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RESUMO 

 

Os problemas patológicos de uma edificação podem ocorrer na fase de projeto, 

quando estes não existem ou são mal elaborados; na fase de execução, quando se 

emprega materiais de má qualidade, falta de controle tecnológico dos processos 

executivos, se contrata equipes sem qualificação, falta fiscalização por parte dos 

gestores; na fase de uso das edificações, quando são destinadas para outros 

propósitos do que o inicial (de projeto) e pela falta de manutenção. O objetivo deste 

trabalho foi fazer um estudo de falhas causadas por vícios que podem ocorrer nas 

fases de concepção dos projetos, execução, uso das edificações. Para isso foi 

adotado o exame visual acompanhado de documentário fotográfico e anamnese, 

sendo obtidas informações junto ao proprietário por meio de conversas informais. 

A partir da obtenção dos dados foi possível compilar um quadro com os erros 

identificados nessa edificação e possíveis soluções. Verificou-se também que na 

execução da fundação e alvenaria ocorreram os maiores erros que provocaram os 

vícios construtivos identificados neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Vícios construtivos.  Edificações. Manifestações patológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The pathological problems of a building can occur in the design phase, when these 

do not exist or are poorly designed; in the execution phase, when poor quality 

materials are used, lack of technological control of the executive processes, 

unqualified teams are hired, managers lack supervision; in the phase of use of the 

buildings, when they are destined for purposes other than the initial (of design) and 

due to the lack of maintenance. The objective of this work was to make a study of 

failures caused by addictions that can occur in the phases of project design, 

execution, use of buildings. For this, the visual examination was accompanied by a 

photographic documentary and anamnesis, and information was obtained from the 

owner through informal conversations. After obtaining the data, it was possible to 

compile a table with the errors identified in this building and possible solutions. It 

was also verified that in the execution of the foundation and masonry the biggest 

errors occurred that caused the constructive vices identified in this work. 

 

Keywords: Constructive addictions. Buildings. Pathological manifestations 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo Capello et al (2010), a origem das falhas pode ocorrer de projetos 

mal feitos, da má qualidade dos materiais empregados na construção, da falta de 

controle tecnológico, principalmente relacionado ao concreto, da falha na etapa de 

construção, equipe sem preparação para execução de projetos mais elaborados, 

falta de fiscalização por parte dos gestores ou responsáveis pela execução do 

empreendimento, edificações sendo utilizadas para outros propósitos do que o 

inicial (de projeto) ou mesmo pelo seu uso inadequado e a falta de manutenção. 

 De acordo com Athanazio; Trajano (1998), os defeitos aparecem nos 

edifícios por conta de várias causas. Este fato é compreensível, tendo em vista a 

diversidade das condições que caracterizam os canteiros de obra, a linha de 

materiais e técnicas empregadas e a multiplicidade de usos possíveis que a 

edificação receberá durante a sua existência. 

  A fase de execução de uma obra é com certeza uma das fases que 

necessita de mais atenção quanto aos danos futuros à edificação, pois é nela onde 

são cometidos a maioria dos vícios construtivos. A causa dos erros nas obras 

segundo Blanco (2007) é oriunda do uso de materiais inadequados, de falha de 

formação técnica ou da má fé de alguns construtores, que sabem do problema, mas 

são negligentes para não perder produtividade e aumentar gastos ao fazer os 

devidos reparos. 

A falta de fiscalização efetiva na maioria das obras quer do estado, quer dos 

clientes, faz com que frequentes falhas de execução venham a comprometer a sua 

qualidade. A necessidade do profissional encarregado de ter que cuidar de vários 

detalhes técnicos, administrativos e financeiros afeta também a qualidade do seu 

trabalho (CUNHA, et. al.1996). 

Para que a obra seja executada corretamente e de acordo com as 

especificações previstas no projeto é necessário que o profissional e o encarregado 

responsáveis pela execução da mesma acompanhem e verifiquem todas as etapas 

do processo construtivo. Obedecer às normas, acompanhar e verificar todas as 

etapas de projeto é a principal forma de evitar que erros recorrentes em obras 

possam acontecer (RIPPER, 1986).  
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O acompanhamento da obra por parte do profissional responsável é de 

extrema importância, visto que a fiscalização e as verificações são a principal forma 

de evitar os defeitos que ocorrem nas construções (RIPPER, 1986). 

Quem executa uma edificação tem a responsabilidade de estabelecer e 

garantir segurança, funcionalidade e durabilidade priorizando indispensavelmente 

todos os termos para que se possa obter o sucesso do empreendimento, e garantir 

a qualidade da obra. O resultado final da empreitada pode ser comprometido se se 

descuidar de qualquer uma das fases do processo (CUNHA et al, 1996). 

As construções não são classificadas em mais importantes e menos 

importantes, elas classificam-se em construções grandes e pequenas. E todas as 

obras sem exceção devem ser projetadas e executadas de maneira a atender aos 

usuários da melhor forma possível. Sob hipótese nenhuma se deve negligenciar 

uma construção apenas pelo seu porte ou sua destinação (CUNHA et al, 1996). 

 

2.  OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

Fazer um estudo de falhas causadas por vícios construtivos que podem 

ocorrer nas fases de concepção dos projetos, de execução e de uso das 

edificações. 

2.2 Objetivos específicos  

• Fazer um levantamento dos vícios em uma edificação residencial na cidade 

de Monteiro – PB; 

• Identificar as origens dos problemas observados; 

• Apontar soluções para os problemas visíveis. 
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3. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, foram realizados estudos e análises 

bibliográficas, além de um estudo de caso, constando de uma vistoria em uma 

residência unifamiliar na cidade Monteiro-PB. A residência foi construída 

aproximadamente há 18 anos, com área construída de 84,9 m² e possui seis 

cômodos, sendo dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e uma 

garagem. 

O método adotado na vistoria foi exame visual, acompanhado de 

documentário fotográfico e anamnese, sendo obtidas informações junto ao 

proprietário por meio de conversas informais.  As falhas foram observadas a olho 

nu a uma distância de cerca de um metro do observador. 

 

4.  REVISÃO DA LITERATURA 

Para Holanda (2015), a patologia pode ser entendida com a parte da 

engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos 

defeitos das construções civis e os possíveis meios para corrigir e solucionar esses 

problemas patológicos, incluindo aqueles devidos ao envelhecimento natural da 

estrutura. 

4.1 Vícios de construção 

Pelas normas brasileiras, consideram-se como vícios construtivos todos os 

erros, falhas, defeitos e danos causados a uma edificação que dificultam a vida dos 

usuários dos imóveis, mesmo que decorridos após a sua ocupação (WATANABE, 

2020). 

A NBR 13.752 (1996, p. 5), define vícios como anomalias que afetam o 

desempenho de produtos ou serviços, ou não se adequam aos fins a que se 

destinam, causando prejuízos materiais ao consumidor. Podem ter sua origem no 

projeto ou na execução, ou ainda em informação defeituosa sobre sua utilização ou 

manutenção.  

Ainda segundo essa norma, os defeitos podem ser definidos como: 
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Defeitos são anomalias que podem causar danos efetivos ou 

representar ameaça potencial de afetar a saúde ou segurança do 

dono ou consumidor, decorrentes de falhas do projeto ou execução 

de um produto ou serviço, ou ainda de informação incorreta ou 

inadequada de sua utilização ou manutenção (NBR 13.752, 1996, 

p. 3). 

Ao fazer uma vistoria em uma edificação já concluída, por vezes depara-se 

com vários problemas criados por vícios construtivos, como por exemplo, um piso 

elevado, uma porta que não fecha, uma torneira que não para de pingar, uma janela 

que deixa água entrar na edificação, uma vaga de garagem de difícil baliza, uma 

trinca que afete a estética ou a estrutura, entre outros, que são considerados vícios 

(WATANABE, 2020). 

4.1.1Tipos de vícios 

 Pode-se observar três tipos de vícios de acordo com a forma que aparecem 

numa edificação: vício oculto, vício aparente e o redibitório. 

Os vícios ocultos são aqueles que só aparecem com algum tempo de uso 

e/ou que, por estarem inacessíveis ao consumidor, não podem ser observados com 

a simples utilização natural da coisa. Ou seja, o proprietário, fazendo uso normal 

do bem, não perceberia seu vício de imediato (ALENCAR, 2018). 

O vício aparente ou de fácil constatação é aquele que se faz notório pelo uso 

natural do produto. Perceptíveis até mesmo por um leigo capaz de perceber de 

imediato a existência do vício (ALENCAR, 2018). 

A NBR 13752 (1996, p. 5) define vício redibitório como “vícios ocultos que 

diminuem o valor da coisa ou a tornam imprópria ao uso a que se destina, e que, 

se fossem do conhecimento prévio do adquirente, ensejariam pedido de abatimento 

do preço pago, ou inviabilizariam a compra.” 

4.2 Desempenho x durabilidade x vida útil 

          A definição de desempenho de edificações está associada ao 

comportamento dos mesmos quando em utilização (NBR 15.575, 2010). É possível 

observar, na Figura 1, os desempenhos estabelecidos em relação ao tempo. 
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Figura 1 - Curva de desempenho 

 
Fonte: Cremonini (1988) 

A degradação de um elemento está diretamente ligada à perda progressiva 

de capacidade a qual interfere na sua função. Essas perdas de função são 

denominadas indicadores de degradação, que são medidos ao passar do tempo 

até atingir seu valor máximo ou valor limite (Linha azul). Após ultrapassar o limite 

máximo, o material já não exerce mais sua função e exigências de desempenho. 

Assim, pode-se considerar que o elemento já perdeu sua capacidade de serviço. 

(Cremonini ,1988). 

Durabilidade é capacidade da edificação ou de seus sistemas de 

desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob condições de uso e 

manutenção especificadas. Vida útil (VU) é o período de tempo em que um edifício 

e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e 

construídos considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de 

manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção 

(a vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e certificada) (NBR 

15575-1, 2013).  

Vida útil de projeto (VUP) período estimado de tempo para o qual um 

sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos 

nesta Norma, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o 

estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o atendimento da 

periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no 

respectivo manual de uso, operação e manutenção apresentado na (tabela 1).  A 
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(VUP não pode ser confundida com o tempo de vida útil, durabilidade, e prazo de 

garantia legal ou contratual). (NBR 15575-1. 2013).  

 

    Tabela 1 – Vida útil de projeto mínima  

Sistema VUP mínima em anos 

 
Estrutura 

≥ 50 

segundo ABNT NBR 8681-2003 

Pisos internos >13 

Vedação vertical externa >40 

Vedação vertical interna >20 

Cobertura >20 

Hidrossanitário >20 

* Considerando periodicidade e processos de manutenção especificados no respectivo Manual de 
Uso, Operação e Manutençao entregue ao usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 5674. 

Fonte: Norma NBR 15.575-1,2013 

 

4.3 Manutenção 

Esta etapa que ocorre após o término da construção, quando chega o dia 

tão esperado pelos usuários, um sonho de uma nova moradia, e é a partir deste 

momento que se inicia o desgaste do imóvel. O uso inadequado de ambientes em 

conjunto com uma má execução de partes do imóvel implica em perda de 

desempenho e problemas que dificultam a qualidade de vida dos usuários da 

edificação. Deve-se verificar se as portas e janelas fecham sem muito esforço, se 

não há trincas e fissuras nas paredes ou elementos estruturais, se as torneiras ou 

conexões apresentam vazamentos, se as cerâmicas e azulejos estão de acordo, 

se não há perda de desempenho elétrico com chuveiros e utensílios ligados, se não 

há goteiras ou infiltrações, se não há empossamento de água nos banheiros por 

falta de caimento, se não há volta de mau cheiro dos ralos e pias, entre outros. 

Cuidados que são de grande importância para o desempenho esperado de uma 

edificação (BLANCO, 2007). 

A parcela de responsabilidade do usuário é prezar pela conservação do bem. 

Porém, muitos usuários, por não terem a cultura de fazer a manutenção do imóvel, 

acabam atribuindo aos construtores responsabilidades que na verdade são suas 

(BLANCO, 2007). 
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Ainda de acordo com Blanco (2007) cita um exemplo onde diz que se um 

proprietário que possui uma edificação de dez anos e nunca lavou ou pintou a 

fachada, não cuidou dos rufos ou negligenciou a limpeza das calhas resultando em 

infiltração e eflorescência, ele não pode atribuir isso a um problema construtivo. É 

estritamente um erro de manutenção e o usuário é quem deverá arcar com os 

reparos. Assim destaca-se a manutenção periódica como a melhor alternativa para 

melhorar o desempenho da edificação. 

Acidentes e despesas com manutenção poderiam ser minimizados ou 

evitados se as inspeções periódicas fossem realizadas nas edificações com o 

objetivo de determinar falhas e anomalias (PRADO, 2007). 

 

4.4 Mapeamento e identificação de causas de falhas no processo 

  A ideia de prevenção vem expandindo durante os últimos anos. Ela traz 

benefícios à sociedade em todos os ramos de atividade, inclusive na engenharia 

da construção (PRADO,2007). 

O mapeamento é uma ferramenta que tem a grande responsabilidade de 

ajudar a prevenir falhas no processo. Ele é muito importante para identificar e 

analisar os possíveis erros em uma edificação, servindo como base para ações de 

planejamento que serão necessárias para melhorar empreendimento futuros. 

Maldaner (2003) fez um estudo sobre possíveis falhas que possibilita 

descobrir as etapas que gera vícios e consequentemente desperdícios, custos 

adicionais e perda de desempenho na edificação. A Figura 2 mostra um 

mapeamento e identificação de causas das falhas. 

 

Figura 2 - Mapeamento das causas de falhas internas durante o processo 
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Fonte: (Maldaner ,2003) 

 

Com a identificação das causas deve ter como prioridade a separação das 

possibilidades de ocorrência de falhas em quatro grupos principais, como mostrado 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – principais causas de ocorrência das falhas 

GRUPO POSSÍVEIS CAUSAS 

 
 

Projetos 

− Falta de projetos executivos 

− Falta de detalhamentos 

− Inexistência de projetos complementares 
 
 
 

Procedimentos e Tolerâncias 

− Falta de procedimentos 

− Falta ou inexistência de tolerâncias 

− Falhas no controle de execução dos 
procedimentos 

− Falta de treinamento 
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Mão-de-obra 

− Baixa produtividade 

− Falta de treinamento 

− Falta de motivação 

− Desconhecimento do processo 
 
 
 

Materiais 

− Má utilização dos materiais 

− Má qualidade dos materiais 

− Utilização errônea dos materiais 

− Falta de utilização racional dos materiais 

− Geração de desperdícios. 
Fonte: (Maldaner,2003) 

 

4.5 Patologias construtivas x Manifestação patológica 

O termo patologia é de fato, uma analogia ao emprego deste mesmo termo 

na área da saúde, o qual tem origem no grego, de uma derivação dos termos 

pathos, que significa sofrimento, doença, e logos, significando ciência, estudo. 

Desta forma, a patologia seria o estudo das doenças de um modo geral, 

representando um estado ou condição anormal cujas causas podem ser 

conhecidas ou desconhecidas. Esta definição vale tanto para área de medicina 

quanto para outras ares de conhecimento humano, como engenharia (SENA; 

NASCIMENTO; NABUT NETO, 2020). 

A patologia das edificações, também chamada de patologia das 

construções, vem sendo um tema bastante estudado e, a despeito desta crescente 

atenção dedicadas as questões relativas à saúde e ao desempenho das edificações 

nas últimas décadas, esta é uma preocupação que remonta a tempos bem antigos 

(SENA; NASCIMENTO; NABUT NETO, 2020). 

O surgimento de manifestações patológicas reduz expressivamente a vida 

útil das edificações. Sabe-se também que a durabilidade de uma edificação está 

diretamente relacionada com a execução de cada uma das etapas de seu processo 

construtivo. Portanto, cada fase deve ser planejada e executada corretamente para 

que não se dê origem às falhas construtivas que comprometem o desempenho do 

empreendimento (RODRIGUES, 2013). 
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As patogenias são problemas que se instalam nas edificações e 

que a tornam doentia. Na sua evolução, pode ocorrer uma 

deterioração das partes afetadas e até mesmo a ruptura, 

comprometendo a estabilidade da edificação. Em outras palavras, 

às vezes, uma simples mancha ou uma pequena trinca pode ser o 

sinal de que algo grave está acontecendo com o prédio. 

(WATANABE, 2020 pag.1) 

Segundo Vieira (2016), as manifestações patológicas às quais as 

edificações estão expostas podem ocorrer em qualquer etapa, considerando que a 

cada fase haverá um responsável, conforme mostrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Origem e responsabilidade das falhas 

Origem da falha Responsável pela falha 

Inadequação do projeto Projetista 

Execução ou à escolha de 

materiais 

Construtor ou engenheiro de 

execução 

Uso e manutenção da estrutura Usuário 

Fonte: Vieira (2016). 

 

Pesquisas que vêm sendo realizadas sobre a origem dos problemas 

patológicos nas obras de construção civil estão demonstrando que o número de 

incidências dessas manifestações (Figura 3) na etapa de execução superou os 

problemas relacionados com a fase de projetos, tornando-se a etapa que mais 

origina falhas futuras (OLIVEIRA, 2013). 

 

Figura 3- Gráfico com as principais origens de patologias no Brasil 
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fonte: Silva e Jonov (2011) 

 

As consequências dos problemas patológicos são progressivos e tendem a 

se agravar com o passar do tempo. Muitos cuidados são deixados de lado quando 

se projeta, se constrói ou se utiliza uma edificação, prejudicando a vida útil e o 

desempenho da estrutura, sendo as correções das manifestações patológicas mais 

duradouras, simples e menos onerosas quanto antes forem executadas (SILVA e 

JONOV, 2011). 

4.6 Tipos de manifestações patológicas 

As fissuras, trincas e rachaduras são manifestações patológicas das 

edificações encontradas em alvenarias, vigas, pilares, lajes, pisos entre outros 

elementos, geralmente causadas por tensões dos materiais. Caso o material seja 

solicitado com uma carga maior do que sua resistência pode ocorrer a falha que 

resultará em uma abertura, e conforme sua espessura será classificada como 

fissura, trinca, rachadura, fenda ou brecha, conforme mostrado na tabela 2 

(OLIVEIRA, 2012). 
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Tabela 2 - Classificação das aberturas  

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: Oliveira (2012) 
 

O quadro 3 apresenta as principais manifestações patológicas que ocorrem 

nas edificações devido a umidade nas edificações. 

 

Quadro 3 – Tipos de patologias causadas pela umidade 

 

 

Infiltrações 

      Infiltração ocorre quando a quantidade de água é maior ela 

pode pingar, ou até fluir resultando numa infiltração 

 

Manchas 

     A água ao atravessar uma barreira fica aderente, 

resultando daí uma mancha. 

 

 

 

 

 

 

     Bolor ou mofo 

O termo bolor ou mofo é entendido como a colonização por 

diversas populações de fungos filamentosos sobre vários 

tipos de substrato, citando-se inclusive as argamassas 

inorgânicas. O termo emboloramento pode ser entendido 

como uma alteração observável macroscopicamente na 

superfície de diferentes materiais, sendo uma 

consequência do desenvolvimento de micro-organismos 

pertencentes ao grupo dos fungos. O desenvolvimento de 

fungos em revestimentos internos ou de fachadas causa 

alteração estética de tetos e paredes, formando manchas 

escuras indesejáveis em tonalidades preta, marrom e 

verde. 
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    Eflorescência 

     Formação de depósitos salinos na superfície do concreto, 

resultante da água de infiltrações ou intempéries. Esses 

sais constituintes podem ser agressivos e causar 

desagregação profunda, além da modificação do aspecto 

visual na estrutura, pois há um contraste de cor entre os 

sais e o substrato sobre os quais se depositam. 

Fonte: Shirakawa et al (1995). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A residência objeto de análise possui seis cômodos, dois quartos, uma sala, 

uma cozinha, um banheiro e uma garagem, numa área de aproximadamente 84,9 

m², com cerca de 18 anos de existência, e já passou por alguns reparos feitos pelo 

proprietário, como mostrado na Figura 4. Foram observados problemas visíveis no 

piso, na alvenaria, nos revestimentos e no forro. Os vícios aparentes remeteram a 

vícios ocultos em outros sistemas como a fundação, por exemplo.  

 

Figura 4 – Fachada da residência 

 

Fonte: autor, (2021). 

5.1 Vícios x Manifestações patológicas observadas   

Foram observadas trincas horizontais na alvenaria, próximas do piso, na 

sala. Essa trinca ocasionou um deslocamento no revestimento da parede, pois a 

parte superior (acima da trinca) está desnivelada da parte inferior (abaixo da trinca), 

como mostra as Figuras 5 e 6. Essa manifestação patológica pode ter sido causada 

por recalque no solo, provocando movimentação na fundação, como também pelo 
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excesso de água no lençol freático, que percola pela alvenaria e expulsa o 

revestimento além de provocar manchas. A origem do problema está nos vícios de 

projetos, pela não realização da sondagem no solo (SPT) como também a não 

realização de não fazer os projetos essenciais, principalmente os de fundação. 

Outro vício construtivo que pode originar esse tipo de problema é a falta de 

impermeabilização na fundação. Segundo informações dos proprietários, não foi 

realizada a impermeabilização e não foi feito estudo de solo para verificar as suas 

características, principalmente a resistência para suportar a carga da construção. 

Deveria ter sido feito, pois de posse dessas informações tem-se possibilidade de 

projetar e construir com segurança. 

 

Figura 5 – Trinca na alvenaria 

 
Fonte: autor, (2021). 

 

Figura 6 – Deslocamento da alvenaria 

 
 

Fonte: autor, (2021). 
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Foram verificadas infiltrações por excesso de umidade em vários pontos, 

situados nas paredes da sala, apresentando manchas e odor característico de mofo 

(Figura 7); como também a desagregação do reboco, se tornando pulverulento 

(Figura 8) e descascamento da pintura (Figura 9). Essas manifestações ocorreram, 

possivelmente, por falta de impermeabilização na fundação. Isso é um vício 

construtivo oculto (enterrado na fundação) que origina problemas visíveis nas 

paredes.  

  

Figura 7 – Manchas de mofo 

 
Fonte : Autor, (2021). 

 

Figura 8 – Reboco pulverulento 

 
Fonte: Autor, (2021). 
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Figura 9 – Descascamento da pintura 

 
Fonte:  Autor, (2021). 

                                             

Verificaram-se fissuras verticais e horizontais acima da porta da entrada da 

casa e a porta de acesso a cozinha em suas extremidades superiores, como mostra 

as Figuras 10 e 11. A origem está no vício construtivo de falta ou má execução das 

vergas nos vãos das alvenarias. 

 

Figura- 10 Fissuras em cima da porta de entrada 

 
Fonte: Autor, (2021). 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

Figura – 11 Trincas em cima da porta de acesso a cozinha 

 

Fonte: Autor, (2021). 

Constatou-se desplacamento de revestimento em um ponto do rodapé, 

ocasionados pela umidade ou pela falta de aderência necessária entre o reboco e 

argamassa colante da cerâmica, como também fissuras nas quinas do piso, o que 

pode ser visto na Figura 12. A origem está no vício construtivo de má execução do 

assentamento cerâmico em que houve insuficiência na colagem. Esse vício ocorre 

durante a execução do assentamento cerâmico que não coloca a argamassa 

colante nas extremidades das peças e acaba ficando oco, gerando as fissuras. 

 

 

Figura 12 – Desplacamento do rodapé e fissura no piso 

 
Fonte: Autor, (2021). 
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Foi observado um desnivelamento do piso na entrada da porta. Segundo o 

proprietário, que disse que o piso “estufou” e emperrou a porta. Com essa expansão 

do piso gerou a consequência de não conseguir fechar a porta, e o proprietário teve 

que fazer um corte na cerâmica para fechar a mesma, como mostra a Figura 13. 

Esse problema remete novamente a um possível movimento no solo de fundação 

e a falta de sondagem. Também pode ocorrer a expansão quando o solo é argiloso 

e foi observado na parte externa da edificação um corte com solo argiloso ou 

popularmente chamado de barro vermelho (Figura 14 e 15). Outro fato que pode 

dar origem ao emperramento de porta é o vício construtivo na execução do 

contrapiso, como o desnivelamento e a tolerância da medida para a porta. 

 

Figura 13 - Desnível e corte no piso  

 

 

Fonte: Autor, (2021). 

Figura 14- Estufamento do piso 

 

Fonte: Autor, (2021). 
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Figura 15- parte externa da casa  

 

 

 

Fonte: Autor, (2021). 

 

5.2 Manutenção corretiva na alvenaria 

A manutenção corretiva é aquela decorrente da solicitação dos usuários 

quando são identificados problemas na edificação. Na Figura 16 pode-se ver que 

foi feita manutenção na parede leste do primeiro quarto. Para correção da trinca, 

que surgiu possivelmente pela movimentação do solo, foi feito a costura 

(amarramento) e selagem. Para isso foram usadas barras de aço de 10 mm, 

dobradas em formato de “Z deitado” com cerca de 1,00 m de comprimento e dobra 

de 0,10 m. Foi escarificado um sulco na parede para inserir a barra e em seguida 

foi feito a selagem com argamassa tradicional de cimento e areia.  

 

Figura 16 – Manutenção na alvenaria no primeiro quarto 

 
Fonte: Autor, (2021). 



26 
 

 

Já a Figura 17, mostra a correção na parede sul, localizada na cozinha. A 

trinca foi escarificada e apenas foi aplicada argamassa tradicional de cimento e 

areia. Não foi informado o traço das argamassas de selagem. Esse mesmo método 

foi usado na correção das fissuras da fachada. 

 

Figura 17 - Manutenção na alvenaria na parede da cozinha 

 

 

Fonte: Autor, (2021). 

  

Foram observadas fissuras no forro de gesso, como mostra a Figura 18. 

Normalmente, as fissuras nas placas de gesso ocorrem pela acomodação da 

casa e flutuações de temperatura, que resultam na expansão ou contração dos 

membros da estrutura. Como o gesso é um sistema rígido, então o menor 

movimento pode causar uma falha. A origem do problema está no vício 

construtivo durante a execução do forro que não foi colocada a junta de dilatação 

e, como observado na Figura 18, as placas ficam coladas na parede. 

 
Figura 18- Fissuras no forro 

 
 

Fonte: autor, (2021) 
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5.3 Resumo dos problemas observados 

O Quadro 4 apresenta, resumidamente, os problemas observados na 

edificação, suas possíveis origens e aponta as possíveis soluções. Em casos que 

não há mais o que se fazer, então a solução não se aplica (NA).  

 

Quadro 4 – Resumo dos resultados 
 

Problemas observados 
(Manifestações/Vícios) 

Origem do problema Possível solução 

Trincas horizontais e 
deslocamento no 
revestimento 

Provável movimento no 
solo/fundação  

Reforçar a fundação com 
intervenção invasiva 
(Projeto) 

Fissuras nos vãos das 
portas 

Ausência ou ineficiência 
de vergas 

Escarificar meia espessura 
da parede e introduzir uma 
verga pré-moldada de 
concreto armado.  

 

Manchas na parede Falta ou deficiência na 
impermeabilização na 
fundação 

 

Corrigir a possível 
infiltração, lixar e pintar a 
parede. 

 
Descascamento da 
pintura 

Falta ou deficiência na 
impermeabilização na 
fundação  

 

Refazer o emassamento e 
pintura  

 

Destacamento da 
cerâmica 

Preenchimento 
incompleto do verso 
das placas.  

 

Remover o revestimento 
cerâmico comprometido, 
limpar bem a superfície e 
reassentá-lo.  

 

Trincas no forro Falta de junta de 
dilatação 

 Remover e colocar com 
junta de dilatação. 

Expansão do piso  Solo argiloso, falta de 
nivelamento do piso 

Refazer o piso. Verificar 
influência do solo argiloso. 

Falta de projetos  Desconhecimento da 
importância 

NA 

Falta de Sondagem  Desconhecimento da 
importância 

NA 

Falta de 
impermeabilização 

 Especificação em projeto Fazer reparos nas 
alvenarias (manutenção 
corretiva) 

Falta de junta no forro Especificação em projeto 
Desqualificação da mão 
de obra 

Refazer todo o forro com as 
juntas. 

 

Fonte: Própria (2021) 
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6. CONSIDERAÇOES FINAIS 

As falhas na construção civil podem ter diversas origens em qualquer etapa 

da construção. Assim, denota-se a necessidade de padronização e cuidado pela 

qualidade prestada durante execução dos serviços que constituem o processo 

como um todo. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou identificar os vícios 

construtivos e manifestações patológicas na edificação em questão, além de 

apontar suas possíveis origens e prováveis soluções.   

É fundamental diagnosticar a patologia em sua fase inicial, para que assim 

os prejuízos e sua forma de intervenção sejam reparados de forma econômica e 

viável.  

Por se tratar de edificações em alguns casos já habitadas, mostra-se 

necessário a realização dos reparos em tempo hábil a fim de estabilizar os níveis 

de desempenho dos elementos construtivos, aumentando a vida útil da edificação 

e segurança para os moradores.  

As etapas específicas de uma construção carecem de serem bem 

executadas, e em quais das fases do processo construtivo: projeto, execução ou 

manutenção ocorrem vícios construtivos mais frequentes.  

Este estudo mostrou que a não existência de projetos, como também a má 

execução aliada à falta de manutenção da edificação pode influenciar nas 

manifestações patológicas futuras.  
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