescentes, o que pode indicar problemas estruturais. 

Conforme Thomaz (1989), os mecanismos mais comuns para a formação de fissuras 

são as movimentações provocadas por variação térmica e higroscópica, a atuação de 

sobrecargas ou a concentração de tensões, o excesso de deformação da estrutura, os recalques 

diferenciais, a retração de produtos à base de cimento e as alterações químicas dos materiais 

da construção. 

 

2.2.1 Fissuras provocadas por movimentações térmicas 

 

Durante o dia, a temperatura ambiente tende a variar, o que leva os materiais 

constituintes da edificação a sofrer variações dimensionais, dilatação ou contração. Como 

essas variações são restringidas por vínculos que impedem essas movimentações, podem 

ocorrer as fissuras. Essas movimentações estão relacionadas às propriedades físicas dos 

materiais e à intensidade com que a temperatura variou. (THOMAZ, 1989). 
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As manifestações patológicas podem surgir também quando há uma diferença de 

movimentação entre os componentes de um elemento, ou quando um mesmo material realiza 

movimentações diferentes. Tais movimentações diferenciadas podem ocorrer por vários 

motivos: junção de materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica expostos a uma 

mesma variação de temperatura, exposição de componentes de um mesmo elemento a 

diferentes temperaturas ou gradiente de temperatura ao longo de um mesmo componente 

(THOMAZ, 1989). 

As configurações típicas de fissuras causadas por movimentação térmica, podem ser 

observadas nas imagens 3 e 4. 

 

Imagem 3 – Configuração típica de fissura por movimentação térmica 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Imagem 4 – Configuração típica de fissura por movimentação térmica 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

2.2.2 Fissuras causadas por movimentações higroscópicas 

 

Conforme Thomaz (1989), as alterações higroscópicas podem alterar as dimensões de 

um material poroso. O aumento do teor de umidade faz com que esse material expanda, assim 
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como a diminuição do teor de umidade faz com que ele contraia. Como existem vínculos que 

impedem essas movimentações, poderão ocorrer as fissuras.  

A umidade pode chegar a esses materiais por diversos meios: 

 Umidade resultante da fabricação dos componentes: na fabricação dos 

componentes à base de ligantes hidráulicos, é utilizada uma quantidade de água superior à 

necessária para realizar a reação química. Essa água que excedeu permanece em estado livre 

no interior do componente e, quando evapora, provoca a contração do material. 

 Umidade proveniente da execução da obra: durante a execução de uma obra, é 

de costume umedecer os componentes para impedir a retirada súbita da água. Porém, isso 

pode ocasionar na elevação do teor de umidade dos componentes da alvenaria, além da 

umidade higroscópica de equilíbrio, resultando na expansão do material. A água, quando em 

quantidade inferior, tende a evaporar, levando à contração do material. 

 Umidade atmosférica ou por fatores meteorológicos: os componentes podem 

absorver água da chuva antes mesmo de serem utilizados, enquanto estão no canteiro de 

obras, ou no decorrer da sua vida útil, seja na forma de líquido, de vapor ou mesmo de neve. 

 Umidade do solo: a água proveniente do solo ascende por capilaridade à base 

da construção. Caso não haja impermeabilização eficiente, a umidade pode chegar até seus 

componentes, ocasionando manifestações patológicas em pisos e paredes térreas.  

Nas imagens 5 a 10, é possível observar as configurações típicas das fissuras causadas 

por movimentação higroscópicas, em elementos estruturais, alvenarias e em muros, devido ao 

aumento ou redução do teor de umidade do material.  

 

Imagem 5 – Fissuramento vertical da alvenaria devido à expansão dos tijolos por absorção de 

umidade 

 

Fonte: Thomaz (1989). 
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Imagem 6 – Trincas horizontais na alvenaria devido à expansão dos tijolos 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Imagem 7 – Trincas nas peças estruturais: a expansão da alvenaria solicita o concreto à tração 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Imagem 8 – Trinca vertical no terço médio da parede, causada por movimentações 

higroscópicas de tijolos solo-cimento 

 

Fonte: Thomaz (1989). 
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Imagem 9 – Trinca horizontal na base da alvenaria por efeito da umidade do solo 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Imagem 10 – Destacamento da argamassa no topo do muro, causada pela absorção da 

umidade 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

2.2.3 Fissuras causadas pela atuação de sobrecargas ou pela concentração de tensões 

 

Considera-se a sobrecarga uma solicitação externa, podendo ser prevista ou não nos 

cálculos, que pode fissurar um elemento com função estrutural ou não (THOMAZ, 1989).  As 

manifestações patológicas, segundo Thomaz (1989), podem aparecer quando a sobrecarga foi 

calculada corretamente, mas a execução do elemento foi falha, ou quando o elemento está 

sendo solicitado por uma carga superior à prevista. 

O fissuramento dos componentes de concreto armado devido aos efeitos da sobrecarga 

pode resultar ou não em ruptura ou em instabilidade da estrutura. O aparecimento da fissura 

em um determinado componente faz com que ele redistribua sua carga em seu próprio 

componente ou em componentes vizinhos, podendo resultar na absorção dessas solicitações 

pela estrutura (THOMAZ, 1989). 
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Os elementos de alvenaria apresentam dois tipos típicos de trincas devido a 

sobrecargas uniformemente distribuídas: trincas verticais e horizontais, e podem ser 

observadas nas imagens 11 e 12.  

 

Imagem 11 – Fissuração típica de alvenaria causada por sobrecarga vertical 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Imagem 12 – Trincas horizontais na alvenaria provenientes de sobrecarga 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

As imagens 13 e 14 representam as fissuras típicas causadas pela atuação de 

sobrecargas ou concentração de tensões em elementos estruturais. 

 

Imagem 13 – Fissura típica em viga sub-armada solicitada à flexão 

 

Fonte: Thomaz (1989). 
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Imagem 14 – Fissuras de cisalhamento em viga solicitada à flexão 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Em alvenarias com aberturas de portas e janelas as fissuras típicas causadas pela 

atuação de sobrecarga apresentam-se conforme ilustrado na imagem 15.  

 

Imagem 15 – Fissuração típica (real) nos cantos das aberturas, sob atuação de sobrecarga 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

2.2.4 Fissuras causadas por deformabilidade excessiva 

 

Todos os elementos estruturais admitem flechas que não comprometem sua 

estabilidade, estética e resistência. Porém, essas flechas podem ser incompatíveis com a 

capacidade de deformação dos demais elementos integrantes, podendo levar ao aparecimento 

de trincas. Por serem os componentes mais suscetíveis à flexão de vigas e lajes, as alvenarias 

são as primeiras a evidenciar os problemas (THOMAZ, 1989). 

As fissuras típicas que acometem as alvenarias de vedação causadas pelo excesso de 

deformabilidade dos elementos estruturais, podem ser observadas nas imagens 16 a 19.  
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Imagem 16 – Trincas em paredes de vedação: deformação do suporte maior que a 

deformação da viga superior 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Imagem 17 – Trincas em paredes de vedação: deformação do suporte inferior à deformação 

da viga superior 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Imagem 18 –Trincas em paredes de vedação: deformação do suporte idêntica à deformação 

da viga superior 

 

Fonte: Thomaz (1989). 
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Imagem 19 – Trincas em paredes com aberturas, causadas pela deformação dos componentes 

estruturais 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

2.2.5 Fissuras causadas pela retração de produtos à base de cimento 

 

Para uma melhor trabalhabilidade, os concretos e as argamassas são preparados com 

excesso de água, o que gera uma retração maior. De acordo com Thomaz (1989), as três 

formas de retração que podem ocorrer são: retração química, que ocorre durante a reação 

química entre o cimento e a água; retração de secagem, em que o excesso de água utilizada 

durante o preparo que permaneceu livre no interior da massa evapora-se, ocasionando a 

redução de volume; e retração por carbonatação, em que a cal hidratada reage com o gás 

carbônico, formando carbonato de cálcio, o que gera a retração por carbonatação. 

As imagens 20 e 21 representam as fissuras típicas que acometem as alvenarias 

causadas pela retração dos elementos. 

 

Imagem 20 – Fissuras em paredes externas, promovidas pela retração da laje de cobertura 

 

Fonte: Thomaz (1989). 
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Imagem 21 – Fissuras em paredes externas, causadas pela retração de lajes intermediárias 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

2.2.6 Fissuras causadas por recalque de fundação 

 

Os solos são constituídos, de maneira geral, por partículas sólidas, água e matéria 

orgânica. Todos os solos tendem a se deformarem, em maior ou menor proporção, devido às 

cargas externas (THOMAZ, 1989). 

O surgimento de fissuras na edificação é a manifestação da ocorrência de um 

deslocamento da fundação, que ocorre quando a resistência dos seus componentes é superada 

pelas tensões geradas pela movimentação (MILITITSKY et al, 2008). 

De modo geral, as fissuras por recalques são inclinadas, com aberturas maiores, e 

tendem a apontar para a parte da estrutura da fundação que sofreu recalque. Podem apresentar 

também esmagamentos localizados, em formato de escamas, provocados pelas tensões de 

cisalhamento. Recalques acentuados apresentam uma variação na abertura da fissura 

(THOMAZ, 1989). 

 

2.3 PATOLOGIAS DAS FUNDAÇÕES 

 

Azeredo (1997) define fundações como sendo os elementos estruturais responsáveis 

por receber as cargas provenientes das superestruturas e transmiti-las para o solo em que se 

apoiarão. A NBR 6122 (ABNT, 2010) classifica as fundações em dois tipos: fundações 

superficiais, que são os elementos de fundação que transmitem a carga para o terreno através 

da sua base, e fundações profundas, que são aquelas que transmitem a carga ao terreno pela 

sua base (resistência de ponta), pelo atrito lateral (resistência de fuste) ou por uma 

combinação das duas. 
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Milititsky et al. (2008) relaciona algumas das prováveis causas das patologias que 

ocorrem devido à fundação: 

 Ausência, insuficiência e/ou ineficiência das investigações geotécnicas; 

 Erros de interpretação dos resultados das sondagens; 

 Cálculos incorretos dos esforços provenientes da estrutura; 

 Valor da tensão admissível do solo e/ou cota de apoio da fundação 

inadequados; 

 Modelos de cálculos inconvenientes; 

 Mão-de-obra não qualificada, falta de qualidade dos materiais empregados; 

 Influências externas, como escavações, aterros, enchentes e agressividade 

ambiental; 

 Modificação no carregamento. 

Das causas citadas acima, a mais frequente para o surgimento das patologias das 

fundações está relacionada a falhas na investigação do subsolo. Por ser o elemento que 

receberá todas as cargas provenientes da estrutura, sua identificação e caracterização são 

essenciais (MILITITSKY et al., 2008). 

Dentre os problemas típicos devido à ausência da investigação do subsolo, podemos 

citar: estacas inadequadas para o tipo de solo, geometria inadequada, estacas apoiadas em 

solos resistentes que estão sobre solos moles e ocorrência de atrito negativo (MILITITSKY et 

al, 2008). 

 

2.4 RECALQUES 

 

Recalque pode ser entendido como a movimentação vertical da fundação em 

decorrência da deformação que ocorre no solo por causa das cargas a que o solo é submetido. 

Dependendo da intensidade, pode ocasionar sérios danos à estrutura (REBELLO, 2008). 

Rebello (2008) classifica os recalques naturais em três tipos, conforme as 

características naturais do solo: 

 Deformação elástica: deformação que acontece quando o solo é submetido a 

uma carga. Ela ocorre imediatamente após a aplicação da carga e é maior em solos não 

coesivos. 
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 Deformação por escoamento lateral: ocorre quando os solos das regiões mais 

solicitadas migram para as regiões menos solicitadas. Ela ocorre com maior predominância 

em solos não coesivos. 

 Deformação por adensamento: ocorre pela diminuição do volume aparente do 

solo devido à redução dos vazios, que ocorre quando a pressão da carga atuante no solo 

expulsa a água presente. 

Silva (2008) complementa que o surgimento dos recalques pode estar relacionado a 

outras situações além da carga estática, tais como: 

 Cargas dinâmicas (vibrações, tremores de terra); 

 Operações vizinhas (escavações, execução de novas estruturas); 

 Erosão do solo; 

 Alterações químicas do solo; 

 Rebaixamento do nível de água. 

 

2.4.1 Recalques diferenciais 

 

Se as cargas que a fundação recebe forem uniformes, acontecerá somente o 

rebaixamento da edificação, não provocando necessariamente danos à estrutura. Porém, se as 

deformações ocorrerem com intensidades diferentes, poderá ocorrer o recalque diferencial, 

provocando danos à estrutura, podendo até levá-la à ruína (REBELLO, 2008). 

Por ser a parte mais frágil da edificação, as alvenarias de vedação são as primeiras a 

evidenciar o surgimento de um recalque diferencial. Suas fissuras apresentam um ângulo de 

aproximadamente 45° com direção para o lado que ocorreu maior recalque. (REBELLO, 

2008). 

Segundo Thomaz (1989), além das fissuras típicas citadas anteriormente, os recalques 

diferenciais poderão apresentar fissuras com configurações diferentes, que variam em função 

da geometria e/ou do componente da edificação, do grau de rigidez da construção (utilização 

de cintamentos, vergas e contra-vergas), do tamanho e da localização das aberturas de portas e 

janelas, da presença ou não de juntas de dilatação, entre outros motivos. 

A imagem 22 representa a configuração típica de fissuras causadas por recalque 

diferencial da fundação.  
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Imagem 22 – Fissura devido ao recalque diferencial 

 

Fonte: Rebello (2008). 

 

Em seu trabalho, Santos (2014) cita as situações mais propícias para ocorrer o recalque 

diferencial: 

 Superposição de tensões; 

 Deficiência na investigação geotécnica: fundação apoiada em matacões, solos 

compressíveis não detectados, presença de vazios, profundidade de 

investigação insuficiente (camada resistente apoiada em camada de solo mole); 

 Fundações sobre aterro; 

 Alteração da função da estrutura; 

 Rebaixamento do lençol freático; 

 Solos colapsíveis; 

 Solos expansivos; 

 Infiltração; 

 Erosão ou solapamento; 

 Escavações próximas; 

 Influência de vegetação. 

Com o intuito de evitar a manifestação de patologias, é importante realizar medidas 

preventivas visando identificar situações passíveis da ocorrência delas, como um programa de 

sondagens para o reconhecimento mínimo das características do solo, para, através deste, 

determinar o tipo de fundação e sua dimensão mais adequada (THOMAZ, 1989). 

Portanto, o projeto de fundação precisa considerar todos os fatores que poderão 

influenciar no surgimento de patologias e não somente basear-se nos cálculos das cargas da 

edificação (THOMAZ, 1989). 
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As medidas corretivas para os casos de patologias já existentes deverão ser 

determinadas considerando as causas que originaram o problema, com o intuito de minimizá-

las ou suprimi-las. Há casos em que apenas a recuperação do elemento trincado não é o 

suficiente, sendo necessário tratar a causa da fissura para que, recuperando o elemento, este 

não volte a fissurar (THOMAZ, 1989). 

Na ocorrência de recalques da fundação, a recuperação do elemento fissurado deverá 

ser realizada apenas quando o recalque tiver estabilizado e a obra estiver estável. Caso 

contrário, conforme afirma Thomaz (1989), o tratamento deverá ser realizado primeiro para 

combater a causa do recalque e depois o tratamento dos seus efeitos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho, para a análise das possíveis causas das 

manifestações patológicas, consistiu em pesquisas em literaturas que tratam de patologias das 

construções e na comparação com aquelas identificadas no estudo de caso. 

Como o levantamento das anomalias foi realizado de forma visual e através de 

descrições circunstanciadas pelo proprietário, o presente trabalho fornece as prováveis causas 

dos danos e quais seriam as soluções mais adequadas.  

O estudo de caso refere-se a uma residência térrea, localizada no bairro Jardim 

Guanabara, na cidade de Paiçandu-PR. A residência, com área de 131,07m², encontra-se em 

um terreno de 686,78m², onde estão locadas mais duas construções de uso comercial (dois 

barracões), uma com 150,00 m² de área e outra com 100,08 m². Das três edificações existentes 

no terreno, apenas a de uso residencial apresentou anomalias, sendo também a única 

edificação a fazer divisa com o vizinho da esquerda. 

No anexo 1 que consta no final do trabalho, é possível observar a planta de locação, 

onde as construções existentes no terreno foram identificadas de acordo com sua sequência 

construtiva, sendo que o número 1 representa a primeira edificação construída e o número 3 a 

última.  

A edificação de uso residencial, apresenta fissuras em duas paredes da casa com 

configurações distintas e que estão indicadas na imagem 23, que representa a planta baixa da 

residência em estudo, como fissura 01 e fissura 02. As plantas de cortes que constam no 

anexo 1 demonstram a localização de cada fissura em relação à edificação.  
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Imagem 23 – Planta baixa da residência 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A foto 1 representa a patologia identificada em planta como fissura 01 e no corte DD 

em anexo. A fissura surgiu na parede de divisa entre a sala e a área externa da edificação e 

está localizada acima da porta da sala, com ângulo reto na horizontal.  

 

Foto 1 – Fissura 01, vista da área externa 

 

Fonte: Autora (2018). 
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A foto 2 refere-se ao corte CC em anexo e representa a fissura 01 vista do interior da sala, 

observa-se que esta apareceu em ambos os lados da parede, evidenciando que a fissura transpassou a 

espessura da alvenaria. Não foi constatado o mal funcionamento das esquadrias. 

 

Foto 2 – Fissura 01, vista de dentro da sala 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Foi realizado a medição da abertura das fissuras com o auxílio de um fissurômetro, 

como pode ser observado nas fotos 3 e 4, onde foi constatado que sua abertura varia de 2,0 a 

3,0 mm, podendo assim, ser classificada como rachadura.  

 

Foto 3 – Abertura da fissura 01 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

2,0 mm 
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Foto 4 – Abertura da fissura 01 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A foto 5 representa a patologia identificada em planta como fissura 02 e no corte BB 

em anexo. A fissura surgiu na parede de divisa entre a sala e a cozinha, e está localizada por 

toda extensão da alvenaria com ângulo de 45°.  

 

Foto 5 – Fissura 02, vista de dentro da sala 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

3,0 mm 



24 

 

A foto 6 refere-se ao corte AA em anexo e representa a fissura 02, vista de dentro da cozinha. 

Observa-se que esta também transpassou a espessura da alvenaria, sendo visível em ambos os lados da 

parede de divisa.  

 

Foto 6 – Fissura 02, vista da cozinha 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A foto 7 representa a abertura da fissura 02 na face voltada para a cozinha. Conforme mostra 

no fissurômetro utilizado para a medição, a fissura apresenta uma abertura de 2,0 mm, podendo ser 

classificada como rachadura. 

 

Foto 7 – Abertura da fissura 02 na face da alvenaria voltada para a cozinha 

 

Fonte: Autora (2018). 

2,0 mm 
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Na face voltada para a sala, como mostra a foto 8, a fissura apresenta uma abertura de 1,2 mm, 

sendo classificada como trinca. 

 

Foto 8 – Abertura da fissura 02 na face da alvenaria voltada para a sala 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Na face voltada para a sala a fissura não é contínua por toda extensão da alvenaria, e apresenta 

fissuras no revestimento argamassado, como mostra a foto 9. 

 

Foto 9 – Detalhe da fissura 02 na face da alvenaria voltada para a sala 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

1,2 mm 
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Segundo relatos do proprietário, as fissuras apareceram após um ano e cinco meses de 

utilização da residência, ambas surgiram de forma repentina e na mesma época. Não foi 

relatado o surgimento de outras anomalias na residência ou nas outras duas edificações 

existentes no terreno. Em comparação com visitas anteriores, na última visita a residência, foi 

constatado o aparecimento de novas fissuras no revestimento argamassado nas extremidades 

das trincas 01 e nos cantos da porta, mostrado na foto 10. O intervalo entre os registros 

fotográficos foi de cerca de 6 meses.  

 

Foto 10 – Detalhe da fissura 01 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Não foi realizada uma investigação geotécnica antes da execução da obra, o que 

mostra que a fundação foi executada sem um conhecimento das características do solo ali 

existente.  

Na divisa do terreno com o vizinho da esquerda (indicado na planta em anexo como 

vizinho E), foram executados dois muros de arrimo, ambos construídos sem sistema de 

drenagem, com estacas de 30 cm de diâmetro e 3,5 m de profundidade abaixo do solo 

existente. O muro do vizinho E foi realizado com as estacas a uma distância de 2 m entre si, 

enquanto no muro do terreno do estudo de caso as estacas estão a 1,4 m de distância uma da 

outra, conforme representado na imagem 24. 
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Imagem 24 – Esquemas muros de arrimo 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Conforme declarações do proprietário, as fissuras apareceram cerca de quatro meses 

após o vizinho da esquerda ter executado o muro de arrimo e o aterro de seu terreno, no qual a 

declividade se dá para o muro de divisa da residência do estudo de caso. Os dias que 

antecederam ao aparecimento das fissuras foram bastante chuvosos.  

Na imagem 25 é possível comparar a data do surgimento das fissuras com a idade da 

obra, com tempo de utilização e com a interferência da construção vizinha. 

 

Imagem 25 – Cronograma dos surgimentos das fissuras. 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A capitação da água da chuva é feita por duas calhas e direcionada para os dutos 

verticais que ficam nas laterais frontal da casa. Elas são encaminhadas para duas caixas de 

passagem, uma em cada lado dos dutos verticais, onde, após se encontrarem, passam por mais 
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duas caixas de passagem antes de chegar à rua. Este processo está esquematizado na planta de 

locação e cobertura presente no anexo 1. A cobertura da edificação foi executada de forma 

diferente do projeto com cobertura metálica e platibanda (no projeto era telhado aparente). 

 

3.1 ANÁLISE DAS CAUSAS PROVÁVEIS 

 

A fim de determinar a(s) causa(s) das patologias encontradas, foram listados possíveis 

fatores que podem ter contribuído para a formação das fissuras. Eles foram classificados de 

acordo com a sua configuração e a provável origem das anomalias. 

A configuração da fissura 01 se assemelha, visualmente, com a fissura típica por 

movimentação térmica. Porém, esta acomete apenas o revestimento argamassado, não 

chegando a fissurar a alvenaria, além de sua abertura ser pequena.  Já a que foi encontrada no 

estudo de caso acometeu a alvenaria, com a abertura variando de 2,0 a 3,0 mm. 

A fissura 02 é típica de fissuras causadas por recalque de fundação e, conforme 

declarações do proprietário, ambas as fissuras surgiram na mesma época. Sabendo que elas 

podem assumir outras configurações além da típica de 45°, podemos supor que a fissura 01 

também é resultado do recalque que ocorreu na fundação. 

Analisando em função da origem da patologia, podemos supor que as anomalias 

podem ter tido origem exógena e/ou origem endógena.  

Origem Exógena: Conforme declaração do proprietário, as fissuras apareceram cerca 

de quatro meses após o vizinho da esquerda ter realizado o aterro do seu terreno. Assim, a 

causa para o aparecimento das anomalias pode então estar relacionada ao recalque da 

fundação, causado pela movimentação de terra, pelo excesso de vibrações e/ou pela 

infiltração da água da chuva, ou ainda pela superposição de tensões que podem ter sido 

gerados pela influência das fundações dos dois muros de arrimo que estão próximos. 

Origem endógena: Como citado acima, a obra foi realizada sem um estudo geotécnico 

do solo, de modo que não eram conhecidas as características do terreno. A causa das 

anomalias pode estar relacionada ao recalque de fundação ocorrido devido a vários fatores, 

dentre eles:  

 A fundação estar apoiada em uma camada de solo não resistente, ou apoiada 

em solo resistente mas que esteja apoiado em solo mole; 

 Presença de solos compressíveis e/ou de vazios; 

 Cálculo do carregamento incorreto, esforços provenientes da estrutura superam 

a tensão admissível do solo; 



29 

 

 Fundação ser inadequada para o tipo de solo ou com geometria inadequada; 

  Estacas mal executadas; 

 Infiltração de água da chuva devido ao mau funcionamento dos dutos de água, 

seja por mau dimensionamento, seja por ruptura das tubulações, onde a água não está sendo 

destinada para o local correto, infiltrando-se no solo; 

 Presença de solos expansivos ou colapsáveis. 

 

3.2 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO 

 

Para determinar qual a metodologia mais eficiente para a recuperação das 

manifestações patológicas, é fundamental o conhecimento da atividade das fissuras. Uma 

fissura passiva pode indicar que a estrutura sofreu um recalque, porém este se estabilizou, não 

sendo necessário realizar um reforço estrutural. No caso de fissuras ativas, estas indicam que 

o recalque ainda está ocorrendo, sendo necessário realizar a estabilização deste e, só após isso, 

realizar a recuperação das fissuras (THOMAZ, 1989). 

O controle do recalque pode ser realizado através do monitoramento das fissuras, 

utilizando a pasta de gesso ou a lâmina de vidro, que por serem materiais com baixa 

resistência, qualquer movimentação vertical ou horizontal da fissura fará com que esses 

materiais venham a romper. A imagem 25 retrata a utilização destes materiais para o 

monitoramento das fissuras. 

 

Imagem 26 – Monitoramento das fissuras. 

 

Fonte: Filho e Helene (2011). 
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Como não foi realizado um teste nas fissuras encontradas, não foi possível determinar 

com certeza se estas são ativas ou passivas. Por esse motivo, foram relacionadas algumas das 

possíveis metodologias de recuperação de fissuras e de reforço estrutural. 

 

3.4.1 Reforço Estrutural 

 

A solução mais indicada devido à sua praticidade é a estaca mega. Também 

conhecidas como estacas de reação ou estacas prensadas, elas são cravadas de forma 

segmentada com o auxílio de macacos hidráulicos e reagem contra a estrutura que se encontra 

acima. Elas podem ser metálicas ou de concreto (GOTLIEB, 1998). 

As estacas mega de concreto são compostas por segmentos pré-moldados de concreto 

com 50 cm a 1,0 m de altura. Os elementos são vazados e, usualmente, no término da 

instalação das estacas e antes do seu encunhamento contra a estrutura são colocadas barras de 

aço em seu interior, posteriormente concretado (GOTLIEB, 1998). 

Além de não gerar ruídos e vibrações, sua execução dispensa demolições, não utiliza 

água nem sistema de refrigeração e não necessita interditar a edificação, além de poder ser 

realizada em locais de difíceis acessos. A estabilidade da obra é aumentada imediatamente 

após a instalação de cada estaca (GOTLIEB, 1998). 

 

3.4.2 Recuperações das Alvenarias  

 

O sistema de recuperação deve atender a quatro propriedades básicas, sendo elas: 

resistência mecânica, capacidade de deformação, compatibilidade estética e estanqueidade. 

Ou seja, ele tem que ser capaz de suportar os esforços que lhe são solicitados, acomodar de 

forma eficaz as deformações de retração e de expansão que ocorrem no elemento, evitar a 

penetração de som, gases, água e materiais sólidos, e ainda proporcionar uma harmonia visual 

com o restante do elemento, como textura e cor (LORDSLEEM JR., 1997). 

As partes que constituem um sistema de recuperação são: base, camada de 

regularização, camada de recuperação, camada de proteção e camada de acabamento. 

Segundo Lordsleem (1997), o sistema de regularização é constituído por um sulco aberto em 

formato retangular ou em forma de “V”, que é preenchido com selante flexível, permitindo 

que a fissura movimente-se livremente. Para Thomaz (1989), o sulco tem que ser em formato 

retangular com 20 mm de largura e 10 mm de espessura, devendo ser realizada a separação da 

base com o selante através de uma membrana de separação (fita crepe ou similar). 
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Na camada de recuperação podem ser aplicados reforços para combater as tensões de 

tração e as movimentações da base. Os reforços mais utilizados são: telas de aço, telas de 

poliéster, tela de fibra de vidro, tela de polipropileno, véus de poliéster e véus de fibra de 

vidro. A largura desse reforço pode variar de 14 a 50 cm. A camada de recuperação deve ser 

flexível nos casos em que não são utilizados reforços (LORDSLEEM JR., 1997). 

A camada de proteção deverá proteger a recuperação contra intempéries atmosféricas e 

esforços mecânicos, enquanto a última camada irá conferir o acabamento final, como cor, 

textura e outras características visuais, devendo ser semelhante ao restante do pano 

(LORDSLEEM JR., 1997). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em vista dos fatos apresentados e em comparação com os mecanismos causadores das 

fissuras citados no presente trabalho, acredita-se que o que ocasionou o surgimento das 

patologias na edificação foi o recalque diferencial que a fundação sofreu. Foi possível 

descartar os outros mecanismos de ocorrência devido à incompatibilidade das características 

típicas e da forma de manifestação destes com as das fissuras presentes no estudo de caso.  

Quanto à origem do recalque da fundação, as duas causas mais prováveis para o seu 

surgimento são (i) o bulbo de tensão gerado pela proximidade das duas fundações, e que pode 

ter sido intensificado pela movimentação de terra, ocasionado pela compactação do aterro do 

terreno vizinho, ou (ii) o mal funcionamento dos dutos da água da chuva devido a um 

dimensionamento inadequado ou a uma falha executiva.  Porém, como não apareceram 

manchas de infiltração no piso cerâmico nem nas alvenarias, e as fissuras apareceram em 

paredes distantes das tubulações, fica a dúvida se esta seria realmente uma das causas. 

Portanto, como as fissuras apareceram logo após um período de muitas chuvas, não podemos 

descartar a possibilidade de um recalque por infiltração de água no solo. 

A solução mais adequada para este caso seria uma investigação do subsolo, para, 

assim, poder determinar se houve infiltração de água no solo devido a um rompimento das 

tubulações ou não. Caso isso seja constatado, uma solução viável para este problema, após o 

reparo das tubulações, seria a execução de uma nova fundação com uma profundidade maior 

para atingir uma camada de solo com maior resistência. Se constatado que não houve 

infiltração de água da chuva no solo, o procedimento a ser realizado seria um controle do 

recalque através do monitoramento das fissuras, para assim determinar se o recalque 
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estabilizou ou não. Se estabilizado, o procedimento a ser realizado seria apenas a correção da 

alvenaria de vedação, caso contrário, seria necessário realizar um reforço estrutural da 

fundação para, depois, realizar os reparos da alvenaria. 

Como os mecanismos de ocorrência do recalque apresentados neste trabalho são 

suposições levantadas em vista das informações coletadas com o proprietário e a partir de 

revisões bibliográficas, é necessária a realização de ensaios de verificação do solo para definir 

as causas para o surgimento do recalque e um monitoramento das estruturas para definir a sua 

intensidade para assim indicar as soluções de correções cabíveis.  
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