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RESUMO 

 

Ter conhecimento da Patologia das Edificações é indispensável para todos que 

trabalham na construção. A vida útil de uma edificação irá depender dos cuidados que 

forem tomados nas fases de projeto, de execução e de manutenção. O objetivo do 

trabalho é analisar as manifestações patológicas em uma residência na cidade de 

Sertânia-PE, ocasionadas pela umidade. Para a realização do trabalho, foram 

utilizados exames visuais das estruturas da casa, registros fotográficos, informações 

obtidas com a proprietária, entrevistas informais com terceiros e elaboração de uma 

planta baixa da residência (croquis). Pode-se observar que algumas das falhas se 

referem a parte de planejamento, execução e manutenção, pois são etapas para a 

definição e organização do projeto da residência. Conclui-se que este trabalho tem a 

finalidade de conscientizar a proprietária para a efetivação da instalação de forma 

correta, e incentivar sobre os cuidados necessários com a manutenção das calhas e 

telhado para evitar o transbordamento. Também deve-se construir uma edificação 

seguindo os projetos e normas adequados para diminuir problemas futuros. 

 

Palavras-chave: Patologia; Umidade; Edificação; Manutenção.  
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ABSTRACT 

 

Having knowledge of the Pathology of Buildings is essential for everyone who works 

in construction. The useful life of a building will depend on the care taken in the design, 

execution and maintenance phases. The objective of this work is to analyze the 

pathological manifestations in a residence in Sertânia-PE, caused by humidity. To 

carry out the work, visual examinations of the structures of the house, photographic 

records, information obtained from the owner, informal interviews with third parties and 

preparation of a floor plan of the residence (sketches) were used. It can be observed 

that some of the failures refer to the planning, execution and maintenance, as they are 

steps for the definition and organization of the residence project. It is concluded that 

this work aims to make the owner aware of the correct installation, and encourage the 

necessary care to be taken with the maintenance of the gutters and roof to avoid 

overflowing. A building must also be built following the appropriate projects and rules 

to reduce future problems. 

 

Keywords: Pathology; Moisture; Edification; Maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homem vem adquirindo conhecimento sobre a construção de edifícios desde 

os primórdios, a humanidade acumulou grande acervo cientifico acelerando o 

crescimento e necessidade de inovações. Em alguns casos, as construções 

apresentam problemas nos quesitos de durabilidade, conforto e segurança, sendo 

necessário procurarem soluções para esses e melhoria dessas construções (SOUZA; 

RIPPER, 2009). 

Patologias das edificações é a área da engenharia que analisa o desempenho 

insatisfatório de elementos da edificação, a análise do defeito em questão é o que 

trata o ramo das manifestações patológicas, através dos tipos de manifestações, 

causas e origens, mecanismos de ocorrência das diversas falhas que afetam aspectos 

estruturais e estéticos de uma edificação (CREMONINI, 1988). 

Ter um conhecimento da Patologia das Edificações é indispensável para todos 

que trabalham na construção, indo desde um operário até o engenheiro e o arquiteto. 

VERÇOZA (1991), quando se conhece os problemas ou defeitos que uma construção 

pode vir a apresentar e suas causas, a chance de se cometer erros reduz muito. Esse 

conhecimento é tão mais importante quanto maior a responsabilidade profissional na 

construção ou obra. 

Conforme VERÇOZA (1991), as características construtivas modernas 

favorecem muito o aparecimento de patologias nas edificações. Hoje, sempre se está 

à procura de construções que sejam realizadas com o máximo de economia, 

reduzindo assim o excesso de segurança, em função do conhecimento mais 

aperfeiçoado e aprofundado dos materiais e métodos construtivos. Com o 

conhecimento preciso de que até que ponto pode se confiar e utilizar um material tem-

se a redução do seu consumo. 

A vida útil de uma construção irá depender dos cuidados que for tomada nas 

fases de projeto, de execução e de manutenção. A obra está submetida à ação de 

diversos agentes agressivos como calor, umidade, ação de ventos, sobre cargas, que 

irão, com o passar do tempo, produzir sua fadiga e aparecimento de problemas em 

seus elementos construtivos (SOUZA, 2008). 

O descolamento com pelverulência apresenta aspectos de película de tinta 

desloca-se arrastando o reboco. O excesso de aglomerantes pode proporcionar a não 
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reação da parte deles causando a desagregação do revestimento (CAPORRINO, 

2018). 

Os manchamentos se destacam com mais frenquencia nas fachadas, causado 

por presença de umidade, chuva, radiação e biodegradação. Pode inicialmente 

influenciar apenas na estética, com o tempo evoluir para áreas com presença de 

fungos, bastante úmidas e com possibilidade de contribuição para o agravamento de 

outras manifestações (SENA; NASCIMENTO; NABUT NETO, 2020). 

A inspeção predial é fundamentalmente importante no sentido de conhecer o real 

estado de conservação das edificações com a finalidade de intervir para evitar 

acidentes, preservando vidas e patrimônio e evitar futuras manifestações patológicas 

que comprometam o uso e funcionamento das instalações prediais 

(CARVALHOJUNIOR, 2018). 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Analisar as manifestações patológicas em uma residência na cidade de Sertânia- 

PE, ocasionadas pela umidade. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Fazer um levantamento dos problemas patológicos; 

• Descrever a origem das manifestações patológicas; 

• Orientar sobre as técnicas de manutenção na residência; 

• Apontar soluções para resolver o problema.  

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo a NBR 13752 (ABNT, 1996) os vícios ou defeitos existentes em uma 

edificação, são definidos como um dano que pode afetar a saúde ou a segurança do 

usuário, provenientes de falhas que podem ser tanto de projeto como de execução, 

além da utilização e manutenção inapropriada. As orientações normativas afirmam 

que as patologias podem ser influenciadas pela má qualidade dos materiais utilizados, 
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da quantidade insuficiente bem como, a omissão dos construtores e fiscais no 

decorrer da construção da obra.  

Os problemas de umidade quando surgem nas edificações, sempre trazem um 

grande desconforto e degradam a construção rapidamente, sendo as soluções caras. 

Como fatores que geraram aumento do número e intensidade de manifestações o 

aparecimento frequente de problemas ocasionados por umidade é decorrente de 

características construtivas adotadas pela arquitetura moderna assim como os novos 

materiais e sistemas construtivos empregados nas últimas décadas (SOUZA, 2008). 

3.1. Umidade 

Na construção civil, os defeitos mais comuns são decorrentes da penetração de 

água ou devido à formação de manchas de umidade. Esses defeitos geram problemas 

bastante graves e de difíceis soluções, tais como: Prejuízos de caráter funcional da 

edificação; Desconforto dos usuários e em casos extremos os mesmos podem afetar 

a saúde dos moradores; Danos em equipamentos e bens presentes nos interiores das 

edificações; e diversos prejuízos financeiros (FERREIRA; LOBÃO, 2021). 

Os problemas de umidade podem se manifestar em diversos elementos das 

edificações em paredes, pisos, fachadas e elementos de concreto armado. 

Geralmente, eles não estão relacionados a uma única causa, a umidade não é apenas 

uma causa de manifestação patológica, ela age também como um meio necessário 

para que grande parte das manifestações em construções ocorra. Ela é fator essencial 

para o aparecimento de eflorescências, ferrugens, mofo, bolores, perda de pinturas, 

de rebocos e até a causa de acidentes estruturais. Tem origens as umidades nas 

construções: Trazidas durante a construção; por capilaridade; Chuvas; Resultantes 

de vazamentos em redes hidráulicas e Condensação (MACHADO, 2019). 

A umidade oriunda pela execução da construção é aquela necessária para a 

obra, mas que desaparece com o tempo. Elas se encontram dentro dos poros dos 

materiais, como as águas utilizadas para concretos, argamassas e pinturas 

(FERREIRA; RODRIGUES, 2019). 

Em se tratando da umidade por capilaridade, se trata da umidade que sobe do 

solo úmido (umidade ascensional). Ela ocorre nos baldrames das edificações, devido 

às próprias condições do solo úmido, assim como a falta de obstáculos que impeçam 

a sua progressão. Também ocorre devido aos materiais que apresentam canais 

capilares, por onde a água passará para atingir o interior das edificações. Têm-se 
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como exemplos destes materiais os blocos cerâmicos, concreto, argamassas e 

madeiras (LAGE, 2012). 

A chuva é o agente mais comum para gerar umidade, tendo como fatores 

importantes a direção e a velocidade do vento, a intensidade da precipitação, a 

umidade do ar e fatores da própria construção (impermeabilização, porosidade de 

elementos de revestimentos, sistemas precários de escoamento de água, dentre 

outros). Este tipo de umidade pode ocorrer ou não com as chuvas. O simples fato de 

ocorrer precipitação, não implica em patologias de umidades com esta causa 

(SOUZA, 2008). 

A umidade de condensação possui uma forma bastante diferente das outras já 

mencionadas, pois a água já se encontra no ambiente e se deposita na superfície da 

estrutura e não mais está infiltrada. No Quadro 1 pode-se ver a relação das origens 

com os locais onde podem ser encontradas. 
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Quadro 1 – Origem da umidade nas construções 

Origens  Presente na 

Umidade proveniente da 
execução da construção 

Confecção do concreto 
Confecção de argamassas 
Execução de pinturas 

Umidade oriunda das 
chuvas 

Cobertura (telhados) 
Paredes 
Lajes de terraços 

Umidade trazida por 
capilaridade 
(umidade ascensional) 

Terra, através do lençol 
freático 

Umidade resultante de 
vazamento 
de redes de água e esgotos 

Paredes 
Telhados 
Pisos 
Terraços 

Umidade de condensação 

Paredes, forros e pisos 
Peças com pouca ventilação 
Banheiros, cozinha e 
garagens 
 

Fonte: SOUZA (2008). 

3.2. Infiltração de água em telhado 

Os vazamentos do sistema de águas pluviais são manifestações bastante 

comuns em calhas, condutores, algerozes e outros aparelhos que são utilizados com 

a finalidade de se coletar a água vinda de chuvas, através de manchas nos forros ou 

paredões que lhe ficam abaixo, assim como por goteiras (CARVALHO JUNIOR, 

2018).  

A localização, identificação e o diagnóstico deste defeito são muito simples, 

podendo se feito através de uma inspeção visual logo após uma chuva. Mas, através 

de um teste pode-se constatar o problema sem a presença de chuva. Para isso basta 

dividir a calha em trechos com buchas de pano e papel formando barreiras, 

represando a água. Em seguida, se enche cada trecho de uma vez, observando 

possíveis vazamentos e a causa dos mesmos. Caso fique verificado que o motivo são 

soldas incompletas ou danificadas, a solução será uma nova solda no local. Para 

garantir uma maior segurança, é aconselhável acrescentar uma cinta envolvendo a 

parte que estava com vazamento. A ferrugem de pregos pode causar furos nas calhas. 

Nesta situação, uma nova solda pode não trazer resultado, aconselha-se a efetuar a 

troca de toda a peça (LAGE, 2012). 
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Outro problema, que pode não ser observado em algumas situações, é o fato 

das calhas estarem mal executadas. O lado interno delas pode estar mais baixo que 

o externo ou vice versa, onde haverá extravasamento para dentro no caso de 

transbordo. A Figura 1 ilustra tal fato. 

 

Figura 1 – Problemas observados em calhas 

 

Fonte: CARVALHO, JUNIOR (2018). 

3.3. Manutenção 

A manutenção de edificações tem crescido no setor da construção civil, 

superando, gradualmente, a cultura de se pensar o processo de construção limitado 

até o momento quando a edificação é entregue e entra em uso. Visa preservar ou 

recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações 

(NBR 5674:1999). 

A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao 

recolhimento e condução das águas pluviais, não se admitindo quaisquer interligações 

com outras instalações prediais, devem ser lançadas em redes de esgoto usadas 

apenas para águas residuárias (NBR 10844: 1989). 

Conforme a Norma 5626 (1998) a manutenção surge com o objetivo de impedir 

ou reduzir falhas nos materiais, elementos e equipamentos, elevando o seu 

desempenho e, desta forma, aumentando-lhes o período de vida. As operações de 

manutenção visam, também, conseguir o desempenho adequado dos elementos em 

condições de segurança e qualidade com o mínimo de custos totais durante o seu 

ciclo de Vida. 

Para que atinja a entidade, realização da manutenção deve dispor: O máximo de 

disponibilidade, evitando longas esperas e custos associados; Uma boa 

manutenibilidade na execução da tarefa, ou seja, esta deve ser realizada com 

qualidade e no menor tempo possível; Fiabilidade, o trabalho a ser realizado deve 
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permitir ao elemento que este tenha um aumento do período de vida o mais longo 

possível; Os níveis de segurança, conforto e higiene devem ser mantidos ou 

incrementados relativamente ao elemento quando novo; Economia, os custos totais 

da operação de manutenção devem ser o mais reduzido possível. Através destes 

pressupostos é possível atingir um nível de desempenho desejado nas tarefas de 

manutenção (MACEDO, 2015). 

Vale ressaltar que nos espaços para tubulações devem ser mantidos acessíveis, 

limpos de materiais estranhos, as manutenções devem-se feitas regulamente para 

detectar sinais ou presença de insetos, ratos e outros animais, para determinar 

possíveis medidas de desinfestação. Recomenda inspeções com intervalos não 

superiores de seis meses (NBR 5626:1998). 

4. METODOLOGIA 

O trabalho consiste em um estudo de caso numa residência unifamiliar na cidade 

de Sertânia-PE, será baseado em exame visual nas estruturas e registro fotográfico 

para levantamento das manifestações patológicas. A casa possui 7 cômodos, sendo 

2 quartos, 1 banheiro, 1 sala, 1 sala de jantar, 1 cozinha e 1 área de serviço, sendo 

conjugada dos dois lados com a edificação vizinha. Não há informação sobre a idade 

da edificação. Após a vistoria, foi usada a metodologia qualitativa, realizado através 

de perguntas que estavam relacionadas às manifestações patológicas apresentadas 

na casa, esse método visa um contato mais direto com a situação estudada e também 

é essencial para obter dados mais precisos sobre o local. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a vistoria, foi realizada uma breve anamnese com a moradora da casa 

com o intuito de descobrir os comportamentos e origem das manifestações 

patológicas encontradas. A proprietária relatou que não foi à primeira moradora da 

residência, que mora desde 2017, e que os problemas começaram a aparecer após 

as chuvas. Houve uma inundação dentro da casa, pois a água vazava do telhado e 

da tubulação pluvial. Foi contratado um pedreiro para fazer a reparação, no entanto, 

os problemas reapareceram após algum tempo, quando choveu novamente. Não foi 

possível obter projetos da edificação, pois ela não tinha informação sobre a existência. 
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No dia da vistoria foram verificadas algumas manifestações patológicas na 

edificação, sendo observadas na primeira sala, na sala de estar, na cozinha, na área 

externa do banheiro e área de serviço. Foi elaborado um croquis com a planta baixa, 

juntamente com uma legenda para identificar as manifestações nos cômodos, 

conforme mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Planta baixa (croquis)

 

Fonte: Própria (2021). 

 

LEGENDA 

 Tubulação e pilares aparentes 

 Descolamento do reboco da 

parede do banheiro/área de 

serviço 

 Inclinação do forro de PVC 

 Descolamento do reboco da 

parede da cozinha 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

 Foi também elaborado um croquis da cobertura, com a finalidade de mostrar o 

percurso da tubulação de água pluvial que passa por dentro da edificação, como pode 

ser visto na Figura 3. A parte do telhado embutida no forro não foi possível de 

visualizar para definir a inclinação real da cobertura. 
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Figura 3 – Planta de cobertura do telhado

 

Fonte: Própria (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2021). 

5.1. Instalação da tubulação de água pluvial 

 

A tubulação de água pluvial foi instalada na parte superior para coletar a água 

da chuva. Essa tubulação se apoia em uma parede e um pilar (de alvenaria) na lateral 

norte com a casa conjugada, executados de forma visível na sala de jantar como pode-

se ver na Figura 4. Essa tubulação não foi colocada externamente, pois a casa é 

conjugada nas laterais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Tubulação apoiada em pilar 

LEGENDA 

 Local onde a tubulação 

aparente de coleta de 

água pluvial percorre 
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Fonte: Própria (2021). 

A tubulação aparente contorna a sala e desce até o piso e junto ao esgoto vai 

para a caixa de gordura externa (no quintal), conforme a Figura 5. 

Figura 5 – Tubulação vertical de água pluvial  

 

Fonte: Própria (2021). 
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A Figura 6 mostra, além da tubulação descendo para o piso, também aparece 

na alvenaria pontos das vigas de madeiras do telhado, indicando que há inclinações 

distintas, mas não visíveis. 

 

Figura 6 – Tubulação vertical 

 

Fonte: Própria (2021). 

A frente da edificação tem uma saída para a água pluvial, como pode-se ver na 

Figura 7, onde a metade da água da chuva que cai do telhado sai pela frente, por esse 

motivo ocasionou infiltração no forro de PVC da sala. Quando chove entope essa 

tubulação com muita facilidade, entrando muita água, chegando a meio metro de água 

dentro da casa. Percebe-se manchas de umidade no orifício da tubulação e na base 

da parede, devido a má execução do sistema hidrossanitário e pluvial. 
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Figura 7 – Frente da edificação 

 

Fonte: Própria (2021). 

5.2. Problemas no forro e telhado 

A cobertura apresenta alguns problemas ocasionados pela água da chuva que 

fica acumulada na construção inacabada da casa, isso gera diversas manifestações 

patológicas como o abaulamento do PVC que pode ser observado na figura 8. 
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Figura8 – Forro de PVC inacabado 

 
Fonte: Própria (2021). 

A deformação das peças do forro PVC ocasionadas pelo abaulamento foi 

ocorrida por infiltração, quando chove a estrutura apresenta vazamento, como pode 

ser visto na Figura 9. 

Figura 9 – Forro de PVC com defeito 

 

Fonte: Própria (2021). 
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 As telhas estão com manchas de umidade ocasionadas por chuvas e o tempo, 

pois são bastante antigas, também estão desalinhadas e podem gerar manifestações, 

como pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Cobertura de telha cerâmica  

 

Fonte: Própria (2021). 

  

5.3. Rebocos pulverulentos 

O revestimento da residência nas áreas comuns é feito de argamassa tradicional 

(cimento, areia, massame) e nas áreas molhadas foi feito o assentamento cerâmico. 

Na cozinha, na parede externa abaixo no sentido norte, apresenta-se descolamentos 

com pulverulência no reboco da alvenaria, atingem cerca de um metro da parede, 

ocasionados pela água da chuva que fica acumulada no lado externo da residência, 

como pode ser visto na Figura 11. 
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Figura 11 – Reboco com pulverulência (cozinha) 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

A parede externa do banheiro apresenta algumas falhas. Essa manifestação foi 

ocasionada pela umidade do vazamento da instalação de água, atingindo a metade 

da parede, é muito comum no mundo da construção e podem gerar danos elevados, 

gerando gastos enormes em recuperação e reparo, como pode ser visto na Figura 12. 
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Figura 12 – Reboco pulverulento (vazamento registro) 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Uma parte da coberta é feita com telha de fibrocimento, não estando bem vedada 

e com deficiência na parte de emenda com o outro telhado. A manifestação 

ocasionada por infiltração da água na telha gerou uma degradação no reboco, 

tornando-o pulverulento. Esse problema surgiu na parede externa entre o banheiro e 

a área de serviço, atingindo a metade da parede, como pode-se ver na Figura 13. 
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Figura 13 – Reboco pulverulento (vazamento do telhado) 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

Existe também na residência alguns reservatórios de água em PVC na área do 

quintal que servem para armazenar água das chuvas e também rede pública, quando 

não há chuvas, como pode ser visto na Figura 14. 
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Figura 14 – Reservatórios de água no quintal 

 

Fonte: Própria (2021). 

 

5.4. Soluções 
 

O telhado tem várias inclinações e a solução encontrada pelos moradores para 

drenar a água pluvial foi à colocação dos tubos por dentro da residência, tornando o 

ambiente esteticamente feio, além dos transtornos com os vazamentos. Os 

manchamentos e desagregação dos rebocos, ocasionados pela umidade, foram às 

principais manifestações encontradas na residência. Neste sentido, é necessário 

propor soluções para que este problema não venha causar prejuízos ainda maiores. 

Então, as alternativas de reparos devem focar na origem da umidade e eliminação da 

infiltração quando possível. A secagem e escovamento do revestimento pode eliminar 

as manchas. Quando as manchas têm microrganismos (mofo) pode-se fazer a 
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lavagem com solução de hipoclorito. Após a eliminação das manchas deve-se seguir 

com o processo de pintura. 

Para o reboco pulverulento, corrigir o problema deve-se retirar todas as partes 

soltas e fazer um novo reboco com impermeabilizante, em seguida aplicar o processo 

de pintura. 

O ajuste do forro de PVC deve ser feito com a colocação de mais barras 

metálicas (metalon) para fazer o ancoramento correto da parte abaulada e conferir o 

nivelamento com a parede. 

Para resolver o problema da tubulação de água pluvial, deve-se remover todos 

os tubos de dentro da residência e fazer a coberta com 2 águas e inclinação de 30%, 

sendo uma parte para desaguar na rua e a outra no quintal, sendo aproveitada essa 

água da chuva nas caixas já existentes. Foi elaborado um croqui da cobertura, com a 

finalidade de mostrar como deve ser feito o telhado da edificação, como pode ser visto 

na Figura 15. Nos lados conjugados com as casas vizinhas deve-se fazer os rufos ou 

manter o telhado com as mesmas inclinações dos vizinhos. 
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Figura 15 – Planta de cobertura do telhado 

 

 
Fonte: Própria (2021). 

6. CONCLUSÃO 

Os problemas referentes à umidade estão presentes em todas as fases da vida 

de uma edificação seja ela qual for desde o projeto até a manutenção. É importante 

concluir que a prevenção é a melhor solução. Corrigir erros na fase de projeto é 

primordial. “Prevenir é melhor que remediar”, sem gastos econômicos, garante uma 

maior segurança e durabilidade da estrutura. 

Visto todo o levantamento feito na residência é possível concluir, que as 

principais manifestações patológicas encontradas foram: manchamentos, umidade, 

reboco pulverulento, problemas no forro e telhado e instalação da tubulação de água 

pluvial.  A umidade foi a manifestação com maior ocorrência, demonstrando que a 

edificação de fato exige atenção redobrada, é de essencial importância quando se 

pretende garantir qualidade e o desempenho da edificação, assim como, colaborar 

para a prevenção de danos.  

Como a frequência das manifestações provocam problemas quando não são 

tratadas logo de imediato, acabam gerando outras complicações. Quando elas 

começam a apresentar, a forma correta é analisar as causas procurando saber qual 

seria a melhor solução, caso não sejam possível realizar, procurar profissionais da 

área. 

Foi analisada a opinião da proprietária sobre a situação em que se encontra e é 

nítido o desconforto, também trouxeram complicações e prejuízos para a família. A 

falta de manutenção em uma edificação traz muitas perturbações. A instalação de 
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água pluvial não é complicada de ser executada corretamente, mas resolver os 

problemas e descobrir as soluções no meio de uma inundação é muito difícil. 

Conclui-se que este trabalho tem a finalidade de conscientizar a proprietária para 

a efetivação da instalação de forma correta, e incentivar sobre os cuidados 

necessários com a manutenção das calhas e telhado para evitar o transbordamento. 

Também deve-se construir uma edificação seguindo os projetos e normas adequados 

para diminuir problemas futuros. 
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