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RESUMO 

 

O presente trabalho informa sobre as diversas patologias sofridas em edificações em 

uso as quais na maior parte das vezes são acometidas ainda em fase de construção e poderiam 

ser evitadas se tomado o devido cuidado. São explanadas as causas de maior procedência de 

patologias e as atitudes corretas para execução a fim de demonstrar os procedimentos com 

antecipação dos problemas para evitar a ocorrências futuras. Num segundo momento 

apresenta a importância de métodos de manutenção e vistoria a fim de garantir que seja 

cumprida a vida útil da edificação e até mesmo prolongada. 

Apresenta também uma analogia dos problemas patológicos em empreendimentos 

concluídos e entregues ao consumidor final e quais são seus direitos perante a justiça 

brasileira, indicando quais são os prazos para reivindicar a solução dos problemas e quais 

procedimentos devem ser tomados, faz uma comparação entre o Código Civil e o Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (CDC). 
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ABSTRACT 

 

This paper reports on the various pathologies suffered in buildings in use which in 

most cases are affected still under construction and could be avoided if taken proper care. Are 

explained the causes of most diseases and origin of the right attitudes to implementation in 

order to demonstrate the procedures in anticipation of problems to prevent future occurrences. 

In a second step introduces the importance of maintenance and inspection methods to ensure 

it is satisfied the life of the building and even extended. 

It also presents an analogy of pathological problems in projects completed and 

delivered to the final consumer and what your rights are before the Brazilian courts, indicating 

which periods to claim the solution of the problems and what procedures should be taken, a 

comparison between the Brazilian Civil Code and the Brazilian Code of Consumer Protection 

(CDC). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antecipar problemas e prever manutenções programadas é um dos grandes desafios 

dos profissionais da engenharia civil. Acreditar que bens como os imóveis também padecem 

com a ação do tempo, nos ajuda a aceitar a importância da prevenção de patologias nas 

edificações, assunto de indispensável para todos que trabalham na construção civil, além de 

fundamental importância a todos que fazem uso da edificação. 

Uma edificação é composta por um conjunto de sistemas que são projetados em etapas 

distintas, chamadas de etapas construtivas, tais como: fundações, estruturas, 

impermeabilizações, sistemas de água/esgoto, sistema elétrico, gás, vedações e acabamentos. 

Todo esse conjunto está sujeito ao ataque patológico, que se inicia num determinado 

setor, tendendo a se proliferar chegando atingir outros sistemas comprometendo-os também. 

Setores como fachadas, fundações, muros de arrimos, impermeabilizações, vedações, 

estruturas, hidráulica, elétrica, podem ter uma causa inicial em comum de ataque patológico, 

podendo levar ao comprometimento da edificação. 

Pode-se citar como exemplo, a pintura de fachadas, que além da estética, tem a função 

de proteção da edificação. Quando numa fachada, sua pintura está comprometida, seja por má 

execução, ou por uso de produtos de má qualidade, ou mesmo falta de manutenção, este 

sistema torna-se uma passagem para umidade e agentes contaminantes que atacarão vedações, 

acabamentos podendo chegar até mesmo ao interior das estruturas comprometendo-as 

também. 

Alguns agentes patológicos podem ser citados como os grandes vilões dos ataques, 

tais como água, poluição, alterações climáticas, entre outros. Por este motivo deve-se procurar 

estratégias para cercar todas as possibilidades dos ataques patológicos e preveni-los em 

projeto. 

Não se deve deixar de lado ainda, a influência de acontecimentos atuais como o 

aquecimento do mercado imobiliário, que gerou a necessidade da rapidez na construção 

(atentando que, redução dos custos, prazos de execução, aumento das margens de lucro, são 

itens fundamentais para a sobrevivência de muitas empresas). Esta alta na construção civil nos 

fez deparar, com a falta de profissionais habilitados e experientes, e consequentemente a 

qualidade dos empreendimentos na maior parte dos casos acaba sendo prejudicada.  

O alto índice de patologias, agravadas pelo descuido na construção, geralmente por 

projetos mal detalhados, má execução em obra, falta ou mesmo atitudes inadequadas de 
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manutenção, vem assustando a população, e, em outras palavras, o usuário final se sente 

desamparado e sem orientação pertinente sobre os cuidados e providencias a tomar. 

Em resumo, devemos evitar patologias futuras desde o projeto até o uso final da 

edificação, garantindo o funcionamento desse conjunto de sistemas com um bom 

desempenho, abrangendo itens como, segurança, durabilidade, funcionalidade, conforto, 

manutenibilidade e conservação dos prédios conforme previsão em projeto. Fatores estes que, 

auxiliam na valorização do patrimônio e obtenção de uma vida útil prolongada. 

Este trabalho visa evidenciar algumas formas de se evitar patologias futuras, oferecer 

orientação sobre suas prováveis causas e soluções, além de proporcionar a hora certa de  

recorrer a um profissional especializado. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver estratégias de “PROCEDIMENTOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS 

PROBLEMAS COMUNS, COM SOLUÇÕES E DICAS PARA A MANUTENÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS” tem como objetivo geral antecipar as patologias que 

podem acometer os edifícios nas diversas fases de sua vida, indicando soluções e dicas para 

sua manutenção e recuperação. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Analisar as patologias de maior procedência em cada setor/etapa, e, comprovar que 

muitas delas ocorridas em edificações em uso, surgem nas etapas de construção por falhas de 

projetos ou mesmo de execução adequados. 

Fazer uma analogia dos problemas patológicos nas edificações com o consumidor 

final e seus direitos perante a justiça brasileira. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Não é de hoje que a construção civil tem se envolvido com problemas de patologia em 

edificações, pelo contrário, desde nossa antiguidade, como cita Cánovas (1988,p.1): 
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Na Mesopotâmia, há quatro mil anos, o Código de Hamurabi já 
assinalava 5 regras para prevenir defeitos nos edifícios, sendo pois o 
primeiro tratado conhecido sobre Patologia na Construção. 
 

Entretanto, com o crescente índice de patologias encontradas tanto em obras recém-

entregues, como em edificações mais antigas, percebeu-se a necessidade da criação de 

“PROCEDIMENTOS P/ ANTECIPAÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, COM 

SOLUÇÕES E DICAS P/ A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS”. 

Este trabalho com a enumeração de procedimentos para o controle da qualidade, 

manutenção, uso e recuperação das edificações, tem grande utilidade para profissionais da 

construção civil, além da orientação para os caminhos apontados neste trabalho também na 

área jurídica. 

Segundo Alves (2009, P.21): 

Mesmo com as instruções do Código Civil de 2002 que mantém o 
princípio de responsabilidade do construtor por vícios e defeitos 
referentes à solidez e segurança. A Lei n.º 8.078, de 1 de setembro de 
1990, que implantou o Código de Defesa do Consumidor dotou o 
consumidor de mecanismos para fazer valer seus direitos e tornou 
comuns os conceitos de qualidade, desempenho e certificações de 
conformidades exigindo melhorias em todo o processo construtivo, 
tanto do material quanto da mão de obra.  
 

Ainda continuam os graves problemas que geralmente são ocasionados devido ao lema 

do menor custo e menor prazo, e consequentemente baixa qualidade em projetos, materiais, 

profissionais pouco especializados, entre outros itens. 

Baseado neste tema vê-se a possibilidade de raciocinar sobre benefícios ambientais, 

sociais e econômicos, e, para exemplificar, cita-se a ocorrência da catástrofe ocasionada por 

patologias em edificações, ocorrida no dia 06/02/2012 em São Bernardo do Campo/SP, em 

que um prédio desabou parcialmente, tendo morrido uma criança e outras oito pessoas 

ficaram feridas, além de extensos danos materiais, por problemas na manutenção/mau uso do 

edifício. Um episódio que pode afetar tanto a população como o meio ambiente, além de 

todos os danos morais e materiais. 

Entretanto, a maior contribuição desta pesquisa está no desenvolvimento de estratégias 

para o tratamento das patologias em edificações evidenciando as maneiras para antecipar sua 

ocorrência desde a concepção, projetos, construção, mudança do uso da edificação, e 

procedimentos jurídicos no caso de patologias. 

 

1.3 METODOLOGIA 
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A metodologia do presente trabalho o dividiu em três etapas, a inicial com a pesquisa 

em base bibliográfica, a fim de estabelecer os fundamentos e correntes teóricas sobre os 

diversos tipos de patologias que serão abordados. A seguir uma pesquisa documental, 

levantando dados reais sobre patologias de edificações, a qual será complementada a análise 

de patologias já ocorridas e finalizado com procedimentos jurídicos em caso de patologias em 

edificações. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi estruturado em 5 seções conforme descrito a seguir: 

A Seção 1 apresenta a Introdução, a qual é composta de texto de conceituação e 

caracterização do tema; objetivos; Justificativa; e Metodologia.  

A Seção 2 apresenta diversas patologias em edificações, como as estruturais, em 

revestimentos, devida a umidade, ocasionadas por má execução de obra, alguns danos 

causados por falhas no projeto e falta de manutenção da edificação. Apresentará também a 

importância da manutenção periódica, e alguns exemplos e prazos para seu planejamento e 

execução. Mostrará também algumas especificações de projeto e execução em obra, para 

evitar ou minimizar as ocorrências das patologias de ocorrência de maior volume nas 

edificações. 

A Seção 3 apresenta.um breve comentário sobre manutenção, as inspeções periódicas 

e detalhadas além de um relato sobre a mudança de uso da edificação. 

A Seção 4 apresenta a visão da legislação para as patologias nas edificações com os 

prazos para reclamações judiciais, relacionando o  Código civil e o CDC, Código de Defesa 

do Consumidor.  

A Seção 5 finalizará o trabalho com as considerações finais e conclusão da pesquisa e 

recomendações para pesquisas futuras. 
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2 MANIFESTAÇÕES PATOLOGICAS NAS EDIFICAÇÕES/CAUSAS E SOLUÇÕES 

 

Avaliar as patologias de uma edificação buscando conhecer e decifrar suas causas e 

origens reduz muito a probabilidade de se cometer erros. Por este motivo, entender os agentes 

dos acidentes estruturais, a causa do surgimento das trincas em edifícios, do aparecimento de 

umidade em paredes novas, de bolhas e descascamento de pinturas, descolamento de 

revestimento, entre outras avarias nos empreendimentos, remete ao fato de conhecer 

intimamente as manifestações patológicas nas edificações, suas causas e soluções, item que se 

tornou de grande importância na engenharia, aprender com os erros. 

A importância de construir com mais critério, com projetos adequados, 

compatibilizados e bem preparados, auxiliando a execução da obra, esta feita com 

propriedade, a fim de oferecer ao consumidor final um produto de qualidade, estanque, 

estável, funcional além de conforto e durabilidade é um dos fundamentos para garantir a 

qualidade do empreendimento. 

Ainda continuam os graves problemas que geralmente são ocasionados devido ao lema 

do menor custo e menor prazo, e consequentemente menor qualidade em projetos, materiais, 

profissionais especializados entre outros itens. 

Conforme a NBR 56741(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1999, p.2): 
Estudos realizados em diversos países, para diferentes tipos de 
edificações, demonstram que os custos anuais envolvidos na operação 
e manutenção das edificações em uso variam entre 1% e 2% do seu 
custo inicial. Este valor pode parecer pequeno, porém acumulado ao 
longo da vida útil das edificações chega a ser equivalente ou até 
superior ao seu custo de construção. 

 

As formas patológicas encontradas com maior frequência são infiltrações, fissuras, 

corrosão da armadura, movimentações térmicas, flechas e deformações excessivas, 

descolamentos de revestimento, umidade em paredes, entre outras. Podem ser consequências 

de falhas que ocorrerem desde o planejamento, projetos, falta de compatibilização entre os 

setores envolvidos, má execução nas etapas construtivas, uso incorreto da edificação ou 

mesmo a falta de manutenção. 

Se essas manifestações forem identificadas ainda na fase construtiva e adotando-se  as 

medidas ideais de correção, poderá se garantir o retorno do comportamento adequado, 

tornando a edificação segura além da economia em relação a reparos futuros com o 

empreendimento em uso. 
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Segundo a Norma de Inspeção Predial do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliação e 

Perícia de Engenharia, 2009) Patologia construtiva é o estudo que se ocupa das modificações 

estruturais e ou funcional, produzindo anomalias construtivas. Pode-se ainda definir como 

patologia o estudo dos sintomas, mecanismos, causas, origens e consequências dos defeitos 

em determinadas partes das edificações. 

Este item faz um relato das patologias mais frequentes nas edificações, suas causas e 

tratamento, além de indicar maneiras de evitar seu aparecimento antecipando os problemas 

durante a fase de projeto e execução. 

 

2.1 PATOLOGIA ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 

Num projeto de edificações não se questiona mais a importância da execução de 

estruturas bem definidas e compatibilizadas com a arquitetura e os demais sistemas, pelo fato 

destas  envolverem itens como a estabilidade de toda a obra, segurança durante a execução e 

uso final, além da economia e a colaboração para bom planejamento da construção e futuras 

manutenções. 

Com a análise e definição do projeto estrutural, o próximo passo será a transmissão 

das cargas ao solo, em que, verifica-se a necessidade da avaliação do sistema de fundações 

com conhecimento do substrato e assim garantir uma perfeita interação entre solo e estrutura 

garantido um bom desempenho entre ambos. 

 

2.1.1 Fundações 

 

O desempenho das fundações é diretamente ligado ao comportamento do solo quando 

submetido às cargas transmitidas pela estrutura. Por este motivo as investigações do subsolo 

são indispensáveis para a caracterização geotécnica do substrato. 

Um dos graves e mais comuns problemas patológicos nas edificações é o 

aparecimento de recalque diferencial nas fundações, que de forma severa pode abalar a 

estabilidade estrutural, danificando além das fundações, o sistema estrutural, vedações e 

revestimentos. Além do que, deve-se levar em conta que qualquer intervenção em fundações é 

onerosa e complicada, fato que confirma o grande motivo para prevenir as patologias nesta 

fase, onde o primeiro passo está na investigação do substrato. 
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Fotografia1 – Trinca devido a recalque de fundação 

 
Fonte: Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.8) 

 

Como se sabe, a constituição dos solos se dá por partículas sólidas (classificadas como 

silte, argila ou areia, conforme o diâmetro da partícula) geralmente envolvidas por água, ar e 

material orgânico; e que, sob o efeito de cargas externas se deformam. 

Segundo o Thomaz (p.83, 2007): 

“[...] a capacidade de carga e deformabilidade dos solos não são 
constantes, sendo função dos seguintes fatores mais importantes: 
 a)tipo e estado do solo; b) disposição do lençol freático; c) 
intensidade da carga, tipo de fundação (direta ou profunda) e cota de 
apoio da fundação; d) dimensões e formato da placa carregada (placas 
quadradas, retangulares, circulares) e e) interferência de fundações 
vizinhas. 

 

Conforme Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.1), 

”[...] um dos métodos de investigação mais utilizados no Brasil é a sondagem a percussão, 

SPT, mas que não consegue identificar as camadas do solo abaixo do impenetrável.” 

Fazer o controle das fundações durante a execução é uma etapa de grande importância, 

pois com os dados colhidos na execução pode-se checar se os dados utilizados para as 

determinações geotécnicas são viáveis ou haverá necessidade de novas investigações. Todo 

esse acompanhamento deve ser feito por profissional habilitado. 

Segundo Yamaguti1, foram extraídas as principais causas das patologias em 

fundações: 

a)Problemas na investigação do Subsolo, onde normalmente são executadas 

apenas sondagens à percussão, em quantidade insuficiente, e não há a 

realização de ensaios triaxiais ou de cisalhamento, entre outros, que auxiliam 
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na determinação dos parâmetros geotécnicos, resultando em falhas no 

processo da investigação, que podem contribuir negativamente na execução 

do parecer geotécnico, o qual deve oferecer a solução ideal para a fundação 

em questão, ficando deste modo prejudicado; 

b)Falhas ou ausência no projeto de geotecnia, como exemplo a adoção de 

fundações inadequadas ao tipo de solo, erros na interpretação do tipo de 

subsolo, não correlação com os tipos de solicitação a serem aplicadas são 

erros comuns nesta fase; 

c)Erros na previsão de cargas e no dimensionamento das fundações por parte 

do projeto estrutural; Falhas no detalhamento estrutural para o projeto de 

forma e armação das fundações, podem levar a condições não previstas em 

projeto e consequentemente a falhas na fundação. 

d)Estacas escavadas também sofrem com erros na dosagem do concreto ou 

mesmo no seu lançamento que se efetuado sem os devidos cuidados podem 

causar segregação do concreto, prejudicando muito sua eficiência. A 

armação também deve ser bem distribuída e dimensionada para suportar os 

esforços a que serão submetidas e também para não atrapalharem a 

concretagem com formação de “bicheiras”. 

e)A falta de investigação das fundações adjacentes, geralmente em terrenos 

vizinhos, onde escavações, aterros, sobrecargas extras, instabilidades de 

taludes, são grandes contribuidores para patologias nas fundações e 

estruturas. 

f)A não consideração do “Efeito Tschebotarioff”, esforços devido a cargas 

assimétricas, muito comuns em armazém estaqueado apenas na periferia e 

muro de arrimo sobre estacas. 

g)Falhas na execução das fundações, como exemplo a execução de estacas 

cravadas, que podem sofrer excentricidades não consideradas em projetos  

(causadores de esforços não previstos), erro na regulagem da energia de 

cravação, além da má qualidade do concreto nas estacas. Ver projeto de 

formas 1 e 2. 

 

1.Engenheira Patrícia Yamaguti, responsável pelo setor de Geotecnia da empresa Setepla Tecnometal 
Engenharia em entrevista verbal. 
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Formas 1: Readequação de forma de bloco devido a estaca quebrada durante a cravação. 

 

Fonte: o autor, 2011 
 
 
Formas 2:Forma de bloco identificando as excentricidades nas estacas causadas por erro de locação ou 
durante a cravação. Enviadas ao projetista para novo cálculo para considerar as excentricidades. 

 

Fonte: o autor, 2011 
 

Foram citadas também falhas muito comuns que apesar de servirem ao item “a” de 

investigação do subsolo, devem ser destacadas, tais como: construções sobre aterros sobre 

solos moles ou mesmo aterros sanitários e lixões sem as devidas precauções, projetos com 

sondagens executadas em pontos com matacões, fato que deriva em resultados avariados e 

numa falsa resistência do solo. 

Conforme Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.2) 

“Além de um bom projeto de fundações, a análise e previsão do comportamento estrutural, 
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principalmente quando de possibilidades de fundações apoiadas em solos distintos deve ser 

objeto da análise do projetista da estrutura, com o uso de técnicas adequadas”. 

Adotar modelos com a interação solo-estrutura, representado a estrutura apoiada no 

solo como meio elástico representados por molas, torna as análises mais próximas da 

realidade. Podendo desta forma verificar recalques e rotações contidas no modelo estrutural. 

Além de ser de fundamental importância a consultoria de um geotécnico a obra para 

verificação da execução dos serviços de fundações, como a checagem de negas e repiques em 

estacas, prova de carga, dados que comprovam as investigações iniciais do solo e confirmam 

a consistência do projeto adotado. 

Se for constatado algum problema nas fundações de uma obra e estas não 

apresentarem o desempenho esperado, o reforço torna-se imprescindível. Segundo Pilz, 

Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.3), aconselham os seguintes 

dados para obtenção de um bom diagnóstico: “a)inventariar os danos ocorridos para 

quantificar o direcionamento dos movimentos; b) executar novas sondagens e/ou novos 

ensaios; c) instrumentar a obra para avaliar a magnitude e velocidade das deformações.”. 

Dependendo da situação encontrada pode-se reforçar as fundações ou em casos mais 

extremos, reforçar desprezando a colaboração da existente, contando apenas com o reforço. 

Em geral utilizam-se estacas raiz por não causarem vibrações durante sua execução. 

Em casos em que se comprovem movimentos e deslocamentos das estruturas em 

execução, deve-se proceder a verificações das fundações conforme descrito anteriormente. 

Nestes casos o reforço de fundações deve ser avaliado, com a utilização de estacas 

complementares, aumentando os tamanhos dos blocos, e muitas vezes abandonando a 

colaboração das existentes, conforme a forma 3 e 4  

É muito mais viável para a obra, além de seguro, parar todos os serviços e executar os 

procedimentos de reforço, visto que deslocamentos em fundações acarretam problemas em 

outras partes das estruturas, que geralmente sofrerão excentricidades, esforços de tração e 

compressão que deverão ser avaliados e provavelmente reforçados. 
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Formas 3 - Detalhe de reforço de fundação com estaca raiz 

 
Fonte: Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.8) 

 

Para o cálculo dos blocos de reforço considera-se o recebimento da carga dos blocos 

avariados e distribui-se essas novas cargas para as estacas raízes, forma 4, que geralmente são 

as mais utilizadas em reforços, faz-se o dimensionamento desse blocos e detalham-se as 

armações, armação2, e finalmente solidariza o novo ao existente por meio de armaduras de 

ligação, armação 1 e 3. 
 

Armação 1: Projeto de reforço em estaca raiz 

 
Fonte: Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.8) 
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Formas 4: Projeto de reforço estrutural – cortes 

  

 

Fonte: O autor, 2011 
 
 

Armação 2: Projeto de reforço estrutural - corte 

 
Fonte: O autor, 2011 
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Armação 3: Projeto de reforço estrutural ,corte. Esquema da Armadura de ligação do novo ao 
existente. 

 
Fonte: O autor, 2011 

 
Fotografia 2: Detalhe da execução do reforço nas fundações 

 
Fonte: Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.12) 

 
Fotografia 3: Detalhe da execução do reforço nas fundações 

 
Fonte: Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009, p.9) 
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Observa-se que o aparecimento de problemas que envolvem as fundações de uma 

edificação resultam não apenas no reforço das mesmas, fotografias 1 e 3, mas na maior parte 

das vezes envolvem pelo menos parte da estrutura, quando não as alvenarias, acabamentos, 

pisos, entre outros elementos. 

Outro caso que recentemente foi citado pela imprensa e chocou a população foi o 

ocorrido em Niterói, RJ, em razão de graves problemas com a construção do Conjunto 

Habitacional Zilda Arns II, devido à falta de análise do solo. 

Após reunião com a Caixa Econômica Federal, a Imperial Serviços, construtora 

responsável pelas obras, alegou que os problemas ocorreram por causa de um deslocamento 

no solo, segundo reportagem do Jornal “O Globo” do Rio de Janeiro de 21/03/2013. 

 
Fotografia 4:Trincas Estruturais – Conjunto Habitacional Zilda Arns II  

 
Fonte: Carnaval para Agência O Globo 

 

Nesta outra foto percebem-se claramente as rachaduras ocasionadas pelo recalque, ou 

falta de apoio da base no solo. O prédio foi ainda escorado com madeira para evitar um 

desabamento prematuro. E segundo informações da Uol  Notícias o custo de cada prédio foi 

de R$ 2 milhões.  
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Fotografia 5:Trincas Estruturais – Conjunto Habitacional Zilda Arns II  

 

Fonte: Carnaval para Agência O Globo 
 

Em entrevista para o jornal o Fluminense, em 26/03/2013, o engenheiro especialista 

em inspeções prediais, David Gurevitz, diz que, cada imóvel do empreendimento, agora, deve 

ser vistoriado. “Isso para que se tenha certeza da não ocorrência de problemas em outros 

espaços”, defendeu. “Vários problemas podem ter ocasionado as rachaduras, entre esses, o 

terreno não me parece ter sido compactado corretamente e ele parece permitir passagem de 

água. É preciso reavaliar o projeto e solicitar um estudo de solo”, sublinhou o perito. 

Ainda em entrevista com a Yamaguti1, ficam algumas dicas sobre a execução das 

sondagens à percussão e demais ensaios de investigação do solo, a serem avaliados: 

a)A execução das sondagens deve ser acompanhada de um geólogo experiente, 

de modo a verificar a veracidade das informações apresentadas nos boletins 

de sondagem; 

b)É importante que os boletins de sondagem apresentem a descrição das 

camadas geológicas, sempre indicando a origem do solo; 

c)Todos os ensaios devem vir acompanhados de uma declaração da executora 

quanto ao atendimento das respectivas normas vigentes. 

Conforme Pilz, Menegotto, Costella, Pavan, Jacoski, Mendoza e Fakhye (2009): 
”[...] em casos usuais o custo de uma fundação está entre 3 a 6 % do 
custo da obra, e a necessidade de reforço da fundação implica em 
números que podem chegar muitas vezes a valores superiores ao custo 
inicial da obra, além de abalar a imagem dos profissionais envolvidos, 
desgastantes e longos processos para identificação das causas, a 
necessidade de evacuação e interdição das estruturas [...]”. 

 
1.Engenheira Patrícia Yamaguti, responsável pelo setor de Geotecnia da empresa Setepla Tecnometal 
Engenharia em entrevista verbal. 
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2.1.2 ESTRUTURAS 

 

O bom desempenho das estruturas de uma edificação é destacado principalmente 

quando a esta é garantida a segurança, estabilidade e funcionabilidade para o usuário final. 

Sendo ela o setor responsável pelo recebimento de todas as cargas evolvidas na edificação, e 

muitas vezes também o recebimento das sobrecargas externas, como as aplicadas nas paredes 

de contenções devido a existência de ruas adjacentes, entre outros casos. 

De uma maneira simplificada podemos definir os principais elementos estruturais de 

uma edificação relacionando os em sua sequencia de utilização: As lajes são placas que 

recebem as cargas gerais, estas se apoiam sobre as vigas, que são barras horizontais, 

transmitindo a elas todo carregamento recebido além de seu peso próprio e as vigas, por sua 

vez, transmitem tudo aos pilares, que são barras verticais que descarregam nos elementos de 

fundação, responsáveis pela transferência final dessas cargas e fazem a interação com o solo. 

As estruturas mais convencionais em edificações residenciais são as de concreto 

armado, por apresentarem maior desenvoltura para projetos de arquitetura mais arrojados, 

pela grande popularização tanto quanto aos materiais no mercado, quanto a contratação de 

mão de obra para execução de serviços, além de geralmente atingirem o melhor custo 

benefício comparado a outras soluções.  

Entretanto devido ao grande crescimento do setor imobiliário, um setor que tem 

evoluído muito, que ainda está ligado ao concreto armado, pois suas fundações ainda são em 

concreto, é o de alvenaria estrutural. Mas este por limitar os projetos de arquitetura em 

tamanhos de vãos e elementos com maior proximidade da simetria, e por impossibilitarem a 

retirada de paredes estruturais para abertura posterior devido a reformas, ainda são usados 

com menor frequência. 

Esta seção do presente trabalho dará ênfase às estruturas de concreto armado. 

Sabe-se que o concreto é proveniente da mistura de cimento ( aglomerante), agregados 

(partículas minerais, areia e pedra) e água. Muitas vezes para melhor desempenho dessa 

mistura utiliza-se a inclusão de aditivos, alterando suas características como exemplo a 

trabalhabilidade, e também o uso de adições minerais, como exemplo a sílica ativa. 

O projeto de estruturas deve prever a resistência do concreto adotado e com isso 

prever também a relação de água cimento presente na mistura do concreto, o módulo de 

elasticidade, o cobrimento das armaduras e até mesmo o consumo de cimento. Essas 

informações são de enorme importância para garantia de sua resistência e para evitar a 

porosidade do concreto. 
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Para Amorim (2010, p.25), 
“Deve-se dar ênfase em fatores que determinam à durabilidade das 
estruturas, produzindo peças menos permeáveis, mais compactas, 
treinar a mão de obra para que se aplique o produto de acordo com as 
especificações, executar a cura do concreto com eficiência, 
desenvolver mecanismos para barrar os agentes agressivos que estão 
presentes na atmosfera como, o gás carbônico, oxigênio, e chuvas 
ácidas”. 

 

Alguns fatores influenciam na durabilidade dessas estruturas:  

 

a) Concepção Estrutural: Deve-se fazer uma avaliação minuciosa do projeto de 

arquitetura, considerando o local da obra e seu uso, a partir desses dados 

elaborar a estrutura mais adequada, sempre levando em consideração as 

condições do solo local, e esta estrutura deverá atender todas as solicitações a 

que será submetida, fazendo sempre verificações básicas, como a rigidez das 

peças e dados geométricos, a checagem das cargas aplicadas, tanto verticais 

como horizontais, com as permanentes ou variáveis, temperaturas, 

empuxos,etc., e após todo o carregamento aplicado visualizar a estrutura 

deformada e avaliar se o comportamento é adequado, além de verificar se os 

deslocamentos obtidos estão previstos em norma, NBR 6118 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2004, p.70) . Apenas após todas as análises 

de consistência, a estrutura deverá ser dimensionada. 

Os programas computacionais utilizados no setor de cálculo estrutural 

facilitam a visualização para essas análises de consistência. Entretanto deve-

se sempre desconfiar dos resultados obtidos em programas computacionais, 

pela facilidade de erros em dados de entrada, e para isso a melhor maneira de 

se obter a confiança em modelos é sempre fazer contas simplificadas a mão 

para checagem dos resultados. 

 

b) Projeto de Formas e Armação: item de extrema importância e deve ser muito 

bem avaliado e detalhado, contendo notas sobre etapas da construção, 

contraflechas quando necessárias, resistência do concreto e aço, fator água e 

cimento, cobrimento das armaduras, entre outras. 

Muitas vezes o detalhamento das armaduras é até mais importante que o 

dimensionamento, será citado um exemplo decorrente para explicar, o 
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cálculo uma viga engastada num pilar, que resultou em armadura mínima, e 

no detalhamento da armação mostra-se apenas a quantidade e espaçamento 

das barras e não detalha o nó de pórtico, ligando as barras da viga ao pilar 

com os devidos raios longos nas armações. Esse erro, infelizmente muito 

comum, compromete a estabilidade da viga, que geralmente terá que sofrer 

reforço em suas armações inferiores para suprir a falta do engastamento. Ver 

esquemáticos1 e 2. 

 

Esquemático 1: MomentosFletores em Vigas 

 
Fonte: O autor 

 

Esquemático 2: Definição e Nomenclatura usual para classificação de nós de pórtico 

 
Fonte: Cadernos de Engenharia de Estruturas, São Carlos, v. 7, n. 29, p. 131-155, 2005 

 

c) Etapas de Execução: segundo Amorim (2010, p.28), “Muitos problemas 

encontrados durante o uso das edificações têm sua origem na etapa de 

execução”.  
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Um dos problemas graves e comuns de grande ocorrência nos últimos 

tempos é a obtenção de estruturas de concreto com alta porosidade e 

permeabilidade, resultado da redução da quantidade de cimento nas misturas 

do concreto, já que se conseguem altas resistências com consumo cada vez 

menor do cimento, fator que reduz a durabilidade possibilitando a penetração 

de substancias agressivas, como CO2, cloretos, O2 e H2O, no interior das 

peças estruturais de concreto. 

Também temos que citar problemas como a falta de qualificação profissional 

da equipe da obra, desde engenheiros, mestre de obras ou mesmo toda a 

equipe, proporcionam erros básicos como a deficiência na cura das peças, 

molhagem das peças mantendo o concreto saturado enquanto acontece a 

liberação de calor, decorrente das reações químicas de pega do concreto, e 

evitando assim a secagem prematura que gera uma superfície frágil, porosa, 

com fissuras de retração e de alta permeabilidade, com alto risco futuro para 

a estrutura como citado anteriormente pelo ataque de agentes externos 

agressivos. Para evitar esses problemas deve-se tentar ao índice de água 

cimento, a/c, que deve seguir a NBR 6118 (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2004, p.18 e 19) que especifica valores máximos dessa relação 

conforme o grau de agressividade ambiental, pois quanto maiores as relações 

a/c, maior será a ocorrência de permeabilidade e porosidade do concreto. 

Patologias se avaliadas de imediato podem ser remediadas evitando-se assim 

problemas futuros. Por exemplo a não execução da cura em determinadas 

peças de fundação ocasionarão num concreto poroso e fissurado pela 

retração, o tratamento superficial desta peça, impermeabilizando a superfície 

antes do aterramento, evitará problemas de corrosão das armaduras, 

comprometimento do concreto e garantirá o bom funcionamento das 

fundações. Uma solução que custará mais em comparação a cura inicial, mas 

evitará recuperação estrutural futura. 

Outro item importante é em relação ao “Cimbramento e descimbramento” 

que, de acordo com a NBR 14931(Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2004,p.6) prediz que: num projeto de escoramento deve prever o 

suporte das cargas de peso próprio da estrutura e sobrecargas adicionais 

durante a execução, não sofrendo deformações prejudiciais a estrutura, 

devem possuir dispositivos apropriados a facilitar a remoção das fôrmas, de 
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maneira a não submeter a estrutura a impactos, sobrecargas ou outros danos, 

além de serem tomadas as devidas precauções para evitar recalques do solo 

pela carga transmitida. 

Deve ser apresentado também um plano de desforma, respeitando a 

resistência dos materiais empregados, e deve ser muito bem avaliado e 

segundo o Vasconcelos,(2001, p28.) “Nunca retirar as escoras do apoio para 

o vão. A estrutura deve se deformar aos poucos ao ser descimbrada. Devem 

ser previstos dispositivos para abaixamento gradual das escoras”. 

 

d) Etapas de Utilização: segundo Amorim (2010, p. ),  

“[...] a falta de manutenção e de conhecimento por parte dos usuários 
sobre elementos agressivos e sobre a estrutura de concreto como no 
caso de: exposição prolongada a umidades, aplicação de produtos 
agressivos ao concreto e às armaduras, podem gerar graves problemas 
para a estrutura [...]”. 
 

Por esse motivo deve ser especificado em forma de manual, um programa de 

uso da edificação, especificando as cargas admissíveis em todos os 

ambientes, desde as garagens, térreo, apartamentos, até a casa de máquinas, 

barriletes, caixa d’água e cobertura. Os materiais agressivos que devem ser 

evitados para limpeza, e também quais itens devem ser obsevados nas 

vistorias periódicas. Hoje a implantação da norma de desempenho ABNT 

NBR 15575,(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013), com atenção 

especial e um item para a Manutenibilidade e gestão da manutenção predial, 

que prevê a execução de um Manual de Uso, Operação e Manutenção além 

da Gestão da manutenção predial. 

 

E existem também mecanismos que favorecem o envelhecimento e deterioração das 

estruturas de Concreto Armado, e geralmente a água e a porosidade da estrutura estão 

envolvidas na maior parte dos casos, tais como: 

a) Lixiviação: responsável por carrear compostos hidratados da pasta de 

cimento, ocorre devido a percolação de água pelos poros do concreto 

enfraquecendo o mesmo; 

b) Expansão: quando a água percolada pelos poros do concreto é contaminada 

por sulfatos que reagem com o cimento hidratado, causando expansão do 

concreto. Ou pela reação álcali/agregado, reações entre o álcalis do cimento e 
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certos agregados reativos, identificadas como: álcali-sílica, álcali-silicato, 

álcali-carbonato. Ambas causam diminuição da resistência do concreto. 

c) Carbonatação: redução do PH do concreto devido a penetração de agentes 

agressivos, pelos poros do concreto, presentes na atmosfera, como CO2, 

dióxido de carbono com principal agente e os gases SO2 e SO3, óxidos de 

enxofre e H2S, gás sulfídrico. Esse processo é lento e depende da quantidade 

de Co2 presente na atmosfera, e resulta na perda da camada protetora da 

armadura despassivando-a e dando início ao processo da corrosão 

generalizado das mesmas. 

d) Ataque de Cloretos; ocorre geralmente em ambientes marinhos, penetrando 

no concreto através de seus poros, ou quando presentes na água no momento 

da produção do concreto como agente acelerador de pega e endurecimento, 

ou água simplesmente contaminada. Os cloretos destroem de forma 

localizada a camada protetora da armadura dando início a corrosão por pite 

que pode ocasionar a ruptura da barra atacada. 

e) Corrosão sob Tensão: segundo Amorim ( 2010, p.56) “estruturas submetidas 

à tração ocorre o aparecimento de fissuras, situações encontradas em lajes e 

vigas, a possibilidade de desenvolver corrosão é maior do que em peças 

comprimidas. Mas se desenvolvem com maior frequência em ambientes ricos 

em cloretos e com tensões elevadas, ocorrendo eminentemente em armaduras 

protendidas. 

 

Conforme citado por Cascudo (1997, p.17e 39) em O Controle da Corrosão de 

Armaduras em Concreto –editora Pini, “A corrosão pode ser definida como a interação 

destrutiva de um material com o ambiente, seja por reação química ou eletroquímica” e “A 

corrosão de armaduras em concreto é um caso específico de corrosão eletroquímica”. 

Após a destruição da camada protetora de concreto formada ao redor da barra de ferro, 

Fe(OH)2, a corrosão eletroquímica ocorrerá. E com a diferença de potencial entre trechos da 

superfície da barra de aço, resultarão na formação de uma pilha com eletrólito, e na presença 

da umidade e oxigênio, projetará um caminho para eletricidade e assim, com a presença de 

cloretos livres, haverá uma associação destes com o ferro, FeCl2, dando início a corrosão. 

As barras corroídas causam esforços na direção radial das barras e geram tensões que 

produzem a fissuração e destacamento do concreto. 
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Fotografia 6: Corrosão de armaduras - Deterioração Típica de Pé de pilar 

 
Fonte: Cascudo em Controle da Corrosão de armaduras de Concreto 

 

Ainda segundo Amorim,(2010, p.56), “Estruturas com superfície angulosas, cantos, 

arestas, têm grande facilidade de desenvolver corrosão, quando comparados com superfícies 

com cantos arredondados”. A facilidade da penetração de umidade em cantos quebrados 

possibilita o início da corrosão.  

Grande parte dos problemas relacionados ao aparecimento da corrosão em estruturas 

de concreto ocorre por falhas construtivas, como a falta de pingadeiras, falha na 

estanqueidade de juntas, armaduras expostas e que não se reconstrói o concreto, acomodação 

de fuligem e sujeira nas estruturas e fissuras não tratadas. Itens que permitem maior contato 

com a água possibilitando a penetração da umidade e do ar, além de agentes agressivos, pelos 

poros do concreto.  

 
Fotografia 7: Corrosão de armaduras causadas pela umidade devido a falta de pingadeiras 

 
Fonte: autor, 2009. 
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2.2 FACHADAS 

 

As primeiras visões que temos ao observar um edifício são de suas fachadas, e estas 

são capazes de envolver estética com a cultura local e até mesmo a sustentabilidade quando 

projetadas pensando na eficiência enérgica. São diversas as tecnologias construtivas para sua 

execução satisfazendo o cliente, variam desde as convencionais como as revestidas por 

argamassa e pintura, peças cerâmicas, pedras naturais, tijolos, revestimentos aderidos em 

argamassa, com as fachadas pré-fabricadas, que podem ser desde as de concreto, com as 

placas de vidro, painéis metálicos, cerâmicos ou mesmo em pedras. Existem ainda as fachadas 

inteligentes, as quais podem armazenar e gerar energia, com o uso de sistemas fotovoltaicos, 

que geram energia a partir da luz solar. 

A escolha do revestimento a ser empregado é definida com base em fatores como, 

clima local, incidência solar, razões econômicas, facilidade de execução, durabilidade e 

aparência proporcionada por esses elementos, entre outros. No Brasil, são mais utilizados 

revestimentos cerâmicos e sistemas de pintura látex como proteção das argamassas de 

revestimento, estes materiais garantem um ótimo acabamento, bom desempenho acústico e 

térmico, facilidade na execução, boa durabilidade e custo relativamente baixo. 

Segundo Oliveira e Melhado (2009, p4), "O custo de execução e manutenção das 

fachadas é expressivo com relação ao dos outros subsistemas; o custo de execução das 

fachadas pode representar até 20% do custo total da obra". 

Apesar das fachadas serem os últimos elementos a serem executados na construção, é 

de fundamental importância a sua concepção no projeto de arquitetura, o qual deverá 

especificar seus sistemas, o uso de juntas de movimentação entre outros detalhes como 

pingadeiras, peitoris, beirais, ressaltos em molduras, elementos que controlem, ou até mesmo 

impeçam  o fluxo de água na superfície, que é um dos grandes causadores das patologias que 

envolvem as fachadas.  

Neste trabalho serão avaliados os sistemas de fachada em pintura e revestimento 

cerâmico. Nestes dois sistemas deve-se também enfatizar o conjunto que os constitui, que são 

que se aderem a base de alvenaria, e são de importância fundamental para o bom desempenho 

do sistema, e formam uma camada intermediaria entre ela e o acabamento final, pintura ou 

cerâmica. Essas camadas intermediárias, chamadas de substrato, são o chapisco, emboço e 

reboco. 
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De acordo com a NBR 13529 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1995,p.1) , 

Sistema de Revestimento é o “Conjunto formado por revestimento de argamassa e 

acabamento decorativo, compatível com a natureza da base, condições de exposição, 

acabamento final e desempenho, previstos em projeto.”  

Os Sistemas de Revestimentos de Fachadas, incluindo as esquadrias, visam além da 

contribuição estética da fachada, tendem também proteger a edificação de agentes agressivos 

como as intempéries, evitar a degradação dos materiais de construção, auxiliam no conforto 

térmico e acústico, promovem a estanqueidade a água e gases contribuindo no conforto dos 

usuários. 

 

2.2.1 Camadas intermediárias - Substrato 

 

É a parte do sistema de revestimento constituído por chapisco, o emboço e o reboco. 

Segundo Franco (2008,p.55) “Pode ser executada com diferentes materiais e técnicas 

construtivas, desde que atenda às características de estanqueidade, resistência mecânica e 

superficial ao arrancamento, deformabilidade [...]”. 

 
Esquemático 3: Sistema Tradicional de Revestimento em Paredes 

 
Fonte: Weber Saint-Gobain (2013) 
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O chapisco é a mistura de cimento e areia grossa, traço 1:3, sendo a argamassa 

responsável por garantir à aderência do revestimento a alvenaria e, por este motivo é áspero e 

irregular, sendo que a aderência é a sua principal propriedade. Para a execução do chapisco a 

base de alvenaria deve ser umedecida, evitando assim que  haja absorção por parte da 

alvenaria da água da mistura da argamassa responsável pela hidratação do cimento, fato que 

prejudicaria a qualidade do chapisco. 

Deve-se aguardar a cura do chapisco, para então executar a próxima camada chamada 

emboço, que é responsável pela regularização da base, sendo uma argamassa composta por 

cimento, cal e areia.  Esta camada deve  

O reboco é a camada final e responsável pelo cobrimento do emboço, permitindo um 

melhor acabamento e propiciando uma superfície que permita receber os revestimentos 

decorativos como pinturas e texturas. O reboco deve estar limpo, seco, respeitado o seu tempo 

de cura e isento de substâncias que possuam a curto ou longo prazo, incompatibilidade físico-

química com os componentes da tinta, prejudicando as propriedades que são requeridas para 

cada caso. 

As camadas intermediárias devem atender as suas funções tanto no estado fresco como 

no endurecido. 

No estado fresco as propriedades a serem atendidas são: 

a) massa específica junto com o teor de ar incorporado, onde uma argamassa com 

maior teor de ar apresenta maior trabalhabilidade, entretanto se nessa dosagem 

a quantidade de ar incorporado for muito elevado a resistência mecânica e a 

aderência da argamassa poder ficar prejudicadas. 

b) trabalhabilidade, propriedade atribuída a uma argamassa trabalhável, em que se 

mantém coesa  no transporte, penetrando na colher de pedreiro e não aderindo 

a mesma ao ser lançada, preenche todas as reentrâncias da base e não endurece 

rapidamente ao ser aplicada. A presença de cal e aditivos na dosagem certa, 

contribuem para esta propriedade. 

c) retenção de água, propriedade da argamassa em reter a água de amassamento, 

impedindo que esta seja retirada pela base ou evaporação, proporcionando as 

reações da argamassa e a hidratação do cimento. A presença de cal e aditivos 

na dosagem certa contribui para esta propriedade. 

d) aderência inicial, responsável pela ancoragem na base. Esta propriedade deve 

obedecer todas as anteriores, e ainda depende de itens como a limpeza da base, 
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e umedecimento da mesma para que não haja sucção da água da argamassa 

pela base.  

e) retração na secagem, é devida a evaporação da água de amassamento sendo a 

responsável pelo aparecimento de fissuras no revestimento, que podem ou não 

ser prejudiciais. Serão prejudiciais se essas aberturas forem de tal tamanho que 

permitam a percolação de água na argamassa endurecida, prejudicando a 

estanqueidade. Fatores que influenciam são a dosagem da argamassa, por 

exemplo, em argamassas com teor maior de cimento, estão sujeitas a maiores 

tensões , entretanto se o uso de cimento for muito pequeno, poderão aparecer 

descolamentos ambos fatores causadores das fissuras prejudiciais. Outros 

fatores são o tempo de sarrafeamento e desempeno além do respeito ao 

intervalo de aplicação entre as camadas e também a espessura das camadas. 

Observando que as camadas intermediárias não devem ser usadas para 

regularização de uma base desnivelada. 

 
Detalhe 1: Detalhe de superfície fissurada de forma prejudicial, a qual permitirá a 
percolação de água na argamassa endurecida. 

 
Fonte: Guia Weber, 2013, p.132 
 

No estado endurecido as propriedades a serem atendidas são: 

a) Capacidade de aderência, que garante o revestimento manter-se aderido ao 

substrato e este a base, 
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b) Capacidade de absorver deformações, de pequena amplitude, em razão da 

umidade e oscilações de temperatura, e não as deformações devido a 

problemas estruturais. Esta propriedade também depende do traço da 

argamassa no estado fresco, pois quanto menor o teor de cimento, maior a 

capacidade de absorver deformações, da espessura das camadas, das juntas de 

trabalho dos revestimentos. 

c) resistência mecânica, que é a capacidade de resistir  a ações de naturezas 

diversas, como a abrasão superficial, impacto e movimentações higrotérmicas 

sem apresentar desgaste superficial. A dozagem da argamassa é fundamental 

para este item. 

d) Permeabilidade a água, propriedade que envolve itens como o traço da 

argamassa, dos materiais envolvidos, da espessura, abertura de fissuras. 

Segundo Fagundes Neto (2008,p.50) “A incidência de água em qualquer 

situação após a conclusão da obra se mostra nociva por causar danos nos 

revestimentos, componentes e sistemas em geral utilizados na construção 

civil.” 

 

2.2.2 Fachadas com revestimento em Pintura 

 

Segundo Fagundes Neto (2008,p.46) “A pintura não é constituída apenas da tinta de 

acabamento, considerando-se que é composta por outros produtos, com funções definidas a 

saber: fundo selador, fundo preparador de parede, massa e finalmente a tinta de acabamento”. 

O fundo selador é aplicado sobre argamassas e tem por função uniformizar e reduzir a 

absoção dos substratos, servindo também como ponte de aderência para a tinta de 

acabamento. No caso de substratos com deficiência de resistência superficial ( por ex. caiação 

e repinturas) utiliza-se um fundo preparador de parede. A massa é um produto pastoso com a 

função de corrigir as irregularidades da superfície selada. E finalmente para aplicação da tinta, 

deve-se lixar a massa, retirar o pó com pano úmido e fazer nova aplicação do fundo selador 

para fazer a ponte de aderência com a tinta. Deve-se sempre seguir a orientação dos 

fabricantes para o tempo entre as etapas de serviço, quanto a orientação sobre o substrato a ser 

aplicado e também ao grau de exposição e agressividade  do ambiente. 

No Brasil, as texturas têm sido muito utilizadas para pinturas de fachadas externas, 

devido a sua propriedade de agregar ás superfícies efeitos estéticos diferentes das pinturas de 

acabamento liso, além de uma rica variedade de cores, conseguir esconder imperfeições no 
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substrato, possuir uma durabilidade maior do que as outras pinturas, não ser necessário a 

utilização de massas de regularização economizando tempo e mão de obra e ainda ajudar na 

impermeabilização da alvenaria e da estrutura por serem hidrofóbicas (BRITEZ, 2007). 

 

2.2.3 Fachadas com revestimento Cerâmico 

 

Segundo a NBR 13816 (1997, p.2), “Revestimento cerâmico consiste no conjunto 

formado pelas placas cerâmicas para revestimento, pela argamassa de assentamento e pelo 

rejunte ou junta”.  

Segundo Franco (2008, p.20) “O setor cerâmico é amplo e heterogêneo, o que induz a 

dividi-lo em subsetores em função de diversos fatores, como matérias-primas, propriedades e 

áreas de utilização”.Segundo dados da Associação Brasileira de Cerâmica (ABC), as 

cerâmicas são classificadas em cerâmica vermelha; materiais de revestimento ou placas 

cerâmicas; cerâmica branca; isolantes térmicos; fritas e corantes; abrasivos; vidro, cimento e 

cal; cerâmica de alta tecnologia. Ainda segundo Franco (2008, p.20): 
As placas utilizadas para revestimentos de fachada enquadradas no 
grupo das cerâmicas vermelhas, possuem alta porosidade e são 
chamadas comercialmente de plaquetas para revestimento de parede 
(plaquetas de laminado cerâmico ou placas litocerâmicas). Em sua 
produção é utilizada a argila como matéria-prima única sem adição de 
outro mineral. 
 

A argila é o principal componente do  revestimento cerâmico, que é produzida a partir 

de uma pasta de argila que passa pelo processo de queima e secagem em altíssimas 

temperaturas, o que atribui ao produto final, resistência e dureza. 

Ainda existem outras classificações para os revestimentos cerâmicos, que além de sua 

composição, classifica-os conforme sua resistência, características de superfície, processo de 

fabricação, absorção d’água, abrasão superficial, expansão por umidade, dilatação térmica, 

resistência ao choque térmico, resistência ao greteamento ( formação de fissuras), coeficiente 

de atrito, dureza Mohs, congelamento e manchamento. 

O sistema de revestimento cerâmico consiste na argamassa de assentamento, 

rejuntamento, e as placas cerâmicas, conforme esquemático 4. 
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Esquemático 4: Sistema Tradicional de Revestimento em Paredes 

 
Fonte: Franco (2008, p.53) 

 

A argamassa de assentamento, responsável pela aderência da cerâmica ao substrato, 

são dividida entre a tradicional (de cimento e areia), que fornece aderência mecânica, e a 

argamassa colante industrializada, que fornece aderência química e mecânica. A argamassa 

industrializada é muito bem difundida no mercado da construção civil sendo produto no 

estado seco, que é composto por cimento, areia e aditivos químicos que retêm água e 

promovem uma massa viscosa, plástica e aderente.  

São divididos em 4 tipos de argamassa, nos quais são diferenciados principalmente 

pela quantidade e tipos de aditivos, e também pelo consumo de cimento. 

Conforme dados retirados do Programa Qualimat Sinduscon-MG, que cita a  NBR 

14.081(2004) informa as os 4 tipos de argamassa: 
Tipo I: Agamassa colante Industrializada, AC – I. Possui as 
características de resistência às solicitações mecânicas e 
termohigrométricas típicas de revestimentos internos, com exceção 
daqueles aplicados em saunas, churrasqueiras, estufas e outros 
revestimentos especiais.  
Tipo II: Agamassa colante Industrializada, AC – II. Suas 
características de adesividade permitem absorver os esforços 
existentes em revestimentos de pisos e paredes internas e externas 
sujeitas a ciclos de variação térmica e higrométrica e à ação do vento. 
Tipo III: Agamassa colante Industrializada, AC III, Argamassa colante 
industrializada que apresenta aderência superior em relação às 
argamassas dos tipos I e II. 
Tipo III E: Agamassa colante Industrializada, tipo E. É similar ao tipo 
III, porém com tempo em aberto estendido.  

 

Outro item de extrema importância para o sistema de revestimento cerâmico é a 

adoção de juntas de dilatação, que devem ser previstas em projeto, pois como esse sistema é 
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constituído por várias camadas, está mais propenso a deformações, e segundo Franco (2008, 

p.58): 

A presença de juntas contribui na estabilidade dos revestimentos que 
neutralizando deformações ocasionadas pelas dilatações e contrações 
térmicas; EPU (expansão por umidade) do revestimento cerâmico; 
retrações de secagem da argamassa; movimentações causadas por 
forcas externas; movimentações decorrentes da reação química (cura).  

 

As juntas são pequenos espaços entre elementos, para aliviar as movimentações que 

ocorrem nas construções e tem a função de impedir que se acumulem tensões nas peças de 

grandes dimensões funcionando como amortecedores e evitando abertura de fissuras.  

São divididas em juntas de assentamento, juntas de trabalho, juntas de 

dessolidarização e juntas estruturais. Serão explicadas a seguir as juntas que se referem ao 

sistema de Revestimentos Cerâmicos. 

a) As juntas de assentamento são o espaço regular entre duas placas cerâmicas 

adjacentes, e tem a função de absorver parte das deformações além de 

facilitar a troca das peças. São preenchidas com o conhecido rejunte. 

b) As juntas de trabalho ou de movimentação são as juntas que dividem um 

pano cerâmico possibilitando a movimentação da base e o alívio de tensões. 

São preenchidas com material elastômero. 
 

 
Esquemático 5: Croqui esquemático da execução da junta de movimentação horizontal. 

 
Fonte: Franco (2008, p;63) 
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Fotografia8: Detalhe de superfície fissurada por falta de junta de movimentação. 

 
Fonte: Guia Weber, 2013, p.132 

 

c) Juntas de dessolidarização  segundo Franco (2008,p.64): 

São espaços deixados entre transições de revestimentos e nas 
mudanças de direção com o mesmo revestimento. Cumprem a função 
de dissipar tensões e são colocadas em lugares onde há a possibilidade 
de surgimento de fissuras, nos cantos verticais do revestimento 
cerâmico, nas mudanças de direção do revestimento cerâmico e nas 
transições de tipos de revestimentos diferentes. 

 
Esquemático 6: Croqui esquemático da da junta de dessolidarização em quina externa. 

 
Fonte: Franco (2008, p;65) 

 
Para os revestimentos de fachada externa deve ser utilizados exclusivamente os 

rejuntes para fachadas, por possuírem alta resistência a intempéries, à ação do tempo e a 

choques térmicos, alta flexibilidade, ótima aderência e possuir baixíssima permeabilidade. 

 



39 

2.2.4 Principais Patologias em Revestimentos de Fachada - Cerâmicos e Pinturas 

 

A grande incidência de problemas como eflorescências, bolores, destacamento de 

pastilhas, fissuras, infiltrações, bolhas, desagregação e descascamento de pinturas, 

estufamento de placas cerâmicas, mostra que o segmento da construção civil precisa se 

preocupar cada vez mais com o sistema de revestimento de uma edificação compatibilizando 

mão de obra, sistemas construtivos e a tradição, de maneira condizente à Engenharia. A 

ocorrência das patologias nas fachadas das edificações é o prenúncio de problemas, também, 

em seus interiores.  

Os aparecimentos de manifestações patológicas nas edificações foram descritos da 

seguinte forma:  

a) Materiais: Utilização de componentes (cerâmica, juntas, rejuntes, argamassa 

de assentamento, cimento, cal, areia e suas misturas) em desacordo com as 

especificações e recomendações da normalização brasileira. 

b) Projeto: Todos os aspectos ligados à concepção da fachada na arquitetura da 

edificação, a falta de coordenação entre projetos, escolha de materiais 

inadequados ao local e ao ambiente, até a negligência quanto a aspectos 

básicos como o posicionamento de juntas de trabalho e telas de reforço 

(metálicas ou plásticas), ou muitas vezes ausência de juntas no projeto. 

c) Produção: Envolve o controle de recebimento dos materiais, preparação das 

misturas das argamassas, obediência aos traços e aos prazos mínimos para a 

liberação dos serviços e, principalmente, o acompanhamento da execução de 

todas as camadas do sistema, verificação se houve aderência adequada, 

resistência mecânica, ausência de fissuras ou a verificação se estas não são 

prejudiciais e sobretudo os devidos cuidados para o assentamento das placas 

cerâmicas, seguindo os detalhes construtivos para posicionamento das juntas. 

d) Uso: Trata dos fatores ligados à operação durante a vida do componente e às 

atividades de manutenção requeridas para um desempenho adequado do 

conjunto com o decorrer dos anos. 

Como descrito acima às patologias em revestimentos como as demais patologias de 

uma edificação, podem ter origem desde a fase de projeto, por falhas na concepção ou 

detalhamento, na execução da obra, por problemas com os materiais utilizados ou mesmo com 

a mão de obra, ou podem também surgir do decorrer da sua vida por envelhecimento e falta 

de manutenção. Podemos citar ainda problemas atípicos, no caso de revestimentos de 
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fachadas, que muitas vezes agem como vilões, como tempestades, choques, deslocamentos 

estruturais, entre outros fatores causadores de solicitações incomuns. 

As falhas de execução de uma fachada, em todo seu conjunto, podem comprometer e 

interferir diretamente na durabilidade, impermeabilidade, nos riscos a terceiros por culpa de 

quedas acidentais de placas, no caso de revestimentos cerâmicos, e o aumento nos custos de 

manutenção. 

As manifestações patológicas que ocorrem em revestimentos de fachadas demandam 

uma busca das causas envolvidas, de forma a prescrever corretamente ações eficazes para a 

sua recuperação. Para a correta identificação, realizam-se inspeções visuais, coleta de 

amostras e ensaios em obra e em laboratório. Atua-se também na caracterização do 

revestimento aplicado, como argamassa, cerâmica, rocha, textura e pintura. Ações que 

permitem identificar as causas e propor soluções para a área a ser reparada.  

Os agentes causadores podem ser:  

a)Mecânicos: Abalos sísmicos, alterações no terreno, sobrecarga na estrutura; 

b)Químicos: Ação do sal do mar, poluição do ar, água na estrutura, variação de 

temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar incidente, chuva; 

c) Biológicos: Fungos, bactérias, fungos; 

d) Físicos: Escolha errada do material, incorreto dimensionamento. 

 

Por todos esses motivos citados fica evidente a necessidade de elaboração do projeto 

de fachadas, e como citado anteriormente já na concepção da arquitetura, este deve constar de 

especificação de materiais a adotar seguindo suas normatizações, detalhamento de 

interferências, juntas de trabalho e dilatação, metodologia de execução, detalhes construtivos 

para dissipação de fluxo de água, classificação do ambiente quanto ao grau de agressividade 

em que a fachada será exposta. 

 

2.2.4.1 Destacamentos ou Descolamentos de placas cerâmicas 

 

Os destacamentos são caracterizados pela perda de aderência das placas cerâmicas do 

substrato, ou da argamassa colante, quando as tensões surgidas no revestimento cerâmico 

ultrapassam a capacidade de aderência das ligações entre a placa cerâmica e argamassa 

colante e/ou emboço. Devido à probabilidade de acidentes envolvendo os usuários e os custos 

para seu reparo, esta patologia é considerada mais séria. O primeiro sinal desta patologia é a 

ocorrência de um som cavo (oco) nas placas cerâmicas (quando percutidas), ou ainda nas 
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áreas em que se observa o estufamento da camada de acabamento (placas cerâmicas e 

rejuntes), seguido do destacamento destas áreas, que pode ser imediato ou não.  

Ainda existe o descolamento por pulverulência, com desagregação e esfarelamento da 

argamassa. 

Algumas causas mais prováveis destes problemas são: 

a) Preparação inadequada da base, desde a falta de prumo e utilização peças 

com defeito; 

b) Preparação inadequada do substrato, desde a preparação da argamassa 

com materiais, traços, aditivos inadequados, falta de cura nas etapas do 

substrato, ou mesmo contendo sujeiras ou vencidos, como aumento da 

espessura da argamassa,  ou muitas vezes a exclusão de uma das camadas do 

substrato, como o chapisco; 

c) Variações de temperatura, causadoras de tensões entre a argamassa e a base; 

d) Ausência de detalhes construtivos (vergas e contravergas, juntas de 

dessolidarização); 

e) Utilização da argamassa colante com um tempo em aberto vencido e 

assentamento sobre superfície contaminada, fotografia 1; 

f) Imperícia ou negligência da mão -de -obra na execução e/ou controle dos 

serviços. 

 
Fotografia 9: Tardoz (ou biscoito) da placa cerâmica, com falhas de preenchimento de argamassa 

colante, ocorrido em função do tempo em aberto. Falha de aderência mecânica entre o substrato e a 
placa. 

 
Fonte: Franco (2008, p;43) 
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Fotografia 10: Descolamento de revestimento cerâmico: materiais e técnicas inadequados e 

manutenção ineficientes contribuíram para ocorrência de tal patologia em edifício residencial, Belo 
Horizonte - MG. 

 
Fonte: Franco (2008, p;65) 

 

2.2.4.2 Trincas, Gretamento e Fissuras 

 

Trata-se da perda de integridade da superfície da placa cerâmica, tanto na cerâmica 

com nas juntas, que pode ficar limitada a um defeito estético ou pode evoluir para um 

destacamento do substrato. 

As trincas são rupturas no corpo da placa cerâmica provocadas por esforços 

mecânicos, que causam a separação das placas em partes, com aberturas superiores a 1 mm. 

Em geral ocorrem devido a defeitos em outro sistema, como trincas nas paredes ou nas 

estruturas, e essas trincas dividem as placas cerâmicas por completo. 

O gretamento e as fissuras são uma série de aberturas inferiores a 1 mm e que ocorrem 

na superfície esmaltada das placas, dando a ela uma aparência de teia de aranha. Variações 
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térmicas e higroscópicas ou mesmo retrações da argamassa, unidas a ausência de juntas são as 

responsáveis pelo aparecimento dessas fissuras nos revestimentos, causando às 

movimentações diferenciais e o acúmulo de tensões que ocorrem entre as bases e a cerâmica.  

Esse fenômeno apenas divide a placa cerâmica parcialmente. 

 
Fotografia 11: Fissuras em cerâmica.  

 

Fonte: Guia Weber, 2013, p.132 

 
Fotografia 12: Greteamento em pastilha cerâmica. Edifício residencial, Belo Horizonte - MG. 

 

Fonte: Franco (2008, p;47) 
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2.2.4.3 Manchas de Eflorescência nas superfícies Cerâmicas e Pinturas 

 

A eflorescência é notada a partir do surgimento na superfície no revestimento, de 

depósitos cristalinos de cor esbranquiçada, comprometendo a aparência do revestimento, 

causados por depósitos de sais solúveis em água, e acontece tanto nas placas de cerâmicas 

como nas superfícies pintadas, como nos componentes na alvenaria, nas argamassas de 

emboço, de fixação ou de rejuntamento. Esses sais são transportados pela água utilizada na 

construção, ou vinda de infiltrações, através dos poros dos componentes da argamassa do 

sistema de revestimento, e por esse motivo está relacionado a permeabilidade e porosidade da 

argamassa com a presença de umidade. 

No caso de sistema de revestimento cerâmico, os sais solúveis podem ser provenientes 

de sua fabricação, potencializando ainda mais esse processo que pode afetar a aderência dos 

mesmos com risco de descolamento. 

Por esse motivo algumas providencias devem ser tomadas a fim de evitar o 

aparecimento de eflorescências, como o uso de cerâmicas sem sais solúveis; uso de cimento 

com baixo teor de álcalis, ou redução do mesmo; rejuntes com menor porosidade; e 

verificação da superfície do substrato que deve estar completamente seco para efetuar o 

assentamento das cerâmicas; após o rejuntamento não usar acido clorídrico para a limpeza. 

 

Fotografia 13: Concentração e cristalização de sais- Eflorescência. Edifício residencial, Belo 
Horizonte - MG. 

 
Fonte: Franco (2008, p;49) 
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Segundo Franco (2008,p.50), descreve segundo a norma específica os procedimentos 

para limpeza e remoção da eflorescência em revestimento cerâmico de fachada: 

Utilizar escova de piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de 
fosfato trissódico (30 g Na3PO4 em 1 L de água) ou de soda cáustica 
e, em seguida, enxaguar com água limpa em abundância; Aplicar 
solução de ácido muriático (5% a 10% de concentração) durante 5 
min, escovar (com escova de piaçaba, por exemplo) e enxaguar com 
água limpa em abundância; Escovar a superfície com água e 
detergente e enxaguar com água em abundância; Caso a manifestação 
atinja grandes áreas, pode-se empregar jateamento de areia. 

 

No caso de sistema de revestimento em pintura, para a correção desta patologia será 

necessário a remoção da pintura, com raspagem até eliminar as partes soltas da pintura e do 

substrato. Deve-se refazer o substrato aguardando sua cura completa, e  segundo Fagundes 

Neto (2008, p.139) “Aplicar um fundo selador alçali resistente e repintar com tinta adequada”.  

Para ambos os revestimentos deve-se sanar o problema da umidade, no caso de 

infiltração ou vazamentos deve-se descobrir as origens e trata-los corretamente.  

 

2.2.4.4 Deterioração das Juntas e Rejuntamento para Revestimento Cerâmico 

 

A deterioração das juntas compromete o revestimentos cerâmicos, estes componentes 

são responsáveis pela estanqueidade do revestimento cerâmico e pela capacidade de absorver 

deformações. Os sinais de deterioração das juntas são: perda de estanqueidade da junta e 

envelhecimento do material de preenchimento. 

A perda da estanqueidade pode iniciar-se logo após a sua execução, através de 

procedimentos de limpeza inadequados. Estes procedimentos de limpeza podem causar 

deterioração de parte do material aplicado com o uso de ácidos e bases concentrados, que, 

somados ataques de agentes atmosféricos agressivos e/ou solicitações mecânicas por 

movimentações estruturais, podem causar fissuração ou descolamentos possibilitando a 

infiltração de água. 
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Fotografia 14: Detalhes da degradação do sistema de rejuntamento. Edifício residencial, Belo 
Horizonte - MG. 

 
Fonte: Franco (2008, p;52) 

 

2.2.4.5 Bolor 

 

Bolor ou mofo são manchas escuras de extensão variada causadas por 

microoganismos, fungos, que proliferam-se em condições ideais de temperatura, ventilação e 

insolação, e a presença de umidade constante, como paredes com infiltrações, sendo este o 

fator principal. Deve-se dar destaque  que a presença de mofo é muito prejudicial a saúde dos 

usuários da edificação. Muitas vezes a falta de detalhes construtivos de proteção  a edificação 

colaboram  para a proliferação destes fungos. 
 

Fotografia 15: Mofo em revestimento pintado 

 

Fonte: o autor (2011) 
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Para o tratamento deve-se lavar a superfície com afetada com escova ou pano, uma 

solução de água sanitária na proporção de 1:1 (hipoclorito de sódio, 4 a 6% de cloro ativo), 

deixando agir por 15 minutos. Enxaguar a superfície com água limpa em abundância. Deixar 

secar. Usar tintas com fungicidas e/ou algicidas para repintura .Segundo Fagundes Neto 

(2008, p.145) “Diminuir a umidade com o aquecimento do ambiente e aumentado a 

ventilação. Aplicar sistemas de pintura que nivelem a superfície, para evitar o alojamento de 

fungos ou algas nas imperfeições.” 

 

2.3 PATOLOGIAS DEVIDO A UMIDADE 

 

Para o setor da construção civil, é um grande desafio o prolongamento da vida útil das 

edificações, que encontra na umidade um dos principais problemas. Sua presença é certeza de 

ambiente propício para o desenvolvimento de colônias de fungos e bactérias, eflorescência, 

perda de acabamentos em pintura e cerâmica, desconforto do usuário, corrosões em peças de 

concreto armado, e em casos mais graves, pode causar a inundação de áreas de subsolo e 

acidentes estruturais.  

Algumas patologias em edificações que são causadas pela presença da umidade  

podem ser citadas e enumeradas como a seguir, conforme citado por  Pinto (1996, apud. Righi 

2009, p.58) 

a)Carbonatação e Corrosão das armaduras de concreto; 

b)Degradação do Concreto: a ação da água provoca a dissolução de sais e 

lixiviamento dos mesmos. 

c)Degradação do forro do gesso: decomposição do revestimento em placas de 

gesso, devido a ação da água, provova a dissolução de sais e lixiviamento 

dos mesmos, manifestando-se na superfície como bolor, destamentos da 

pintura e desagregamento do revestimento. 

d) Degradação da argamassa: inicia-se na superfície dos elementos de 

concretos com uma mudança de coloração, seguida de um aumento de 

fissuras. 

e) Degradação de tijolos maciços: formação de pó de coloração avermelhada e 

na forma de escamas, seguida de camadas alternadamente ao interior da 

peça. 
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f) Eflorescência: formação de depósitos de sais cristalizados originados pela 

migração de água, rica em sais, do interior dos componentes de alvenaria e 

concreto. 

g) Gotejamento de água: umidade excessiva que se concentra em pontos da 

superfície por tensão superficial, caindo por gravidade ao atingir um certo 

volume. 

h) Manchas de umidade: parte circunscrita da superfície que se apresenta 

impregnada de água. 

i) Vegetação: é o crescimento de plantas em determinados pontos da estrutura, 

geralmente em locais com presença de umidade e fissuras. 

j) Vesículas: formações de bolhas na pintura apresentam-se em cores branca, 

preta e avermelhada. 

 

A dificuldade em lidar com esse mal está relacionada à complexidade, diversidade dos 

fenômenos envolvidos, a falta de conhecimento por parte do construtor ou mesmo falta de 

projeto de impermeabilização, drenagem adequada ou mesmo detalhes construtivos que 

apresentes soluções corretas para o problema. Sem contar que muitas vezes, o tratamento 

adequado é excluído por negligência com o uso de soluções econômicas ou mesmo a ausência 

de utilização de tratamento no momento de execução da construção, deixando que as 

patologias surjam com o decorrer do tempo e depois da obra entregue. 

 

2.3.1 Origem da Umidade em Edificações 
 

A umidade em edificações pode ser provenientes da execução da construção desde a 

confecção do concreto até as pinturas, ou podem ser trazidas por chuvas, oriundas de 

infiltrações, umidade ascensional, umidade por condensação, e umidade acidental, 

vazamentos da rede hidráulica, paredes em contato com o solo úmido e até mesmo 

condensação em ambientes pouco ventilados, conforme esquemático 7. 
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Esquemático 7 - Ação da umidade sobre as edificações 

 

 Fonte: O autor ( 2012). 
 

2.3.1.1 Umidade por Infiltração 
 

É causada pela penetração direta da água sob forma líquida ou vapor no interior dos 

edifícios através de suas paredes. É muito freqüente em subsolos que se encontram abaixo do 

nível do lençol freático, e também é decorrente da água da chuva, que penetra diretamente 

pela fachada e/ou cobertura do edifício, em conseqüência de uma impermeabilização 

deficiente aliada à crença de que só a presença do concreto é capaz de impedir a infiltração da 

água, também pode ser causada por aplicação e uso de técnicas e sistemas impermeabilizantes 

inadequados. A fotografia 13 ilustra o exemplo da necessidade de manutenção periódica em 

edificações, seja com intervenções preventivas, funcionais e corretivas. 
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Fotografia 16 - Desagregação do revestimento da laje de banheiro por falta de manutenção em 
impermeabilização de laje de cobertura. 

 

Fonte: O autor ( 2012). 
 

Em explicação à fotografia 16 verifica-se um caso de grave índice de percolação de água 

sobre uma laje de concreto armado em uma edificação por falta de impermeabilização ou fim 

de vida útil da impermeabilização existente. Observa-se que tal processo de deterioração 

chegou ao ponto de se ter destacamento do cobrimento do concreto e dos revestimentos sob a 

laje. Tudo provocado pela percolação de águas provenientes das infiltrações.  

 

2.3.1.2 Umidade Ascensional 

 

É uma patologia causada pela água proveniente do solo, bastante comum quando o 

nível de lençol freático é muito alto ou sazonal, ou também decorrente da variação climática, 

em épocas de chuva que deixam o solo encharcado, e que acabam por danificar as áreas 

inferiores das paredes e pisos, por absorverem a água proveniente do solo através da 

fundação. 

O processo se dá quando a água sobe pela parede, absorvida pelos pequenos canais 

que existem nos materiais constituintes das vedações, como concreto, blocos cerâmicos ou de 

concreto e argamassas, fenômeno chamado de capilaridade. A altura que esta umidade pode 

subir varia de acordo com a quantidade e nível de água presente no solo e da capilaridade da 

superfície de contato, e estacionará quando encontrar o equilíbrio pela gravidade.  
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Fotografia 17 – Infiltração causada por umidade ascensional. 

 

Fonte: Guia Weber, 2013, p.202 

 

2.3.1.3 Umidade por Condensação 
 

Difere-se das outras tipologias de umidade em edificação devido ao fato de não se 

decorrente de água infiltrada. Segundo Righi (2009, p.18): 

A umidade condensada é consequência da presença de grande 
umidade no ar e da existência de superfícies que estejam com 
temperatura abaixo da correspondente ao ponto de orvalho. O 
fenômeno ocorre pela redução de capacidade de absorção de umidade 
pelo ar quando é resfriado, na interface da parede, precipitando-se. 
 

Ela é produzida quando o vapor de água, ou umidade relativa maior que 70%, 

existente no interior de um ambiente entra em contato com superfícies mais frias formando 

pequenas gotas de água. Esse fenômeno favorece o crescimento de microorganismos que se 

proliferam em ambientes com oxigênio, úmidos e mal ventilados, sendo muito prejudiciais 

para a saúde, alterando também a estética do local. 

Locais com pouca ventilação como banheiros, alçapões, garagens, forros e 

dependências enterradas são propícios à umidade por condensação. Nesses tipos de locais as 

paredes geralmente estão bastante frias e há pouca ventilação. Então a água condensa-se nas 

paredes e não há ventilação para secá-las.  

A solução ideal é sempre prever aberturas permanentes, de preferência em disposição 

tal que force a circulação de ar. Então haverá uniformidade de temperatura entre paredes e 

ambiente e também evaporação mais rápida. 
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Fotografia 18 – manchas de umidade causada por condensação. 

 
Fonte: autor, 2013 

 

A fotografia 18 mostra manchas escuras no teto do banheiro, formação de fungos 

decorrentes da umidade do chuveiro, a condensação ocorre por que a janela, mesmo 

totalmente aberta, não consegue arejar adequadamente o banheiro. 

Fotografia 19 – manchas e descascamento causados pelo excesso de umidade. 

 
Fonte: autor, 2013 
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As fotografias 19 e 20 mostram um estado mais avançado desta patologia com 

deterioração da pintura em descascamento e manchas escuras no teto do banheiro, decorrentes 

do vapor d’água proveniente do chuveiro e devido a falta de circulação de ar, pela ausência de 

janela. A circulação de ar se dá por um duto que não possui ventilação forçada para auxiliar 

na circulação do ar somado ainda a falta de insolação e iluminação naturais. 

Fotografia 20 – manchas e descascamento causados pelo excesso de umidade. 

 
Fonte: autor, 2013 

 

Em casos de bolor o procedimento está em eliminar os fungos com a utilização de 

fungicida para então proceder ao tratamento. Portanto será necessária a limpeza e o 

tratamento das áreas afetadas com hipoclorito de sódio ou água sanitária. Haverá a 

necessidade de diminuir a umidade aquecendo o ambiente e adicionando ventilação para secar 

bem a superfície e então executar a repintura com tintas que possuam agentes 

fungicidas/algicidas, antes da pintura de acabamento deve-se aplicar um fundo preparador 

para superfícies.  

Como as fotografias 19 e 20 apresentam o caso de bolor somado ao descascamento 

recomenda-se primeiramente raspar ou escovar a superfície retirando-se todas as partículas 

soltas e mal aderidas no substrato, para então efetuar a limpeza e o tratamento de eliminação 

dos fungos. Sempre observar se as superfícies estão niveladas, sem fissuras, cavidades ou 

qualquer imperfeição que favoreça novamente o crescimento de fungos. 

 

2.3.1.4 Umidade de Obra 
 

Ela é causada na fase de construção da edificação, trata-se da umidade que ficou nos 

materiais de construção e tende a se exteriorizar gerando o equilíbrio entre o material e o 
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ambiente.  Como se sabe a água é fundamental para execução de diversas etapas de uma 

edificação.  

A água é essencial na preparação das argamassas de cimento as quais devem ser 

devidamente hidratadas para possibilitar a ocorrência das reações químicas que lhe garantem 

resistência, permeabilidade adequada, trabalhabilidade, não formação de fissuras entre as 

outras características.  

O processo da cura das peças de cimento, garante que haja o endurecimento da massa 

sem dissipar a água de amassamento, tão importante para a hidratação do cimento e 

desenvolvimento das reações químicas. Por esse motivo ainda há necessidade de um tempo 

para a secagem das peças após a cura. 

Parte da água se evapora rapidamente, mas outra parte toma mais tempo que o normal 

para fazê-lo. Esta água evapora primeiramente na superfície, em seguida nos poros de maiores 

dimensões e por final nos poros de menores dimensões, este último pode levar anos para 

acontecer. A umidade que resta nestes materiais pode causar a perda de resistência térmica 

dos mesmos, o que contribui para a condensação da água, causando danos à peça e 

contribuindo para o surgimento de bolor. 

 
Fotografia 21 – manchas de umidade oriunda da construção. 

 
Fonte: autor, 2013 
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A fotografia 21 demonstra o típico caso de umidade oriunda da construção, em que 

não houve a espera necessária após a cura do reboco para a execução dos serviços de pintura. 

Neste caso a umidade ficou presa no substrato e não consegui evaporar por capilaridade após 

a execução da pintura. Observa-se as manchas escuras de bolor por baixo da tinta, havendo 

necessidade de raspagem da pintura e retirada da massa corrida para o tratamento de 

eliminação dos fungos no substrato. Efetuar o tratamento do substrato com hipoclorito de 

sódio ou água sanitária, proceder diminuição da umidade do ambiente ventilando para até 

garantir a secagem completa da superfície e então executar a repintura com tintas que 

possuam agentes fungicidas/algicidas, antes da pintura de acabamento deve-se aplicar um 

fundo preparador para superfícies.  

 

2.3.1.5 Umidade Acidental 
 

Decorrente de falhas nas instalações hidráulicas, como vazamentos e rompimentos de 

tubulação gerando infiltrações. Muitas vezes causada por materiais que já ultrapassaram o 

tempo de vida útil, sendo necessário uma analise detalhada de todo o sistema de tubulação da 

edificação, ou também por falhas nos métodos executivos e técnicas aplicadas na execução. 

Esta umidade frequentemente apresenta-se em paredes, telhados, pisos e terraços.  

 

Fotografia 22 – manchas de umidade oriunda de vazamentos hidráulicos. 

 
Fonte: autor, 2013 

 

Na ilustração 22, foi avaliada, a existência de um vazamento na rede hidráulica 

do imóvel na laje adjacente a tubulação de água fria que alimenta a área de serviço. Entre as 
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consequências mais comuns observadas, pode-se citar: umedecimento dos materiais 

construtivos da edificação, surgimento de manchas que danificam o acabamento da alvenaria, 

formação de bolhas e desagregação da pintura.  

Para o tratamento desta superfície é imprescindível que o problema hidráulico 

seja solucionado. 

A presença de umidade nas argamassas de cimento, água que percola por capilaridade, 

causam modificações nas suas dimensões. Com o aumento da umidade, há uma expansão do 

material e com a secagem do mesmo, ocorre a redução e essas movimentações por umidade 

são causadoras de fissuras e estufamentos nos substratos. 

 

2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

A impermeabilização combate grande parte das patologias que acomete as edificações 

visto que um dos grandes vilões é a umidade. A presença desta responde por infiltrações, 

compromete o revestimento e pode causar eflorescências no concreto, depósitos de sais 

cristalizados que se alojam em sua superfície, sob forma de manchas esbranquiçadas. 

Vedações, estruturas, revestimentos de argamassa e pinturas são vulneráveis à ação da 

umidade, quando não recebem tratamento adequado. 

A técnica de impermeabilização consiste em utilizar produtos específicos para 

proteger as áreas de um empreendimento contra a ação da água, formando uma barreira física 

e/ou química protegendo as superfícies contra a ação da água. Por este motivo propicia aos 

usuários das edificações conforto, estanqueidade, segurança e proteção contra mofos e 

bolores. Infelizmente a técnica de impermeabilização não é tratada com a devida importância, 

sendo soluções adequadas muitas vezes são substituídas por soluções econômicas ou 

simplesmente ignoradas pelo construtor.  

Segundo Righi (2009,p.15) “A desinformação a respeito de técnicas e materiais de 

impermeabilização, além do grande dinamismo no setor, são os principais responsáveis por 

diversos problemas, que muitas vezes geram insucessos no processo.” 

A impermeabilização é definida pela NBR 9575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2003, p.3) como “Produto resultante de um conjunto de componentes 

e elementos construtivos (serviços) que objetivam proteger as construções contra a ação 

deletéria de fluidos, de vapores e da umidade; produto (conjunto de componentes ou o 

elemento) resultante destes serviços”. 
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2.4.1 Projeto e Escolha de Impermeabilização 

 

São diversos os produtos impermeabilizantes disponíveis no mercado brasileiro, os 

quais oscilam desde métodos de aplicação, materiais, desempenho, superfícies a serem 

aplicados, entre rígidos e flexíveis, mantas e betuminosos, tantos fatores que envolvem o 

processo que se deve fazer uma boa avaliação dos parâmetros técnicos para a escolha mais 

adequada. 

Todos os motivos já citados evidenciam a necessidade de um projeto específico de 

impermeabilização o qual deve detalhar todos os casos necessários de proteção além de 

oferecer a lista de produtos, espessuras, declividades, desníveis, e a maneira de execução dos 

serviços. Segundo Righi (2009,p.21) “A falta de previsão dos detalhes e a improvisação daí 

resultantes são responsáveis por um grande número de falhas.” 

Tal projeto deve ser executado junto ao projeto arquitetônico para assim possibilitar o 

devido planejamento nas etapas construtivas, envolvendo desde as fundações, escavações,  até 

a cobertura da edificação, com revestimentos e seus níveis finais, juntas, paisagismo, sistemas 

e todos os demais projetos que podem interferir na execução da impermeabilização. 

Segundo Righi (2009,p.21) diz os itens necessários que um projeto de 

impermeabilizações deve conter (apud  NBR 9575/2003): 

a) desenhos: 
Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, 
bem como dos locais de detalhamento construtivo; 
Detalhes genéricos e específicos que descrevam graficamente 
todas as soluções de impermeabilização. 

b) textos: 
Memorial descritivo de materiais e camadas de 
impermeabilização; 
Memorial descritivo de procedimentos de execução; 
Planilha de quantitativos de materiais e serviços; 
Metodologia para controle e inspeção dos serviços; 
Cuidados sobre a manutenção da impermeabilização. 

 

Para a definição do projeto de impermeabilização além do desempenho do conjunto e 

a construtibilidade deve-se avaliar o custo de todas as etapas envolvidas no sistema, além do 

custo de futuras manutenções, deve ser considerado e deve ainda ser compatível com o valor 

do empreendimento, levando em conta a sua durabilidade e previsão de manutenção. 

O projetista de impermeabilizações possui uma gama de itens a avaliar para a escolha 

do sistema adequado. Deve-se observar o comportamento físico da estrutura, verificar se a 

superfície a receber a impermeabilização está ou não estabilizada em relação ao surgimento 



58 

de fissuras. Como exemplo peças que estão sujeitas a variação de temperatura, que podem 

com isso movimentar-se ao sofrer dilatação ou retração, e geralmente se não foram previstas 

as juntas de dilatação, portanto esta estrutura pode fissurar. Ou situações em que se prevê 

acontecimento de recalques diferenciais, casos mais difíceis para se avaliar em projeto sem a 

consulta ao projetista estrutural responsável. 

Outro item de fundamental importância é em relação à atuação da água na superfície a 

ser impermeabilizada. A água pode atuar em três situações: 

a)Por percolação, situação em que a água atua sem exercer pressão na 

superfície impermeabilizada, é o caso de varandas, coberturas e fachadas; 

b)Por Condensação, como no caso acima trata-se de situação em que a água 

atua sem exercer pressão na superfície impermeabilizada, condição em que a 

umidade relativa do ar é superior a 70%, ou locais com muito vapor d’água, 

como exemplo mais comum os banheiros; 

c)Água exercendo pressão na superfície a ser impermeabilizada, como os casos 

mais comuns em paredes de contenção, piscinas e caixas d’água. Essa 

pressão pode ocorrer em duas situações, com a água atuando com pressão 

positiva, pressionando a superfície a ser impermeabilizada empurrando a 

impermeabilização contra a base que fornece resistência a pressão, ver 

esquemático 8, e a outra situação, considerada como mais crítica, a água atua 

com pressão negativa, ou seja está atuando por percolação pela base 

empurrando a impermeabilização no sentido contrário ao da superfície, ver 

esquemático 9. 

 

Esquemático 8 – Pressão Positiva, água atuando em contato com o sistema de impermeabilização. 

 
Fonte: o autor (2013) 

 



59 

Esquemático 9 – Pressão Negativa, água atuando na face oposta ao sistema de impermeabilização, que 
deve possuir resistência mecânica para suportar os esforços da pressão hidrostática. 

 
Fonte: o autor (2013) 

 

A solução mais eficaz para durabilidade e desempenho da impermeabilização é sem 

dúvida a de pressão positiva, esquemático 8, ficando a outra solução apenas para casos em 

que houve falhas no sistema de impermeabilização ou problemas de acesso ao lado, ou no 

caso de paredes diafrágmas devido o método executivo. 

Deve ainda fazer parte do projeto de impermeabilização ações conjuntas ao sistema, 

como a definição de caimentos e os cuidados com os detalhes constitutivos que precedem a 

proteção impermeabilizante, além de ações posteriores que protegerão o sistema, como 

proteções mecânicas e térmicas. Segundo Righi (2009, p.24) “Qualquer parte de uma obra que 

se destine a receber uma impermeabilização deve receber cuidados especiais para o sucesso 

da mesma, a preparação da superfície é muito importante para o êxito da impermeabilização”. 
 

2.4.2 Sistemas de Impermeabilização 

A NBR 9575 (Associação Brasileira de normas técnicas, 2003) (apud Righi 2009, 

p.25) declara que “[...] os sistemas impermeabilizantes podem ser divididos em rígidos e 

flexíveis, que estão relacionados às partes construtivas sujeitas ou não a fissuração”. 

Ainda podem ser classificados em função da aderência ao substrato, segundo Moraes 

(202 apud Righi 2009, p.25): 
a) Aderido: Quando o material impermeabilizante é totalmente 

fixado ao substrato, seja por fusão do próprio material ou por 
colagem com adesivos, asfalto quente ou maçarico. 

b) Semi-aderido: Quando a aderência é parcial e localizada em 
alguns pontos, como platibandas e ralos. 

c) Flutuante: Quando a impermeabilização é totalmente desligada do 
substrato é utilizada em estruturas de grande deformabilidade. 
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2.4.2.1 Impermeabilização rígida 

 

A NBR 9575 (Associação Brasileira de normas técnicas, 2003) (apud Righi 2009, 

p.25), define impermeabilização rígida como “Conjunto de materiais ou produtos aplicáveis 

nas partes construtivas não sujeitas à fissuração”. Ainda segundo Righi, “Os 

impermeabilizantes rígidos não trabalham junto com a estrutura, o que leva a exclusão de 

áreas expostas a grandes variações de temperatura.”. 

A impermeabilização rígida é feita a partir de argamassa de cimento, areia e aditivos 

impermeabilizantes. Por serem rígidas a avaliação das superfícies a serem aplicadas são de 

extrema importância, pois se trincarem ou ficarem expostas a grandes variações de 

temperatura. Podem danificar a impermeabilização perdendo-se a eficiência. 

A impermeabilização do tipo rígido deve ser de: 

a)argamassa impermeável com aditivo hidrófugo: aditivos que proporcionam a 

redução da permeabilidade e absorção capilar, são de fácil aplicação, 

entretanto para garantir a estanqueidade deve ser aplicados em conjunto a 

outro sistema; 

b)argamassa polimérica: pode ser usado tanto para pressões positivas como 

negativas, e ainda acompanha pequenas movimentações estruturais. È mais 

eficaz para o uso de pressões positivas; 

d)cimento cristalizante para pressão negativa: penetram por osmose nos 

capilares da superfície e onde forma-se um gel que se cristaliza utilizando a 

água da estrutura e incorpora ao concreto compostos de cálcio que são 

estáveis e insolúveis e agem bloqueando a umidade; 

e)cimento impermeabilizante de pega ultra-rápida\; trata-se de um cristal 

insolúvel em água que preenche os poros da superfície, usado para 

tamponamento de jorros d’água sendo uma solução temporária a qual 

possibilita que o trabalho da impermeabilização definitiva seja efetuado 

adequadamente. 

 

2.4.2.1 Impermeabilização flexível 

 

Por serem flexíveis podem ser aplicadas em superfícies sujeitas à fissuração, pois 

acompanham os pequenos movimentos da base sem se romperem, podendo ser moldadas no 
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local ou pré-fabricas. As impermeabilizações moldadas no local são chamas de membranas, já 

as pré-fabricadas são chamadas de mantas. 

A impermeabilização do tipo flexível deve ser de: 

a) membrana de polimero modificado com cimento: resiste muito bem a pressões 

positivas e acompanha as movimentações estruturais e abertura de fissuras previstas no 

projeto de estruturas; 

b)membrana asfáltica:são empregadas como bloqueadores de umidade. Podem ser 

aplicados a frio como uma pintura, no caso de aplicação a quente é imprescindível equipe 

especializada; 

c)membrana acrílica: indicado para lajes expostas, marquises, entre outros, tem como 

vantagem dispensar a camada de proteção mecânica, apenas será necessária essa proteção 

para sobrecargas mais intensas como tráfego intenso de pessoas e carros; 

d)mantas asfálticas: são consideradas como membranas asfálticas pré-fabricadas, 

variam em função do tipo de asfalto utilizados em sua composição, e possuem vantagem do 

sistema pré fabricado como, facilidade de contrtole e aplicação de uma única vez, espessura 

constante e rapidez na aplicação. Deve-se tomar cuidados especiais com as emendas. 

 

2.4.3 Manifestações Patológicas em Impermeabilização 

 

Falhas na execução de uma impermeabilização causam diversos danos à edificação, e 

mesmo quando esta é bem executada ainda pode sofrer depreciação por erros de execução, 

como falhas em concretagem, ocasionando fissuras, ou mesmo na execução dos revestimentos 

ou chumbamento inadequado de peças e equipamentos.  

Segundo informações de Antonelli, Carasek e Cascudo (2002, p.1415) que 

investigaram a ocorrência de problemas patológicos nos sistemas de impermeabilização de 

lajes térreas de edifícios habitados na cidade de Goiânia, e avaliaram 50 edifícios de padrões 

médio e médio-alto, abrangendo 13 construtoras e a localização em 7 diferentes bairros de 

Goiânia, e obtiveram desta pesquisa resultados importantes sobre patologias que podem ser 

adotados em outras cidades. 

Desta pesquisa observou-se que as origens dos problemas conforme gráfico 1, e 

verifica-se que a execução e fiscalização dos serviços, provavelmente por mão de obra não 

qualificada, são os maiores responsáveis pela ocorrência de patologias seguindo da ausência 

de projeto e a não compatibilização com os demais projetos envolvidos nas edificações. 
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Gráfico 1 – Origens dos problemas levantados na pesquisa de campo 

 
Fonte: Antonelli, Carasek e Cascudo (2002, p. 1419) 

 

Ainda na mesma pesquisa avaliaram-se as principais causas das patologias causadas 

por umidade devido a falhas nas impermeabilizações, e muitas delas ocorrem em 

consequência da execução errônea de outras etapas construtivas, como abertura de fissuras 

devido à espessura de argamassas e mesmo fissuras estruturais, falta de arremates nos ralos, 

proteção mecânica para absorver e dissipar impactos, além da falta de impermeabilização, 

conforme informa o gráfico 2. 

Gráfico 2 – Principais causas de problemas levantados na pesquisa de campo 

 

Fonte: Antonelli, Carasek e Cascudo (2002, p. 1420) 
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Muitas vezes a impermeabilização é apontada como ineficiente, sendo que, a partir de 

uma análise mais rigorosa, percebe-se que a mesma perdeu sua eficiência devido a erros 

construtivos que provocaram sua degradação. Ou seja, por erro de interpretação, a 

impermeabilização é apontada como ré, quando nestes casos é uma verdadeira vítima das 

falhas construtivas. 

O bom funcionamento do sistema de impermeabilização depende de cuidados na 

execução, que vão desde a preparação da argamassa da base, que deve garantir a aderência 

além de estar seca e limpa, para então dar início a impermeabilização, cuidados para fazer o 

arredondamento de cantos e arestas,  cuidados nos travamentos de juntas que não devem 

dispor de elementos cortantes, limpeza da obra na etapa de impermeabilização para evitar que 

resíduos de construção perfurem as mantas, aplicação da impermeabilização seguindo as 

instruções do fabricante, evitando acelerar o serviço pulando etapas e prejudicando o sistema. 

Deve-se ainda dar destaque ao projeto complementar ao de impermeabilização, que é 

o projeto de drenagem de água. A água está presente na vida da edificação e não deve-se em 

nenhuma hipótese ignorar este fato. Impermeabilizar irá impedir que a água percole pelas 

superfícies tratadas da edificação, mas não impedirá que a água encontre um caminho para 

onde possa seguir. E para evitar surpresas indejáveis na edificação, deve-se orientar o 

caminho  das águas com a utilização de um bom sistema de drenagem. 

Assim sendo, os profissionais da atividade de impermeabilização devem conhecer as 

patologias construtivas mais comuns e inerentes às áreas impermeabilizadas, a fim de prevenir 

com o dimensionamento adequado da impermeabilização, bem como dos reforços 

necessários. Os construtores também devem se conscientizar destas patologias, já que são 

responsáveis diretos pelas suas manifestações. 

As fotografias 23 a 27, demonstram um evento de patologia ocorrido devido a falha de 

impermeabilização, foi observado em uma obra recém entregue em São Paulo, na qual foi 

feito um laudo sobre a umidade nas garagens onde constatou-se que para disfarçar a presença 

da umidade e a manchas de corrosão de armaduras a empreiteira cobriu a parede de contenção 

com painel de PVC. 
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Fotografia 23 - Umidade em muro de Contenção em subsolo de edifício – Muro coberto com placas de 
PVC pela construtora  

 
Fonte: o autor,2013. 
 

Ilustração 24 - Umidade em muro de Contenção em subsolo de edifício – Muro coberto com placas de 
PVC pela construtora   

 
Fonte: o autor,2013. 
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Ilustração 25 - Umidade em muro de Contenção em subsolo de edifício – Armadura exposta com 
início de corrosão 

 
Fonte: o autor,2013. 
 

Ilustração 26 - Umidade em muro de Contenção em subsolo de edifício – Provável carreamento do 
solo devido a infiltração nas contenções 

 
Fonte: o autor,2013. 
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Ilustração 27 - Umidade em muro de Contenção em subsolo de edifício – Manchas de umidade e 
corrosão nas lajes e vigas apoiadas na contenção.  

 
Fonte: o autor,2013. 

 

Nas ilustrações 23 a 27, verificou-se que não houve a impermeabilização e nem o uso 

de um sistema de drenagem da água na execução das cortinas. A água seja ela do lençol 

freático, ou mesmo ela proveniente de chuvas ou molhagem de jardins, encontrou a parede de 

concreto para escoar, percolando pelos vazios do concreto e consequentemente carreando 

materiais constituintes do mesmo, como o hidróxido de cálcio, componente extremamente 

importante para o mantimento da alcalinidade do concreto e que garante a proteção das 

armaduras contra corrosão. 

Percebe-se também que a água também está levando embora o solo de apoio do 

contrapiso adjacente as paredes de contenção, ilustração 26, e também que está atacando 

outros elementos estruturais como as lajes e vigas que se apoiam nestas paredes de concreto, 

ilustração 27. 

O uso inadequado de placas de PVC para encobrir a presença da umidade, piora ainda 

mais a situação das paredes de contenção, pois proporciona um ambiente fechado 

extremamente úmido, sem a possibilidade de secagem, acelerando o processo de corrosão das 

armaduras e enfraquecimento do concreto, comprometendo drasticamente a estrutura e a 

segurança dos usuários. 

A solução ideal para o tratamento dessas infiltrações estaria em executar o sistema de 

impermeabilização adequado com o intuito de sanar o problema, que seria com a execução 
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possibilitando a pressão positiva, com o uso de mantas, membranas ou argamassa polimérica. 

Para isso haveria necessidade de escavações devidamente escoradas para possibilitar a 

impermeabilização junto ao solo e instalando neste um sistema de drenagem adequado para 

levar a água sem carreamento de solo como já vem ocorrendo. Haverá necessidade de 

proteção mecânica para garantir que o sistema de drenagem ou o próprio solo, não 

prejudiquem a manta asfáltica. O esquemático 10 demonstra bem este sistema. 

 
Esquemático 10 – Exemplo esquemático de uma barreira estanque associada a um sistema 

drenante/filtrante 

 
Fonte: Freitas (2003,p.3, apud Righi 2009, p.68) 

 

2.5  AGRESSIVIDADE DO MEIO AMBIENTE 

 

Para o início do projeto estrutural deve-se prover de dados com as condições 

climáticas, suas variações além da localização da obra em questão, pois são fatores que 

definem a agressividade do ambiente e a escolha correta da estrutura a ser executada.  

A temperatura, a umidade relativa do ar, o vento, a poluição e agressividade da água, 

são itens de significativa importância para a determinação da estrutura a ser adotada, que deve 

ser projetada para resistir à atuação desses agentes agressivos. A norma de estruturas NBR 

6118 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003,p.16).prevê: 
“A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e 
químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, 
independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas 
de origem térmica, da retração hidráulica e outras previstas no 
dimensionamento das estruturas de concreto”. 
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Segundo a NBR-6118 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003,p.15): 

“As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de 
modo que sob as condições ambientais previstas na época do projeto e 
quando utilizadas conforme preconizado em projeto conservem suas 
segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período 
correspondente à sua vida útil.”.  
 

Na versão anterior desta norma, apenas eram estabelecidos valores mínimos de 

cobrimentos para diversos tipos de concreto (revestidos com argamassa; aparentes; em 

contato com o solo; e em meio fortemente agressivo). Já com a revisão da norma, em 2003, os 

cobrimentos passam a ser proporcionais à agressividade do meio ambiente, a qual é 

considerada pela mesma como a principal causa de deterioração de uma edificação ao longo 

do tempo e está relacionada às ações físicas e químicas que atuam nas estruturas de concreto. 

Enquanto a antiga norma exigia o cobrimento de armaduras entre 1,5 e 2 cm para estruturas 

expostas a intempéries, a nova revisão determina o uso de espessuras de 3 e 4 cm nessas 

regiões. 

A agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com a tabela 1, que trata da 

agressividade do meio responsável pela velocidade e intensidade da corrosão do concreto e da 

armadura. 

 
Tabela 1 - Classes de agressividade ambiental 

 
Fonte: NBR 6118, 2003 p. 16 

A NBR 6118 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003,p.15), prevê que: 
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A variação da temperatura da estrutura, causada globalmente pela 
variação da temperatura da atmosfera e pela insolação direta, é 
considerada uniforme. Ela depende do local de implantação da 
construção e das dimensões dos elementos estruturais que a compõem. 

Portanto para a maior parte dos elementos estruturais de edificações se enquadram em 

espessuras inferiores a 50cm, por esse motivo a variação térmica considerada pode ser em 

torno da média de 10 ºC a 15ºC. 

As condições no meio ambiente que favorecem a degradação das estruturas são a 

temperatura, a chuva, a umidade relativa do ar e o vento, no concreto fresco como no concreto 

endurecido, o que pode gerar retração do concreto, surgindo tensões que provocam fissuras. 

Este fenômeno facilita a penetração de oxigênio e umidade, ocasionando corrosão das 

armaduras.  

O ambiente urbano e industrial estão carregados de substâncias lançadas na atmosfera 

que precipitam de forma seca ou úmida nas edificações, estes compostos lançados na 

atmosfera reagem com o vapor de água causando a chuva ácida, que em contato com o 

concreto desencadeia sua degradação.  

O vento também deve ser levado em consideração como fator intensificador de 

deterioração ao projetar uma estrutura. Quanto maior a velocidade e intensidade, maior será a 

incidência de chuva e deposição de partículas de sujeira na estrutura, principalmente nas 

fachadas das edificações. 

Existem muitas substâncias agressivas, classificadas como poluentes, e que devem ser 

levadas em consideração como fator de degradação das estruturas de concreto armado. Uma 

das principais substâncias nocivas às estruturas é o CO2 – Dióxido de carbono, que 

desencadeia o processo de carbonatação do concreto e a consequente corrosão das armaduras. 

Destacam-se também como substância nociva presentes na atmosfera, partículas sólidas que 

se depositam nas estruturas tais como: sementes; fezes de animais, que com as chuvas 

produzem ácidos, crescimentos de fungos e vegetações prejudicando as estruturas expostas. 

Para a determinação da camada protetora do aço, o cobrimento, para determinação da 

relação água/cimento e classe do concreto, houve a divisão da classe de agressividade 

ambiental, a qual divide os ambientes em: ambiente rural, submerso, urbano, marinho e 

industrial 

a) Ambiente urbano: pertence a classe de agressividade moderada, localizados em 

regiões ao ar livre, dentro de centros populacionais maiores contendo, normalmente, 

impurezas, fuligem ácida e outros agentes agressivos, como o CO2.  
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b) Ambiente marinho: pertence à classe de agressividade forte, localizados em regiões 

ao ar livre, sobre o mar e próximo dele, possui grande concentração de agentes agressivos 

como os cloretos e a alta velocidade do vento aumentam ainda mais a probabilidade de ataque 

à estrutura.  

c) Ambiente rural: pertence à classe de agressividade fraca, localizados ao ar livre, 

com baixo teor de poluente, por esse motivo não geram preocupações de ataques de agentes 

agressivos à estrutura. 

d) Atmosfera industrial: Pode ser considerada com classe de agressividade forte ou 

muito forte. Também localizadas ao ar livre, em que as atividades industriais emitem 

poluentes agressivos as estruturas. Contém gases ácidos que ajudam a reduzir a alcalinidade 

do concreto, destruindo a película passivadora do aço. Deve-se sempre avaliar para esta 

determinação a umidade relativa do ar, pois sendo inferior a umidade crítica, não haverá risco 

de corrosão. 

Deve-se ainda avaliar locais fechados com baixa renovação do ar, pois a concentração 

de gases agressivos pode ser prejudicial às armaduras do concreto. Como exemplo, as redes 

de esgotamento sanitário são construídas de concretos e estão sujeitas a degradação pela ação 

de compostos de enxofre que atacam o cimento hidratado e as armaduras de aço.  

Além dos cuidados com o projeto é de fundamental importância que durante a 

execução da obra sejam obedecidas as regras de concretagem e tempo de cura do concreto 

para evitar o aparecimento de fissuras, que são a entrada para o ataque desses agentes 

agressivos. 

 

2.6  PATOLOGIAS DEVIDO AO MAU USO, MUDANÇA DO USO E FALTA 

DE MANUTENÇÃO 

 

Toda edificação pode apresentar patologias originadas pela má utilização, ou pela falta 

de manutenção adequada, ou mesmo na mudança do uso, fatores que podem implicar na 

qualidade e na segurança.  

Toda obra possui um período de vida útil estimado. Porém, muitas vezes, antes do 

término deste prazo, o nível de desempenho encontra-se abaixo dos limites mínimos 

estimados, um desses motivos é a falta de manutenção periódica. A falta de manutenção faz 

com que pequenas manifestações patológicas, evoluam para situações de baixo desempenho 

das suas finalidades, com ambientes insalubres, de deficiente aspecto estético, de possível 



71 

insegurança estrutural e de alto custo de recuperação. Na maior parte das vezes  os problemas 

patológicos nestas situações tem origem no desconhecimento técnico, ignorância ou desleixo 

dos usuários que fazem uso inadequado das instalações, desconhecem as possibilidades de 

manutenção periódicas.  

Conforme a NBR 5674 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1999, p.3) prevê 

que: 

“No caso de propriedade condominial, os proprietários condôminos, 
responsáveis pela manutenção de partes autônomas individualizadas e 
co-responsáveis pelo conjunto da edificação, devem observar e fazer 
observar o estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, 
uso e manutenção de sua edificação, se houver. 
O proprietário pode delegar a gestão da manutenção de uma 
edificação para empresa ou profissional legalmente habilitado.”. 

 

Em resumo a responsabilidade pela manutenção de uma edificação está atribuída ao 

proprietário, ou por algum contratado (empresa ou profissional habilitado). É importante a 

manutenção periódica, pois pode evitar sérios problemas patológicos ou até levar a própria 

ruína da obra. 

O fim de vida útil de uma edificação se dá quando nesta não há mais possibilidade de 

restauração e revitalização seja pelo custo desta intervenção, ou seja, evolução dos danos 

patológicos que inviabilizam a restauração. Podemos citar como exemplo o edifício São Vito, 

em São Paulo, conforme informações a seguir. 

Fotografia 28 – Edifício São Vito 

 
Fonte: pt.wikipedia.org. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fK5Y1yaJHYEecM&tbnid=TCJmoCLVzMzFmM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio_S%C3%A3o_Vito&ei=0exqUfXOB8rA0AHWy4CgBQ&psig=AFQjCNEBi0ocgEXRRTyn85LPdA_t0Zl5vg&ust=1366048337175520
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Fotografia 29 – Edifício São Vito 

 

 
Fonte: pt.wikipedia.org. 

 

De acordo com a Revista Carta Capital (2010), exemplo destas manifestações 

patológicas, seria o Edifício São Vito (fotografias 28 e 29), ele foi projetado pelo Eng. Aron 

Kogan e erguido pela Construtora Zarzur & Kogan. As obras começaram em 1954 e foram 

concluídas cinco anos depois. O terreno original tinha 784,17 metros quadrados. A arquitetura 

do prédio teve influência do modernismo e foi concebido como solução para o problema da 

moradia popular, embora também tivesse doze conjuntos comerciais. A estrutura é de 

concreto armado, com brises horizontais. Naquela época, eram uns dos prédios mais 

imponentes da cidade de São Paulo. Três elevadores serviam originalmente o prédio. O último 

andar é uma área livre de 800 metros quadrados, que chegou a ser usada para eventos nos 

anos 1960. Os corredores dos andares têm cerca de oitenta centímetros de largura, e as 

escadas internas, 1,20 metros. Este edifício tornou-se símbolo da degradação da área central, 

num conhecido processo de deterioração.    

Essa degradação foi acentuada pela divisão de diversas quitinetes em duas, pela 

instalação de diversas "gambiarras" na rede elétrica (80% dos pontos de ligação do prédio 
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eram clandestinos em 2002) e até pela suspensão da coleta de lixo, o que levou muita gente a 

atirar sacos de lixo das janelas, além de água suja e restos de comida. O abastecimento de 

água do edifício era feito por dois poços artesianos até 1982, quando uma cheia do Rio 

Tamanduateí os poluiu, e a Sabesp passou a ser a responsável, a um custo mais alto. Dos três 

elevadores originais, apenas um estava em funcionamento em 2002, ainda assim servindo 

apenas até o 15.º andar. Nessa época o edifício, então o maior cortiço verticalizado da cidade, 

já tinha sido apelidado de "Balança, mas não Cai" e "Treme-Treme". 

A primeira proposta de implosão foi em 1987, quando Jânio Quadros, então prefeito 

da cidade, soube que a polícia tinha dificuldades para entrar no prédio e teria ordenado a um 

assistente: "Imploda-o." A violência dentro do próprio edifício fez com que aos poucos os 

moradores deixassem o prédio: havia 150 apartamentos abandonados em 2002. A 

inadimplência de muitos moradores também contribuía para a degradação do local — 65% 

das unidades estavam inadimplentes em 2002. Ela teria aumentado quando a então prefeita 

Marta Suplicy anunciou a implosão do prédio em 2003. 

A prefeitura desapropriou o edifício em 2004, e ele foi totalmente desocupado em 25 

de junho daquele ano, quando as últimas 140 famílias deixaram o prédio. A intenção era 

reformá-lo ampliando a área de cada apartamento e diminuindo o número de unidades, projeto 

orçado em 16 milhões de reais em 2003, para que os apartamentos fossem revendidos, com 

prioridade para os antigos moradores. Já nessa época foi feito um estudo para medir o impacto 

da demolição do edifício. 

Mas um estudo de viabilidade, pedido por José Serra, quando assumiu a prefeitura no 

ano seguinte, determinou que o custo por apartamento excedesse o teto do programa de 

habitação popular da Caixa Econômica Federal. O programa da Caixa ainda determinava que 

o financiamento só fosse concedido caso o entorno estivesse "recuperado e atraente". Houve 

ainda a proposta de transformar o edifício em hotel, biblioteca ou sede de secretarias, mas 

todos os projetos nesse sentido foram rejeitados. Com isso, a demolição voltou a ser a 

alternativa, mas deveria ser feita manualmente, para não afetar a estrutura do Mercado 

Municipal, especialmente seus vitrais, importados da Alemanha.  

Uma ação judicial, apresentada pela Defensoria Pública, buscou impedir a demolição, 

mas sem êxito. A prefeitura iniciou um longo processo de demolição manual de um edifício 

de quase noventa metros de altura.  
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3. MANUTENÇÃO / VISTORIAS E MUDANÇA DE USO DA EDIFICAÇÃO 

 

Conforme a NBR 5674 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1999, p.2), que 

define manutenção como: “Conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou 

recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes para atender as 

necessidades e segurança dos seus usuários”. 

A necessidade da manutenção e recuperação de edifícios para conservação de sua vida 

útil está associada diretamente a ao conhecimento das características básicas da edificação, ou 

seja, sua construção, projetos, tempo de vida da edificação. Dados investigativos do passado 

que auxiliam no método de tratamento e nas formas de manutenção. Informações que devem 

ser ajustadas, tais como: os materiais utilizados, resistências das peças, durabilidade, método 

de execução, a fim de elaborar um laudo e finalmente ajustar um tratamento adequado. 

É evidente a importância da manutenção das edificações, sabendo-se que estas não 

podem ser vistas como produtos descartáveis passíveis de substituição. Verifica-se que a 

manutenção prorrogará a vida da edificação condicionando a uma ausência de patologias.  

 

3.1 EDIFÍCIO MARTINELLI - DA FALTA DE MANUTENÇÃO E ABANDONO A 

RECUPERAÇÃO TOTAL 

 

Como o exemplo do edifício São Vito citado em capítulos anteriores, que devido a 

falta de manutenção foi marcado como ícone da degradação municipal, sendo demolido em 

2011, atitude que gerou de inúmeras críticas ao descaso e abandono de obras tão importantes 

a sociedade. 

Em contrapartida temos o caso do edifício Martinelli, em São Paulo, capital, que foi 

inaugurado em 1929, em 1960 entrou em decadência se tornando uma favela vertical, com o 

abandono total no setor de manutenção e preservação. Em 1975, o prédio foi desapropriado e 

passou por obras de revitalização. e segundo dados do próprio site do edifício, nesta obra “os 

sistemas hidráulico e elétrico foram totalmente substituídos, novos elevadores foram 

instalados, a fachada foi limpa com jateamento de areia. Um moderno sistema de prevenção a 

incêndios foi instalado, tornando o Martinelli um dos mais seguros da cidade. Em 1979 foi 

reinaugurado, sendo ocupado por diversas repartições municipais, como a Emurb e a Cohab”. 
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Fotografia 30: Prédio Martinelli, São Paulo 

 
Fonte: Prédio Martinelli, 2013 

 
Fotografia 31: Prédio Martinelli, São Paulo – Obras de Revitalização 

 
Fonte: Prédio Martinelli, 2013 
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Fotografia 32: Prédio Martinelli, São Paulo – Fotos atualizadas. 

 
Fonte: Prédio Martinelli, 2013 

 

Com o exemplo anterior deixa-se claro a necessidade da manutenção nas edificações, 

demonstrando que o edifício Martinelli, sofreu com o abandono e descaso por parte dos 

moradores, e por esse motivo houve a necessidade de uma enorme intervenção, para assim 

voltar a possuir as condições de uso com segurança, conforto e habitabilidade. Após essa 

intervenção, nota-se pelas fotos atuais, que o edifício se mantém em excelente estado de 

conservação, onde ocorrem as manutenções periódicas as quais garantem o aumento da vida 

útil do mesmo. 

Por motivos como esse, fica clara a importância de definir planos de manutenção,em  

que o proprietário é o responsável por este cuidado, ou em caso de condomínios, os 

condôminos são responsáveis pelas suas unidades e co-responsáveis pelo conjunto,como cita 

a NBR 5674 (1999, p.3). e essa responsabilidade pode ser delegada para empresa ou 

profissional legalmente habilitado que assumirá essa responsabilidade técnica. 

 

3.2 MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

 

Para que tenham sua vida útil aumentada e sem grandes custos, os edifícios precisam 

fazer a manutenção preventiva em intervalos regulares de tempo, a fim de manter seu 

desempenho, e esta deve ser executada a partir de informações técnicas que devem prever 

cuidados com as estruturas, alvenarias de fechamento, cuidados com pontos de umidade tão 

prejudiciais a edificação,com os  revestimentos, sistemas entre outros. 
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A  NBR 5674 (1999, p.4), define os diferentes tipos de manutenção necessários: 
a) manutenção rotineira, caracterizada por um fluxo constante de 
serviços simples e padronizados, para os quais somente são 
necessários equipamentos e pessoal permanentemente disponíveis nas 
edificações; 
 b) manutenção planejada, caracterizada por serviços cuja realização é 
organizada antecipadamente, tendo por referência solicitações dos 
usuários, estimativas da durabilidade esperada dos componentes das 
edificações em uso ou relatórios de inspeções periódicas sobre o seu 
estado de deterioração;  
c) manutenção não planejada, caracterizada por serviços não previstos 
na manutenção planejada, incluindo a manutenção de emergência, 
caracterizada por serviços que exigem intervenção imediata para 
permitir a continuidade do uso das edificações ou evitar graves riscos 
ou prejuízos pessoais e patrimoniais aos seus usuários ou 
proprietários. 

 

As inspeções periódicas que também devem ser feitas com o intuito de preservar a 

integridade dos edifícios, e a ABECE (Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria 

Estrtural, 2005, p.1 a p.6), elaborou um Plano de Vistoria – Check List- mínimo, o qual 

objetiva minimizar riscos, indicar a formas de preservar a integridade dos edifícios com mais 

de dez anos de construção. O fluxograma1 resume de maneira prática as atividades de 

vistoria. 
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Fluxograma 1 - Check List para Vistoria de Edificações em Concreto Armado 

 
Fonte: http:// www.abece.com.br/web/serv_vistoriachecklist.asp 

 

A inspeção preliminar é responsável pelo levantamento das manifestações patológicas, 

e deve ser feita periodicamente se tornando indispensável para a manutenção preventiva. Ela 

deve conter alguns itens como:  

a)Infiltrações, regiões das jardineiras, muros de contenção, passagem de rede 

hidráulica-sanitária; 

b)Situação das juntas; 

c)Situação das peças de concreto por exemplo nas garagens e lajes expostas, 

verificar manchas e alteração de cor; 

d)Fissuras, lascas e corrosão de armaduras em concreto; 

e)Fissuras e deformações nas estruturas de concreto e também em alvenarias; 

f)A situação dos revestimentos, tanto argamassados como cerâmicos, 

verificando manhas, descolamentos e fissuras. 

 

Nessa inspeção o uso de fotográficas e croquis de localização e identificação é 

imprescindível. Serve como apoio para uma inspeção mais detalhada, e por isso é importante 



79 

identificar no croqui os pontos mais críticos e vincular as fotos tiradas, descrever as condições 

do ambiente, se é úmido ou seco, se possui gases como dióxido de carbono, as condições de 

exposição ao sol e a agentes agressivos, além das informações que se acharem necessárias. 

Deve-se também fazer a anamnese da edificação, com levantamento de dados cadastrais, de 

construção, projetos, se já houve intervenções, quando ocorreram e quem fez. Como num 

exame médico em que tudo é pesquisado para depois avaliar o problema.  

Inspeção Detalhada, é realizada por equipe especializada, com uso de equipamentos e 

aparelhagem para medições, análises e ensaios possibilitando a elaboração de um laudo 

técnicop. Geralmente feitas quando as inspeções periódicas apontam situações anormais e 

possíveis patologias, ou em casos extremos com danos emergenciais. 

 

3.3 MUDANÇA DE USO DA EDIFICAÇÃO 

 

A mudança de destinação de edificações é um tema que tem se tornado cada vez mais 

comum no setor da engenharia. As edificações vão envelhecendo e com o passar dos anos as 

atividades comerciais e industriais se atualizam ou se modificam, o mesmo acontece com as 

regiões afastadas e mesmo as centrais das cidades que também mudam sua ocupação.  

Por esses motivos as edificações são alvos dessas mudanças de utilização, havendo a 

necessidade de avaliações de suas estruturas, sistemas, remanejamentos arquitetônicos para  a 

adequação das novas instalações. 

A seguir será exemplificado um caso de mudança de uso de edificação, sendo que não 

haviam projetos estruturais e por esse motivo houve a necessidade de inspeção detalhada para 

obtenção de dados técnicos que possibilitariam a avaliação da resistência do galpão para os 

novos carregamentos de utilização e a possibilidade da aplicação de reforços estruturais onde 

houvesse necessidade. 

Tratava-se de um depósito de materiais, como carpetes e estofados, com boas 

condições aparentes, e o novo uso seria para transformá-lo num restaurante, para funcionários 

e demais usuários. 
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Forma 5: Croqui de arquitetura p/inspeção preliminar-Projeto de modificação de uso de Galpão. 

 
Fonte: O autor, 2009 

 
 
 

Forma 6: Projeto de arquitetura para o restaurante-Projeto de modificação de uso de Galpão. 

 
Fonte: O autor, 2009 
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Forma 7: Croqui com Mapeamento para Avaliação Estrutural p/ Projeto de modificação de uso de 
Galpão. 

 

  
Fonte: O autor, 2009 

 

 
Fotografia 33: Estrutura descascada para obtenção das armações. Pontos A e laje 

 
Fonte: O autor, 2009 
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Fotografia 34: Estrutura descascada para obtenção das armações. Pontos C e laje  

 
Fonte: O autor, 2009 

 
Ensaio 1: Ensaio de Compressão do concreto 

 
Fonte: O autor, 2009 

 

Neste estudo foram identificadas todas as estruturas que eram de concreto armado, 

onde constatou-se a simetria das peças, então foi feita uma análise para o levantamento das 

armaduras existentes nos pontos que seriam considerados mais carregados, e esta avaliação 

serviria para toda a área estudada, conforme forma 5. Pediu-se também uma extração de 

concreto para a obtenção das resistências, ensaio 1. 

Houve também a necessidade de outro ensaio chamado "Prova de Carga" em que se 

carregam gradualmente alguns trechos da estrutura e são medidos os deslocamentos e abertura 

de fissuras devido às essas cargas aplicadas. Equipamentos de medição são instalados e 
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fornecem os resultados, solicitando a estrutura até que cheguem aos valores limites em norma, 

onde as cargas são estabilizadas, mantendo a estrutura estável e segura.  

Com esse ensaio obteve-se a capacidade resistente da estrutura de concreto armado, e 

em posse desses resultados houve a possibilidade da modelagem da estrutura em elementos 

finitos, onde montou-se uma grelha da estrutura existente com os carregamentos resistidos no 

ensaio e outra grelha com os carregamentos novos do restaurante. 

Assim com dois modelos, sendo um com a situação atual e o outro com a alteração do 

uso, houve a possibilidade de análise de resultados com comparação dos esforços solicitantes 

e dos esforços resistentes com a verificação de todas as peças e avaliação criteriosa para as 

que necessitariam de reforço estrutural.  

Nesta comparação de esforços solicitantes e resistentes, pode-se obter também as 

cargas nas fundações, onde também foram avaliadas por comparação dos modelos, e as 

diferenças de cargas foram passadas ao engenheiro responsável para avaliação dos solos e da 

fundação existente. 
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4 IMÓVEIS NOVOS COM PATOLOGIAS E O CONSUMIDOR 

 

Este item trata dos vícios e defeitos na compra e venda de imóveis novos ou recém 

construídos. Faz uma comparação entre o Código Civil e o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (CDC).  

 

4.1 LEGISLAÇÃO 

 

O Brasil está passando por um momento em que o crédito para aquisição de imóveis é 

farto. Na trilha de programas governamentais de concessão de crédito, como o “Minha Casa 

Minha Vida” implementado pelo Governo Federal, os bancos públicos e privados oferecem 

crédito àqueles que não se encaixam no perfil exigido. Assim, animadas pelo poder público, 

as pessoas estão cada vez mais se lançando nessa empreitada de aquisição de seu imóvel. 

Ocorre que ao adquirir o bem, encantam-se com o que é oferecido fora do apartamento 

(academia de ginástica, piscina com solarium, espaço gourmet, área de convivência, e o que 

mais puder agregar valor às unidades), mas se esquecem de fazer uma inspeção detalhada na 

unidade que estão adquirindo e também em áreas comuns, e depois de certo tempo descobrem 

vícios ocultos (às vezes, nem tão escondidos) que diminuem o valor do bem adquirido, eis 

que demandam reforma ou reparos, e que, eventualmente podem até mesmo comprometer a 

segurança dos moradores. 

Tal situação, de entrega de bens viciada, é prevista tanto pelo Novo Código Civil 

Brasileiro (Lei 10.406/2002), como pela Lei 8.078/90, que é o Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor. 

A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que passou a vigorar no dia 11/03/1991, 

conhecida como o Código de Defesa do Consumidor (CDC) representou grande evolução 

para as relações de consumo, ampliando a proteção para os adquirentes de produtos ou 

serviços.  

A Lei 8.078/90, código de proteção ao consumidor ao enunciar seus princípios prevê 

em seu art. 4º, inciso II, alínea ‘d’, que haverá ação governamental no sentido de proteger 

efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho”. 

Assim, apesar do CDC ser uma norma especial que considera, primordialmente, a 

hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor no mercado, sua análise deve ser feita 

conjuntamente com o Código Civil.  
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Marques (2006, p.691) observa que “A Lei 10.406/2002 unifica o direito comercial e 

civil no que se refere às obrigações, e muitos contratos que estão presentes no sistema do 

direito privado geral, e são expressamente regulados pelo CC/2002 também podem ser 

contratos de consumo. Assim temos que um mesmo contrato, regulado em abstrato (ou por 

normas de conduta) tanto no CDC como no CC/2002, pode ser civil (se entre dois 

consumidores, por exemplo, dois proprietários em um condomínio, etc.), pode ser empresarial 

(se entre dois empresários) e pode ser de consumo (se entre um consumidor e um fornecedor 

ou empresário, na terminologia do CC/2002)”. 

Pelas definições acima conclui-se que a aplicação da legislação será feita caso a caso, 

sendo que consumidor (adquirente) e vendedor (alienante) travarão batalhas judiciais, pela 

busca de prazos que lhes forem mais favoráveis. O consumidor, se for o caso, tentará fazer 

valer os prazos mais longos, enquanto o vendedor buscará restringir seu prazo de 

responsabilização. A análise específica dos prazos será feita em item adiante. 

 

4.2 VÍCIOS E DEFEITOS - DEFINIÇÕES 

 

Segundo definição do Dicionário Aurélio (2004, p. 609 e 2058) vício é defeito grave 

que torna uma pessoa ou coisa inadequada para certos fins ou funções. Já defeito, vem a ser 

uma imperfeição, deficiência ou deformidade. 

De acordo com Silva (2007, p. 420 e 1483): 
 “defeito é empregado na terminologia jurídica, com o mesmo sentido 
de vício, isto é, a imperfeição ou falha que venha prejudicar ou 
diminuir a qualidade ou caráter, seja do ato, da coisa ou da pessoa. Em 
relação aos defeitos referentes às coisas, ou que atacam as coisas, 
diminuindo sua utilidade ou valia, mais propriamente se dizem vícios 
redibitórios, quando se encontram ocultos ou sejam desconhecidos 
pela parte que as recebeu, por qualquer título. Mostra que vícios 
redibitórios e vícios ocultos têm a mesma significação, e que a sua 
existência justifica a ação do comprador para que obtenha abatimento 
no preço, ou na rescisão do contrato. É a ação que recebe o nome de 
redibitória. Para que, porém, se autorize o comprador, ou o adquirente, 
a intentar a ação redibitória contra o vendedor, ou alienante, a fim de 
que responda este pelos vícios ocultos evidenciados é necessário: a) 
que estes vícios, ou defeitos, sendo inerentes à substância e qualidade 
das coisas vendidas, não sejam conhecidos pelo comprador, ou 
adquirente; b) que tornem a coisa imprópria ao uso do seu destino, ou 
lhe diminua o uso, ou valor, de al forma, que não a teria adquirido o 
comprador, ou não teria dado por ela o preço combinado, se os 
conhecesse; c) que sejam existentes no momento do ajuste, ou 
contrato, ainda que em germe”. 
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SILVA (2007, p. 1482) explica ainda que: 
 “vício de construção ou vício construtivo ou defeitos de edificação 
são expressões jurídicas de igual conteúdo e correspondem na 
Engenharia, à defeitos de construção. Tais expressões correspondem a 
todo e qualquer defeito ou mau-funcionamento emergente de uma 
edificação já entregue ao adquirente, ressalvando aqueles provenientes 
de mau uso ou falta de manutenção adequada, resultante de erro de 
projeto (planejamento), alteração nas especificações, deficiência na 
mão-de-obra empregada ou defeitos dos materiais utilizados na obra, 
observado o prazo de vida útil dos mesmos. Estes vícios ou defeitos 
podem ser ocultos, aparentes ou ostensivos e verificáveis quando do 
recebimento do imóvel ou ao longo do tempo”.  
 

Assim, verificado o vício redibitório (oculto), o adquirente de um imóvel fará jus a um 

abatimento no preço, ou até mesmo ao desfazimento do contrato, desde que:  

a) o vício ou defeito já estivesse presente quando da aquisição; 

b) que ele não fosse perceptível, para uma pessoa leiga, p. ex., um problema 

elétrico, hidráulico, ou de fundação do edifício; 

c) que prejudicasse a utilização do bem, ou lhe diminuísse o valor. 

 

O Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) ao falar dos Contratos em Geral, trata em 

sua Seção V, Dos Vícios Redibitórios, que segundo definição legal do art. 441 consiste no 

abatimento do preço, ou até mesmo no desfazimento do contrato, em razão de um vício ou um 

defeito oculto, que a torne imprópria ao uso a que é destinada. 

Além da anulação do contrato, a lei em comento prevê no artigo 443 a indenização por 

perdas e danos. “Se o vício já era conhecido por quem transferiu a posse do bem, o valor 

recebido deverá ser restituído, acrescido de perdas e danos; se não conhecesse o vício ou 

defeito deverá devolver o valor recebido, mais as despesas com o contrato”.  

O art. 444  da Lei 10.406/2002 diz que “a responsabilidade do alienante subsistirá 

ainda que a coisa pereça nas mãos do alienatário, desde que o vício oculto já existisse ao 

tempo da tradição”, sendo que a tradição, em termos jurídicos, é o instituto que consiste na 

entrega do bem. 

Assim, no caso de imóveis novos, a construtora, a incorporadora ou até mesmo a 

comercializadora devem ser responsabilizadas pelo vício previamente existente. 

Marques (2006, p. 437) analisa a situação do incorporador da seguinte forma:  

“Quanto ao contrato de incorporação imobiliária, em que o 
incorporador faz uma venda antecipada dos apartamentos, para 
arrecadar o capital necessário para a construção do prédio, fácil 
caracterizar o incorporador como fornecedor, vinculado por obrigação 
de dar (transferência definitiva) e de fazer (construir). A 
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caracterização do promitente comprador como consumidor dependerá 
da destinação final do bem ou da aplicação de uma norma extensiva, 
como a presente no art. 29 do CDC”.  Esse artigo diz:” para os fins 
deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as 
pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”. 
Ainda segundo a autora, “interessante notar que qualquer dos 
participantes da cadeia de fornecimento é considerado fornecedor e há 
solidariedade entre eles”. 

 

4.3 PRAZO PARA RECLAMAR DE VÍCIOS E DEFEITOS NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

Conforme vem sendo analisado no presente capítulo, quando do surgimento de vícios 

e defeitos o adquirente terá prazos especificados na legislação para oferecer sua reclamação. 

Esses prazos podem ser aplicados, sem o auxílio do Poder Judiciário, contudo caso 

haja resistência do vendedor o interessado será obrigado a exercer seu direito constitucional 

de ação para ter sua pretensão analisada. 

 

4.3.1Prazos no Código Civil 

 

A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que começou a vigorar em 11/01/2003 que 

regula atos e negócios jurídicos civis e comerciais, tem previsão específica de prazos para 

reclamações de problemas que surgirem nos negócios em geral, e também aplicam-se ao caso 

das edificações. 

 

4.3.1.1 Dos prazos dos vícios ocultos- 1 ano 

 

A lei prevê que o prazo é de 1 (um) ano, contado da entrega efetiva, em se tratando de 

bem imóvel. Os arts. 445 e 446 do Código Civil tratam dos prazos decadenciais para que o 

adquirente obtenha o abatimento no preço. Assim, o consumidor recebe as chaves do 

apartamento e percebe depois de alguns meses um grave defeito no sistema hidráulico poderá 

reclamar diretamente com aquele que lhe vendeu a residência; assim nesse prazo ânuo, poderá 

exigir daquele que lhe vendeu o bem, ou eventualmente financiou, o ressarcimento dos 

valores, ou até mesmo, se comprovar que o defeito é insuperável, caberá o desfazimento do 

negócio. 

Esse prazo de 1 (um) ano previsto no art. 445 do Código Civil, segundo NERY 

JUNIOR (2013, p. 668): 
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 “[...] terá início a contar do momento em que a pessoa obtiver a posse 
do bem. Pelo texto dos parágrafos do CC 445, o legislador faz 
preponderar o entendimento de que se deva dar ao adquirente ocasião 
efetiva de conhecer os vícios da coisa, razão por que os prazos do 
‘caput’ só têm início a partir do contato efetivo (e não presumido) do 
novo dono com a coisa adquirida”. 

 

4.3.1.2 Dos prazos nas ações indenizatórias – 3 anos 

 

O art. 206, parágrafo 3º, inciso V do Código Civil mostra que prescreve em 3 anos a 

pretensão de reparação civil. Essa norma serve para a reparação civil nos atos e negócios 

realizados tanto com bens móveis, como imóveis.  

Dessa forma, se alguém adquire um imóvel (ou até mesmo um grupo de pessoas que 

adquire um imóvel na planta) e depois descobre vícios e defeitos no imóvel tais como: a) 

emprego de material impróprio ou insuficiente; b) desrespeito às normas técnicas de 

engenharia; c) falta de impermeabilização nas paredes, esquadrias e pisos; d) projetos 

elétricos irregulares, com fiação abaixo das especificações; e) fissuras em paredes internas e 

externas; f) trincas em lajes decorrentes de resistência insuficiente do concreto, dentre outros 

que poderão surgir.  

Essa pessoa ou grupo de pessoas poderá contratar um profissional especializado que 

deverá elaborar um estudo de todos os graves vícios e defeitos do imóvel, indicando através 

de um laudo, se os problemas são de ordem estrutural, comprometem a utilização do bem e 

expõe, ou não, os moradores a riscos e danos à saúde.  

Assim, caso o vendedor esteja de má-fé, e não queira proceder aos reparos necessários, 

o proprietário do imóvel poderá fazer os reparos e cobrar judicialmente do vendedor todo o 

gasto que teve. Para comprovar que o vendedor não quis atender suas solicitações poderá 

fazer prova através de: e-mails, cartas A.R. e notificações extrajudiciais.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação nº 0042586-

43.2009.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto –SP, pela 9ª Câmara de Direito Privado em 

que foi Relator o Sr. Desembargador Antonio Vilenilson, analisou interessante situação 

envolvendo vícios e defeitos no caso de reparação civil. (conferir julgamento – anexo 1).  

O julgado trata de situação interessante, com demonstração prática, de entrega de bem 

com inúmeros defeitos que autorizaram o autor a ingressar com uma ação indenizatória, no 

prazo diferenciado de 3 (três) anos, eis que foi obrigado primeiro, a consertar os defeitos que 

impediam o regular uso do bem, para depois demandar judicialmente o construtor do imóvel. 
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4.3.1.3 Dos prazos nos contratos de empreitada – 5 anos 

 

O Código Civil em seu artigo 618 tem ainda um prazo especial de 5 anos para 

responsabilização do empreiteiro nos casos em que é encarregado de executar a obra, 

incluindo aí administração e compra de materiais. 

A Lei 10.406/2002 em seu art. 618 do Código Civil preconiza que: “nos contratos de 

empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 

execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.  

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), realizou importante julgamento - Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento 1056929 / SP - AgRg no Ag 1056929 / SP, julgado 

pela Terceira Turma em 16/10/2008, em que foi Relator o Sr. Ministro Sidnei Beneti-, 

decidindo que, nos casos de empreitada, o contratante terá 5 anos para requerer a solução de 

eventuais problemas que surgirem no imóvel, a partir da entrega das chaves, que é o ato 

simbólico de entrega do imóvel (conferir julgamento – anexo 2). 

 

4.3.2 Prazos no Código de Defesa do Consumidor 

 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem ainda a previsão de alguns prazos 

diferenciados para reclamar de vícios e defeitos nos bens de consumo em geral. E, caso, a 

compra do imóvel cofigure uma relação de consumo, eles serão aplicados. 

 

4.3.2.1 Art. 26, inciso II combinado com o § 3º - 90 dias 

 

O art. 26, inciso II da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, mostra que: O 

direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-

se de fornecimento de serviço e de produto duráveis. Enquanto o § 3º desse mesmo artigo 

mostra que tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que 

ficar evidenciado o defeito. 

Assim, a presente norma prevê que, assim que o consumidor perceber o defeito em seu 

imóvel, deverá reclamar no prazo de 90 dias, para que o problema seja sanado, sem a 

necessidade de ingressar com uma ação judicial. Se o alienante do bem não atender ao pedido, 

restará a possibilidade de se ingressar com ações judiciais, que com certeza, demandarão mais 

tempo para solucionar o problema. 
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4.3.2.2 Art. 27 – 5 anos 

 

O artigo 27 do CDC estatui que: "Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria". 

Esse interessante artigo, conforme a melhor interpretação jurídica, leva em conta a 

segurança do consumidor. Muito embora, seja mais utilizado para fato do serviço, como em 

um acidente de transporte, em que as vítimas buscam indenização por danos materiais e 

morais, também pode servir para fato do produto.  

O artigo busca proteger a incolumidade física e psicológica daqueles que adquirem um 

bem ou são consumidores de um serviço. Mas como poderia ser aplicado na prática por 

alguém que adquire um bem imóvel? Ora, se alguém adquire um imóvel que foi construído 

sem observar as normas legais, ou com materiais inadequados, de tal forma que o morador 

visualize fissuras, e percebe que estas tendem a aumentar, poderá efetuar a reclamação no 

prazo de 5 anos, a partir do momento em que tome ciência do problema, e perceba que sua 

vida está em  risco. Tal situação em que o imóvel deixa de ser seguro realmente é 

preocupante, tendo em conta problemas recentes ocorridos na construção civil brasileira, com 

desabamento de prédios inteiros. 

 A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento 

da Apelação Cível nº 135096.4/1, realizado em 17/12/2002, em que foi Relator o 

Desembargador Nivaldo Balzano traz aplicação desse artigo 27, (ver julgamento – anexo 3). 

Assim, haverá aplicação desse artigo de lei quando houver risco para a incolumidade 

física ou psíquica do consumidor. 

Dessa forma, extrai-se da nossa legislação, que o consumidor e o alienante, terão 

ferramentas para se defender, utilizando-se do Código Civil e do Código de Defesa do 

Consumidor. De um lado, o adquirente do bem ,que pretende ver o seu direito satisfeito em 

razão de imperfeições do imóvel. E, de outro, o alienante, que não quer ver a relação 

eternizada, sob pena, de se ferir a segurança jurídica que deve existir nos negócios, evitando 

que o adquirente, muito tempo depois, venha fazer reclamações que podem não ter relação 

com a fase construtiva, mas sim com o desgaste natural das coisas, em razão da ação 

inexorável do tempo, bem como em razão da falta de manutenção adequada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As manifestações patológicas presentes nas edificações recém-entregues comprova a 

necessidade de maior qualificação profissional, atentando às responsabilidades da equipe 

presente num empreendimento em relação ao desempenho da obra após a sua entrega e 

utilização. Todos os participantes da equipe, engenheiros, técnicos, mestres de obra, 

encarregados, devem ter devido conhecimento sobre as técnicas envolvidas nos serviços a 

serem executados, e ter consciência das patologias que serão proporcionadas em caso de não 

cumprimento dos procedimentos corretos de execução.  

É de fundamental importância que o engenheiro responsável pela obra saiba avaliar os 

projetos recebidos, os materiais de construção, os procedimentos de execução além de fazer o 

cruzamento entre projetos, tendo habilidade para cobrar dos projetistas itens mal detalhados 

ou insuficientes, interferências, detalhes construtivos, saber avaliar quando a lista de materiais 

é inconsistente, corrigir e orientar a equipe em seus serviços, ou seja, elementos que 

proporcionem a obra um andamento mais eficaz. Deve também saber a hora de solicitar 

consultoria em casos mais delicados e de fundamental importância como a execução de 

fundações, as quais devem ser checadas com levantamento de dados fornecidos pela “nega e 

repique” e “prova de carga” em estacas, confirmando assim o projeto de geotecnia e 

fundações. Imprecisões em relação à execução das estruturas e sistemas também devem ser 

avaliadas e solicitadas consultorias a fim de se evitar problemas futuros. 

Verificou-se neste trabalho a importância da execução adequada de serviços que são 

considerados básicos por todos, como a execução da base de alvenaria e seus revestimentos 

como: o chapisco, emboço e reboco. Comprovou-se que a adoção inadequada dos traços 

dessas argamassas, o não respeito da cura, do tempo de secagem e mesmo da limpeza, podem 

ser tão prejudiciais ao conjunto, possibilitando a abertura de fissuras, a não aderência, altas 

porosidades, problemas que possibilitam a entrada de água e agentes agressivos que podem 

atacar diversos setores da edificação, causando danos e prejuízos. Evitar a entrada de umidade 

e penetração de água pelos poros das estruturas e superfícies em geral, ainda é o maior desafio 

para impedir o surgimento das patologias. 

A justiça brasileira prevê prazos para reivindicação de problemas relacionados as 

patologias em edificações desde que estas estejam com o uso e manutenções adequadas, de 

forma a proteger tanto o consumidor final como o empreiteiro. 

Muitas patologias ocorrem após a entrega da obra com a edificação em uso, entretanto 

não foram causadas por serviços mal executados, e sim por procedimentos inconsequentes dos 
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usuários e também pela falta de manutenção preventiva ou mesmo corretiva que é de 

responsabilidade dos proprietários. Por esse motivo é tão importante a entrega de um manual 

de uso e procedimentos para as edificações, estabelecendo prazos para vistorias e 

manutenções além dos procedimentos corretos a serem efetuados evitando assim danos e 

prejuízos aos usuários. 
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ANEXO I - APELAÇÃO 
 
Apelação nº 0042586-43.2009.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto –SP, 9ª Câmara de 
Direito Privado Relator Desembargador Antonio Vilenilson: 
 
Trata-se de caso em que o próprio construtor do imóvel realizou a venda, sendo então 
aplicável a responsabilidade do construtor, que não é afastada por ter sido celebrado contrato 
de compra e venda. 
Depois que descobriram os defeitos do imóvel, souberam que outras pessoas também foram 
vítimas do mesmo golpe. Os vícios e defeitos dos imóveis construídos pelo réu decorrem de: 
a) emprego de material impróprio ou insuficiente; b) desrespeito às normas técnicas de 
engenharia; c) falta de impermeabilização nas paredes, esquadrias e pisos; d) projetos 
elétricos irregulares, com fiação abaixo das especificações; e) fissuras em paredes internas e 
externas; f) trincas em lajes decorrentes de resistência insuficiente do concreto. Afirmam que 
contrataram engenheiro civil, que elaborou estudo de todos os graves vícios e defeitos do 
imóvel. Segundo o laudo, os problemas são de ordem estrutural, comprometem a utilização do 
bem e expõe os moradores a riscos de danos à saúde. Após conversa com o réu e com o 
engenheiro, foi celebrado acordo no qual o réu se comprometeu a realizar todos os reparos 
necessários para adequar o imóvel às normas técnicas, corrigindo os vícios e defeitos da 
construção. Porém, o réu não cumpriu o trato.  
O Desembargador Relator entendeu que: A ação ajuizada pelo comprador não tem natureza 
redibitória, mas indenizatória. O autor quer que a ré o indenize pelos danos materiais 
suportados com a troca do motor, bem como o indenize à título de dano moral. 
Se a coisa adquirida contém vício redibitório, o legislador oferece duas alternativas ao 
adquirente: a) enjeitar a coisa, recobrando o preço (CC 441); b) pleitear a redução em 
correspondência com o defeito oculto que tenha causado a diminuição do valor (CC 442). 
Nada obsta que, além dessas possibilidades específicas, o adquirente maneje pretensão 
indenizatória pelos danos causados em virtude do defeito apresentado. 
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ANEXO II - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1056929 / SP - AgRg no Ag 1056929- SP, 
julgado pela Terceira Turma em 16/10/2008, em que foi Relator o Sr. Ministro Sidnei Beneti, 
aplicou-se o art. 618 do Código Civil da seguinte forma: 
 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. 
PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO 
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 
I - Em relação à prescrição, a norma do art. 1.245 do CC de 1916 que prevê, "nos contratos de 
empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, não o achando firme, preveniu 
em tempo o dono da obra", não ampara a pretensão da parte em reformar o acórdão, que 
considerou a existência de vício redibitório e afastou a prescrição. 
II - O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, a 
qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo improvido. 
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ANEXO III - APELAÇÃO CÍVEL 
 
Apelação Cível nº 135096.4/1 da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, julgado em 17/12/2002, Relator Desembargador Nivaldo Balzano:  
 
 “REPARAÇÃO DE DANOS CONSISTENTE NO ABATIMENTO DO PREÇO POR 
DEFEITO DA COISA FORNECIDA - Agravo retido reiterado com alegação de prescrição e 
de decadência regido o tema pelo Código Civil ou pelo artigo 26 do Código de Defesa do 
Consumidor - Aplicabilidade do artigo 27, pena de se entender que o direito consumerista 
restringiu direito do consumidor, contrariamente à teleologia e à motivação do diploma - 
Aplicabilidade desse último diploma porque a prestação de serviço da construção civil refere 
à reparação de dano no fornecimento de produto durável, como é um imóvel para residência - 
Alegação de ter sido entregue área ainda maior que a adquirida, embora a privativa e a da 
garagem diminuíram em favor da comum - Entre o valor de mercado imobiliário das áreas 
privativas e as comuns aquelas prevalecem para a fixação do preço – Recursos improvidos. 
 

 


