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RESUMO 

O presente trabalho informa a natureza dos problemas ocasionados por umidade nas 

edificações, as principais patologias decorrentes e mecanismos de proteção visando evitá-las. 

Isso é feito através de um levantamento dentro da literatura que norteia o tema. Em um 

segundo momento, o trabalho apresenta uma um estudo de caso. A conclusão do trabalho se 

fundamenta na importância de se buscar uma maior durabilidade das edificações, evitando 

que patologias de umidade venham a danificar o patrimônio e comprometer a saúde das 

pessoas. 

Palavras-chave: Patologia; Umidade nas edificações: 
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ABSTRACT 

This work informs the nature of the problems caused by moisture in buildings, the 

main pathologies arising and protection mechanisms aiming to prevent them. This is done 

through a survey within the literature that guides the subject. In a second step, the paper 

presents a case study. The conclusion of the work is based on the importance of seeking 

greater durability of buildings, preventing diseases moisture will damage property and 

endanger the health of people. 

Keywords: Pathology; humidity in buildings:
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo edifício tem um ciclo de vida útil, o qual pode variar dependendo de fatores 

como a durabilidade dos materiais empregados na construção, das intempéries climáticas e 

uso do mesmo e a existência de uma manutenção periódica. 

A engenharia veio a utilizar o termo patologia para estudar nas construções as 

manifestações, suas origens, seus mecanismos de ocorrência das falhas e seus defeitos que 

alteram o equilíbrio pré-existente ou idealizado. 

Patologia, de acordo com os dicionários, é a parte da medicina que estuda as doenças. 

Com a definição dada pelo dicionário, a palavra patologia é derivada do grego de pathos, que 

significa sofrimento, doença, e de logia, que é ciência, estudo. Cita também como sendo “o 

estudo das doenças em geral sob aspectos determinados”. O dicionário Michaelis informa que 

é a “Ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças.”. 

Segundo Queruz (2007), “A água é um dos maiores causadores de patologias, de 

forma direta ou indireta, quer se encontre no estado de gelo, no líquido ou mesmo enquanto 

vapor de água. Pode ser vista como um agente de degradação ou como meio para a instalação 

de outros agentes.”.  

Verçoza (1991) diz que: 

“A umidade não é apenas uma causa de patologias, ela age também como 
um meio necessário para que grande parte das patologias em construções 
ocorra. Ela é fator essencial para o aparecimento de eflorescências, 
ferrugens, mofo, bolores, perda de pinturas, de rebocos e até a causa de 
acidentes estruturais.”. 

O autor citado também cita: 
 “Ter um conhecimento da Patologia das Edificações é indispensável para 
todos que trabalham na construção, indo desde um operário até o engenheiro 
e o arquiteto. Quando se conhece os problemas ou defeitos que uma 
construção pode vir a apresentar e suas causas, a chance de se cometer erros 
reduz muito.”. 

O conhecimento dos problemas de umidade é importante tanto para o profissional na 

construção/obra quanto para o usuário. Verçoza (1991) ainda menciona que: “Uma das 

principais causas das patologias nas edificações são as falhas de projeto, construtivas, de 

manutenção, e problemas ocasionados por umidade.”.  

As edificações são produtos voltados ao mercado consumidor, logo, devem atender às 

exigências do cliente e corresponder às expectativas nelas depositadas quando efetivada a 

compra do imóvel, apresentando, assim, um desempenho considerado satisfatório.  
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Com base nas informações foram feitas pesquisas onde mostra as diversas 

possibilidades anomalias causadas pela umidade. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Indicar técnicas e metodologias de proteção visando evitar patologias ocasionadas pela 

umidade. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Analisar as patologias ocasionadas pela umidade, sua natureza e técnicas de proteção. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Justificativa do tema levando-se em consideração a grande ocorrência de patologias 

causadas pela umidade nas edificações.  

Os estudos de Perez (1985), conclui que a umidade nas construções representa um dos 

problemas mais difíceis de serem corrigidos dentro da construção civil. Essa dificuldade está 

relacionada à complexidade dos fenômenos envolvidos e à falta de estudos e pesquisas. Essa 

carência ainda é percebida hoje. 

Segundo Queruz, (2007), a água é um dos maiores causadores de patologias, de forma 

direta ou indireta, quer se encontre no estado de gelo, no líquido ou mesmo enquanto vapor de 

água. Pode ser vista como um agente de degradação ou como meio para a instalação de outros 

agentes.  

Conforme Verçoza (1991) a umidade não é apenas uma causa de patologias, ela age 

também como um meio necessário para que grande parte das patologias em construções 

ocorra. Ela é fator essencial para o aparecimento de eflorescências, ferrugens, mofo, bolores, 

perda de pinturas, de rebocos e até a causa de acidentes estruturais. Além de causar 

desconforto visual e estético; problemas de saúde; prejuízos financeiros e prejuízo de origem 

mecânica estrutural.  

Uma edificação está sujeita a agressões que, gradualmente, destrói-se caso não houver, 

paralelamente, ações que além de proteger e manter possa prevenir a destruição provocada 

por essas agressões. 

1.3 METODOLOGIA 

O presente trabalho será baseado através de pesquisas teóricas sobre patologias 

causadas pela umidade nas construções, abordando de forma sucinta os tipos e suas 
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incidências e dando formas de interpretação e metodologias para elaboração de diagnósticos 

de manifestações patológicas. 

Será feito também um estudo pratico com um estudo de caso mostrando alguns casos 

reais de patologias. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho estará estruturado em cinco seções:  

Nesta seção tem-se a introdução do assunto, a justificativa do tema pesquisado, os 

objetivos a serem alcançados, bem como a metodologia para atingi-los. 

Na seção 2, apresenta as características da umidade mostrando as diversas formas que 

a água pode danificar a edificação, recomendações.  

Na seção 3, técnicas de proteção. Com base em uma revisão bibliográfica.  

Na seção 4, é composta por um estudo de caso mostrando como resultado as possíveis 

patologias na em casos reais, abordando os tipos de patologias apresentados. 

Na seção 5, serão as considerações finais do trabalho. Sobre os objetivos atingidos, as 

dificuldades encontradas. 
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2 CARACTERISTICAS DA UMIDADE NA CONSTRUÇÃO 

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

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

graves e de difíceis soluções, tais como: 

Desconforto dos usuários e em casos extremos os mesmos podem  afetar a sa   

moradores;  

Danos em equipamentos e bens presentes nos interiores das edificações e diversos 

prejuízos financeiros.  

As seguintes características da umidade nas construções são: 

a) Mofo e apodrecimento – O apodrecimento da madeira é devido ao mofo e bolor. O 

mofo e o bolor são fungos vegetais cujas raízes, penetrando na madeira, produzem 

enzimas ácidas que a corroem. Até mesmo nas alvenarias. 

b) Oxidação é a transformação lenta de um metal em seus óxidos. No caso do ferro e aço 

a oxidação toma o nome de ferrugem.  

c) Goteiras e manchas - quando a água atravessa uma barreira, ela pode, no outro lado, 

ficar aderente e formar manchas; ou, podendo vir a pingar, ou até fluir. 

d) Eflorescências - eflorescências são depósitos cristalinos de cor branca surgem na 

superfície do revestimento, como piso (cerâmicos ou não), paredes e tetos, resultantes 

da migração e posterior evaporação de soluções aquosas salinizadas. 

e) Criptoflorescências - são formações salinas, de mesma causa e mecanismo que as 

eflorescências, mas agora os sais formam grandes cristais que se fixam no interior da 

própria parede ou estrutura. Ao crescerem, eles podem pressionar a massa, formando 

rachaduras e até a queda da parede. O maior causador de eflorescência é o sulfato. 

f) Gelividade - a água ao congelar aumenta de volume. E a água em canais capilares 

congela a temperatura acima de 0°C. Ela pode congelar a temperatura de até 6°C. 

Assim sendo, a água depositada nos poros e canais capilares dos tijolos e do concreto 

congela em dias frios. Ao congelar aumenta de volume. 

g) Deterioração - todos os defeitos citados antes são causados pela água, ou por ela 

conduzidos, ou afetados. Esses defeitos vão aos poucos deteriorando. 

h) Capilaridade - se observarmos a borda de um líquido em um copo notaremos que a 

superfície se curva, para cima ou para baixo, dependendo do líquido. É que a 

superfície do líquido apresenta uma verdadeira película com tensão própria, chamada 

tensão superficial, e que é devida à viscosidade. Essas curvaturas são chamadas 

mísulas. Se existirem duas paredes muito próximas, as mísulas de um e outro lado se 
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juntam, somando suas resultantes. A força de ascensão pode até vencer a força de 

gravidade, elevando o líquido até que haja equilíbrio entre ambas. 

i) Percolação - chama-se percolação à passagem da água através de um corpo por 

transmissão de grão a grão. É como um fenômeno de osmose. No caso das alvenarias a 

água encharca um grão, que por sua vez vai encharcar o grão seguinte, até atravessar 

toda a parede. 

Os problemas de umidade podem se manifestar em diversos elementos das edificações 

paredes, pisos, fachadas, elementos de concreto armado, etc. Geralmente eles não 

estão relacionados a uma única causa. 

 

2.1 PRINCIPAIS PATOLOGIAS OCASIONADAS PELA UMIDADE  

Nas construções, os defeitos de impermeabilização podem causar os seguintes 

problemas: goteiras, manchas, mofo, apodrecimento, ferrugem, eflorescências, 

criptoflorescências, gelividade e deterioração. 

Mediante aos problemas deve-se obedecer as normas conforme a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (NBR 9575/2003) que diz: “Conjunto de produtos e serviços 

destinados a conferir estanqueidade as partes de uma construção.”. 

A norma também define estanqueidade: “Propriedade de um elemento (ou conjunto de 

componentes) de impedir a penetração ou passagem de fluídos através de si. A sua 

determinação está associada a uma pressão limite de utilização (a que relaciona-se as 

condições de exposição do elemento).”.  

Às vezes, para resolver o problema é preciso conhecer os efeitos da infiltração. 

A água e a umidade nos materiais são graves problemas que afetam as construções 

como iremos observar adiante. Elas não só são problemas por si mesmas, criando ambientes 

úmidos, frios e insalubres, como servem de veículos para outros ataques ao edifício. Assim, a 

presença de água e a consequente umidade: 

a) Dissolve os materiais de construção, diminuindo a sua resistência; 

b) Transporta sais que ao perderem a água secam (cristalizando-se) aumentam de volume 

e danificam a superfície de paredes azulejos e outros revestimentos; 

c) Em climas frios, congela dentro dos materiais de construção destruindo-os; 

d) Favorece o crescimento de fungos e mofos que primeiro escurecem as superfícies e 

depois favorecem a desagregação do material; 

e) Propicia o desenvolvimento de micro flora nas paredes acelerando seu desgaste 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Normas_T%C3%A9cnicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Normas_T%C3%A9cnicas
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f) Possibilita o crescimento de plantas cujas raízes danificam a construção; 

g) Enferruja (oxida) as peças metálicas, acelerando o processo de descamação e 

degradação. Quando as peças metálicas são partes estruturais de concreto a 

descamação rompe as camadas internas e de revestimento desestabilizando a estrutura; 

h) Apodrece as peças de madeira e torna mais fácil a invasão de fungos e cupins; 

i) Evitar a umidade é difícil. Ela pode ser encontrada sob a forma de vapor e no ar que 

envolve e preenche o edifício. Encontra-se na forma líquida, na chuva que atinge os 

telhados e paredes e que se infiltra e acumula no terreno. Encontra-se em maior ou 

menor quantidade, dentro dos próprios materiais de construção e finalmente, dentro 

das paredes, nas instalações de água e esgoto que são uma fonte possível de 

vazamentos. 

No desenho 1, podem ver-se mais claramente, as diversas formas em que a água entra 

numa construção. 

Desenho 1 – Esquema de infiltração de água na construção 

 

Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

Com tantas formas possíveis de entrada de água numa construção, é fácil 

compreender que, antes de tudo, é preciso descobrir a fonte de umidade, isto é, de onde vem à 

água que está causando o dano. 

De nada adianta gastar dinheiro trocando telhas do telhado para resolver uma 

infiltração e descobrir que a causa é uma tubulação furada. 
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A indicação mais comum de que há problema de umidade é o aparecimento de uma 

mancha de cor diferenciada que ao serem tocadas, se apresentam às vezes apenas frias, outras 

vezes molhadas e por vezes com superfícies pulverulentas. 

Descobrir a fonte de umidade é um trabalho de investigação detalhista, preciso ficar 

atento a uma série de "sintomas", que são as indicações dadas pelas manchas, tais como a sua 

cor, forma, tamanho e posição, se elas estão sempre presentes ou se aparecem e desaparecem 

periodicamente, se está no térreo ou num andar superior etc. É preciso fazer à edificação uma 

série de "perguntas" antes de dar um "diagnóstico" e receitar o remédio certo. Em alguns 

casos, assim como acontece num diagnóstico médico, as perguntas não são suficientes e é 

preciso recorrer a exames e medições mais especializados. 

 

2.2 PATOLOGIA COMO IDENTIFICAR-LAS 

Através de uma analise, podemos identificar os problemas de umidade usando as 

pistas que a própria edificação apresenta. Cada tipo de mancha ou efeitos visíveis significa um 

possível tipo de patologia 

Podemos checar os problemas, seguindo os próximos passos. Estes nos levarão a 

descobrir se esse é de fato um problema de umidade existente na construção e, caso seja, qual 

a solução mais adequada. 

 

2.2..1 Infiltração causada por águas perdidas no terreno 

Conforme o exemplo 1:  

Primeiramente observamos se a mancha de umidade é horizontal, se ela segue ao 

longo de toda a parede, aparecendo no pavimento térreo, subsolo ou em ambos.  

a) E necessário verificar também se nas outras paredes do cômodo a mancha se se repete 

do outro lado da parede, no exterior ou no cômodo vizinho. Checar se o interior da 

parede está molhado, se a parede está mais úmida junto ao piso. 

b) Em paredes mais grossas a mancha é mais alta. 

c) Detectar se ha uma faixa aproximadamente horizontal poeirenta, estufada ao longo da 

parede.  

d) Se a parede esta mais fria ou mais escura junto ao piso  

e)  Enfim, se o piso também está úmido.  
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Desenho 2 – Infiltração causada por águas perdidas no terreno 

 

Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

Conforme Monumenta (Acessado em 25/01/2013), estes são fortes indícios de que o 

problema pode ser umidade que vem de águas perdidas no terreno, devido a infiltração de 

chuvas, à quebra de uma tubulação de abastecimento de água, de drenagem pluvial ou de 

esgotos ou problemas de rupturas nos reservatórios inferiores. 

Para identificar o tipo de fonte precisamos verificar: 

a) Se a mancha se permanece durante todo o ano 

b) Se existe algum rio, lago, nascente ou praia nas proximidades da construção. 

c) Se existe lençol freático e se ele é superficial 

d) Se existem fossas ou instalações de esgoto nas proximidades 

Verçoza (1991) diz que os contra pisos em contato com o solo devem ser 

impermeabilizados. Quando isso não é feito há perigo de apodrecimento dos revestimentos de 

piso de madeira, carpetes, desagregar a argamassa de assentamento de ladrilhos, umidade 

dentro da peça, etc. 

Não temos como estancar a água de um lençol freático ou de um rio ela não tem como 

ser esgotada, por isso é primordial evitar que a agua entre na construção, através das partes 

que estão em contato com o terreno (fundações, pisos e paredes de subsolo), como mostra a 

desenho 3 a seguir: 
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Desenho 3 – Esquema de águas no terreno 

 

Fonte: Ecivilnet (Acessado em 15/01/2013). 

Segundo Thomaz (1989) a água presente no solo poderá ascender por capilaridade à 

base da construção, desde que os diâmetros dos poros capilares e o nível do lençol d’água 

assim o permitam. Não havendo impermeabilização eficiente entre o solo e a base da 

construção, a umidade terá acesso aos seus componentes, podendo trazer sérios 

inconvenientes a pisos e paredes do andar térreo. 

Segundo o autor citado acima, este é um problema de difícil solução, que deve ser 

estudado por um profissional especializado. Para barrar ou reduzir a subida de água, as 

técnicas mais conhecidas são: 

a) Rebaixamento do nível do lençol freático através de drenagem  

b) Rebaixamento do nível do lençol freático através de poços absorventes  

c) Redução da seção absorvente  

d) Barramento físico  

e) Barramento químico  

f) Contramuro  
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2.2..2 Manchas de infiltração por tubulação furada 

Conforme o exemplo 2:  

Caso observar uma ou mais manchas isoladas na parede, com centro da mancha 

mais úmido e escuro com umidade decresce em todas as direções e presença de 

zona pulverulenta e em degradação principalmente no centro.  

Checar: 

a) Se existe tubulação percorrendo a parede no local aproximado da mancha ou acima 

dela 

b) Se a mancha é periódica, se o seu aparecimento ocorreu após o uso das instalações 

hidráulica, significa que temos um problema nas instalações de esgotamento sanitários 

ou defeito nas canecões. 

c) Já quando a mancha é permanente ela será oriunda das instalações de abastecimento de 

água fria. 

d) Se for periódica e aparece após períodos de chuva provavelmente será proveniente do 

sistema de águas pluviais 

 

Figura 4 – Manchas de infiltração por tubulação furada 

 
Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

Estamos diante de uma tubulação furada. Segundo os estudos de Righi (2009) 

relata:  
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“Umidade causada por falhas nos sistemas de tubulações, como águas 

pluviais, esgoto e água potável, e que geram infiltrações. A existência de 

umidade com esse tipo de origem tem uma importância especial quando se 

trata de edificações que já possuam um longo tempo de existência, pois se a 

superfície se encontra desagregada é indispensável que se analise o material 

para verificar a existência de sais. A presença de nitratos identifica o 

problema como ligado aos esgotos primários.”.  

 

2.2..3 Vapor de água do ambiente por higroscopicidade 

Conforme o exemplo 3:  

Quando encontra: 

a) Ocorrência de uma película homogênea ou mancha contínua sobre a superfície da 

parede.  

b) Umidade mais elevada na superfície da parede, decrescendo em relação ao interior.  

c) A mancha acontecendo quando a umidade relativa do ar está muito elevada ou 

períodos de chuva intensos. 

 
Figura 5 - Vapor de água do ambiente 

 
Fonte: O autor 

 

Neste caso, ha forte possibilidade de ser higroscopicidade do reboco utilizado nas 

paredes. . (higroscopicidade é a propriedade do material contaminado por sais, absorver vapor 

de água do ambiente). Para confirmar temos que: 
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a) Verificar se a mancha aparece em mais de uma parede do cômodo 

b) Se a mancha é periódica e se seu aparecimento ocorre na estação úmida ou após um 

período de chuvas. 

c) Se existem sais solúveis no material da parede 

 

2.2..4 Infiltração por água de chuva 

Conforme o exemplo 4:  

a) Mancha horizontal localizada na parte superior da parede. 

b) Ocorrência do problema em andares situados logo abaixo da cobertura 

c) Umidade mais alta junto ao topo da parede.  

d) Mancha periódica cujo aparecimento ocorre após um período de chuvas. 

e) Ocorrência de umidade no forro 

 
Figura 6 - Infiltração de águas de chuva 

 
Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

A infiltração de águas de chuva se da a partir da cobertura. A mancha pode atingir 

toda a parede ou concentrar-se em trechos dela. 

 

2.2..5 Infiltração de água por fissuras 

Conforme o exemplo 5:  
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a) Manchas isoladas dispersas na parede. 

b) Maior intensidade das manchas junto aos peitoris, cantos superiores das paredes e 

elementos sacados das fachadas (varandas, cimalhas etc.). 

c) Parede mais úmida no exterior e menos no interior ocorrência em paredes externas 

mancha periódica cujo aparecimento ocorre após um período de chuvas. 

 

Figura 7 - Infiltração de águas por fissuras 

 

Fonte: O autor 

 

 

Estamos diante de uma infiltração de águas de chuva através do pano de parede 

externo, devido a pequenas fissuras do revestimento, falhas na impermeabilização de calhas, 

de platibandas e das ligações com elementos sacados em que a água se acumula. 

 

2.2..6 Vapor de água do ambiente por falta de ventilação  

Conforme o exemplo 6:  

a) Ocorrência de uma película homogênea ou mancha contínua sobre toda a superfície da 

parede, umidade mais elevada na superfície da parede, decrescendo em relação ao 

interior. 



19 
 

 

b) Fenômeno descontínuo, ocorrendo apenas em determinados períodos do dia ou épocas 

do ano.  

f) Parede mais fria do que as paredes em que o problema não ocorre e do que o ar do 

cômodo. 

 
Figura 8 - Vapor de água do ambiente 

 
Adaptada de Alucci & Flauzino & Milano (1985) 

 

Segundo Alucci & Flauzino & Milano (1985) há o excesso de vapor de água originado pelo 

chuveiro, juntamente com material empregado no revestimento e uma ventilação precária. 

A condensação ocorre quando o ar ambiente resfria em contato com uma ou mais 

paredes do cômodo. Ao resfriar esse ar diminui sua capacidade de conter vapor de água e o 

excesso deste se deposita sobre a parede. Exemplo disso é a condensação sobre os azulejos do 

banheiro quando você está tomando um banho quente 

 

2.2..7 Eflorecências  

Conforme o exemplo 7:  

a) Superfície do reboco descolada e pulverulenta. 

b) Manchas de umidade com a parte superior apresentando faixa esbranquiçada e 

c) pulverulenta. 

d) Presença de sais solúveis no material de reboco. 
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O problema tem forte probabilidade de ser provocado por sais que cristalizam à 

superfície da parede. Esses sais foram trazidos do subsolo pela umidade ascendente, estavam 

latentes no material de construção ou, nas regiões próximas ao mar foram trazidos através do 

aerosol marinho ou da água de chuva. A água ao circular pela parede trás esses sais para a 

superfície, onde cristalizam, aumentam de volume e desagregam o reboco. 

 

Figura 9 – Eflorescências 

 
Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

2.2..8 Criptoflorecências 

Conforme o exemplo 8:  

a) Superfície do reboco descolando em placas. 

b) Manchas de umidade cobrindo a faixa da parede que apresenta reboco descolado. 

c) Faixa esbranquiçada e pulverulenta. 

d) Presença de sais solúveis no material de reboco. 
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Figura 10 – Criptoflorescência 

 
Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

O problema é, provavelmente, a criptoflorescência, ou seja, a cristalização de sais 

solúveis abaixo da superfície do reboco. Ocorre, em geral, quando a parede está revestida por 

argamassa ou pinturas impermeáveis. Incapazes de atingirem a superfície os sais cristalizam 

abaixo da camada impermeável, aumentando de volume, gerando esforços que provocam a 

expansão do material, dando origem ao empolamento e ao destaque de trechos do 

revestimento. 

 

2.2..9 Quebra do reboco por congelamento de água 

Conforme o exemplo 9:  

a) Pontos de descolamento e quebra do reboco em forma de alvéolos.  

b) Mancha de umidade na faixa de parede que apresenta degradação. Ausência de sais 

solúveis no material. 

c) Diferença acentuada de temperatura entre o interior e o exterior da parede. 
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Figura 11 - Quebra do reboco por congelamento de água 

 
Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

Segundo Sugere que ha congelamento da água dentro dos poros da parede, devido ao 

clima frio, em paredes externas. 

Segundo  

A água em circulação na parede ao transitar para a superfície sofre uma alteração de 

temperatura. Se esta alteração for significativa à água congela. Aumenta de volume e 

desagrega a superfície. 

 

2.2..10 Microrganisms e mofo  

Conforme o exemplo 10:  

a) Manchas cinzentas ou esverdeadas associadas a manchas de umidade. 

b) Condições de umidade e temperatura do ar propícias ao desenvolvimento de 

microrganismos (acima de 20° C e acima de 60% de umidade). 

c) Aparecimento de manchas nas áreas menos ventiladas do cômodo - quinas de paredes, 

atrás de móveis, quadros, etc. 
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Figura 12 – Microrganismos, mofos 

 
Fonte: O autor 

 

Aqui temos um ataque de microrganismos que se estabelecem sobre o material úmido. 

Os fenômenos de condensação criam um ambiente propício ao surgimento de mofos que 

constituem um sintoma específico desse tipo de anomalia. 

Os esporos de vários tipos de microrganismo existem correntemente no ar e sempre 

que sejam criadas as condições adequadas ao seu desenvolvimento, isto é uma umidade 

relativa do ar acima de 60% e uma temperatura em torno de 20 a 25 graus, estes proliferam e 

dão origem aos mofos e fungos e líquens. 
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3 PATOLOGIAS, TÉCNICAS DE PROTEÇÃO 

 

3.1 REBAIXAMENTO DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO ATRAVÉS DE 

DRENAGEM  

 Se for criada uma drenagem a água do lençol freático poderá ser canalizada para 

outras áreas, fazendo com que o seu nível desça até uma quota em que a ascensão capilar não 

mais atinja as fundações do imóvel. 

É aconselhável consultar um especialista em solos. O rebaixamento do lençol freático 

produz acomodação no terreno e pode afetar as fundações do imóvel. A distância entre o 

dreno e a fundação dependerá do tipo de solo. O sucesso deste procedimento dependerá do 

volume do lençol de água e da existência de um canal suficiente para o escoamento 
 

Figura 13 – Rebaixamento do nível do lençol freático 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.2 REBAIXAMENTO DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO ATRAVÉS DE POÇOS 

ABSORVENTES 

Outro procedimento também utilizado, embora de custo mais elevado, se da quando a 

camada de solo impermeável, que está promovendo o acúmulo de água freática for perfurada 

até que se atinja uma camada de solo permeável. Neste caso o lençol poderá ser esgotado ou 

reduzido, fazendo com que o seu nível desça até uma quota em que a ascensão capilar não 

mais atinja as fundações do imóvel. 

Solução: é imprescindível consultar um especialista em solos e que seja executado por 

uma firma especializada. Como ficou claro anteriormente, o rebaixamento do lençol freático 
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produz acomodação no terreno e pode afetar as fundações do imóvel. A profundidade e 

extensão da camada impermeável e a existência de terreno permeável sob ela, terão que ser 

verificados através de sondagens.  

 

Figura 14 - Rebaixamento do nível do lençol freático. Adaptada 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.3 REDUÇÃO DA SEÇÃO ABSORVENTE  

Neste processo a água absorvida é proporcional à seção absorvente. Se a seção for reduzida, 

uma menor quantidade de água terá acesso à construção e não subirá o suficiente para atingir 

as zonas habitadas. Podemos reduzir a seção absorvente, abrindo-se arcos na alvenaria. Estes 

poderão ficar aparentes ou ser fechados com material não absorvente, como pedra assentada 

sem argamassa.  

Recomenda-se ter cuidado no corte e dimensionamento dos arcos, para que a 

estabilidade da construção não seja comprometida.  

 
Figura 15 – Absorção de água na edificação 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 
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3.4 BARRAMENTO FÍSICO  

Para impedir a entrada de água nas zonas habitadas da construção é necessário criar 

uma barreira impermeável, acima da linha do solo e abaixo do nível do piso. Corta-se a 

alvenaria espera-se a secagem desta e então e aplicada uma camada de material impermeável 

(folha metálica, camada de resina ou manta asfáltica). As técnicas variam desde o corte da 

alvenaria com serra de cadeia, retirada de trechos alternados de alvenaria, até à substituição 

do corte por uma série de perfurações. 

Conclui-se que é imprescindível que estes serviços sejam executados por especialistas, 

pois esta técnica além de ser de difícil execução e alto custo, pode comprometer 

profundamente a estabilidade do edifício. 

 
Figura 16 – Barramento físico 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 
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3.5 BARRAMENTO QUÍMICO.  

Para impedir a entrada de água nas zonas habitadas da construção se faz necessário 

colocar uma barreira impermeável, sempre acima da linha do solo e abaixo do nível do piso. 

Todo procedimento de inserção de uma barreira química pode afetar inadequadamente a 

edificação. Em vista disso uma nova técnica foi criada: barramento químico. No caso, 

alvenaria recebe injeções de produtos químicos que têm como função torná-la isenta de água. 

A injeção pode ser feita por gravidade ou, sob pressão, e o produto embeberá a alvenaria por 

gravidade e por capilaridade, onde é criada uma faixa impermeável. 

Esta técnica necessita de um controle preciso para a sua execução e também é de alto 

custo. 

 
Figura 17 – Barramento químico 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.6 CONTRAMURO  

Esta técnica visa a bloquear o problema, através da construção de uma parede extra, 

recuperando-se as características de habitabilidade do local. 
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 É preciso cuidado ao construir uma nova parede, para que não haja contato entre ela e 

a parede com umidade. 

 
Figure 18 – Contramuro 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.7 VALA PERIFÉRICA SEM ENCHIMENTO  

Aqui, vamos afastar o terreno das fundações e criar um espaço de ventilação que 

permitirá aumentar a evaporação e assim, reduzimos a quantidade de águas absorvida pela 

parede e a altura por ela atingida. Esta técnica é adequada para infiltrações laterais de águas 

do terreno.  

O ideal seria complementar o efeito criando uma camada de pedra ou gravilhão que 

impeça a infiltração capilar através do piso. 
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Figura 19 - Vala periférica sem enchimento 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.8 VALA PERIFÉRICA COM ENCHIMENTO  

Outra técnica usada consiste em afastar o terreno das fundações e criar um espaço de 

ventilação que permite drenar a água do terreno e das fundações, reduzindo a altura atingida 

pela umidade na construção. Este processo é mais adequado no caso de infiltrações laterais de 

águas do terreno 

Melhor seria se o procedimento for complementado por uma camada de pedra ou 

gravilhão que impeça a infiltração capilar através do piso. 
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Figura 20 - Vala periférica com enchimento 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.9 SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DE TUBULAÇÕES.  

Quando ha infiltração proveniente de falha das instalações hidráulicas ou de esgoto 

Este é um problema que ocorre tanto nas construções antigas quanto nas atuais. Primeiro 

temos que localizar a tubulação onde o vazamento ocorre. A solução pode ser feita através da 

substituição ou emenda dos canos. Só então será fechada e reaplicado o reboco.  

Todas as peças substituídas devem atender as Normas da ABNT, em caso de compras 

de um produto novo, verificar sua integridade física. 
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Figura 21 - Substituição ou emenda de tubulações 

 
Fonte: O autor 

 

3.10 SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL CONTAMINADO POR SAIS.  

As vezes, os materiais de construção apresentam sais que ficam latentes, que quando 

em contato com a invasão de água os faz reagir. Esses sais absorvem o vapor de água 

existente no ambiente e deflagram o processo de degradação dos rebocos. 

Aparecem manchas isoladas que permitem identificar a localização dos materiais 

salinizados. Estando a areia contaminada por sais, componente da argamassa do reboco, toda 

a parede estará úmida. 

Resolvemos com a retirada do material ou da argamassa contaminada e sua 

substituição por novo material. 

Caso não seja possível a retirada do reboco, como em paredes pintadas com elementos 

artísticos, técnicos especializados indicarão a forma de retirada dos sais por meio de 

emplastros absorventes que são soluções com a implantação de materiais. 

 

3.11 VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE DE COBERTURA. 

A chuva pode infiltrar através do telhado, caso não tenha sido bem construído ou 

apresente problemas como falta ou descontinuidade das telhas. 

Beirais, platibandas e os panos de cobertura terminados junto às paredes verticais ou 

pontos de emenda são os pontos mais vulneráveis. 

A solução consiste na correção da falha na cobertura: corrigir a inclinação, repor 

telhas, refazer rufos e algerozes etc. Substituir as peças danificadas e refazer a 

impermeabilização. 
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Figura 23 - Cobertura de telha 

 
Fonte: Adaptado de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

 

Temos dois casos de caimento de telhado que podem trazer transtornos: caimento 

exagerado e caimento pequeno. No primeiro, a telha pode chegar a se soltar dos encaixes e 

cair com a ação dos ventos. Já no segundo caso, o vento chega a forçar a entrada de água para 

dentro do telhado, conforme ilustração a seguir. O caimento deve ser o primeiro fator a ser 

observado quando ocorrer com frequência muitas goteiras. 

 

Figura 24 - Caimento de Telhas 

 

Adaptada de Verçoza, 1991 

 

Em caso de recobrimento com telhas de fibrocimento os caimentos podem variar em 

poucos graus, indo até a posição vertical, desde que observadas as normas e os catálogos dos 

fabricantes. Quando os trespasses não são levados em consideração, ocorrem os problemas de 
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Aumentando o trespasse, corrigimos o defeito, através do acréscimo de novas telhas ou com a 

colocação, de uma tira de espuma plástica embebida em alcatrão, bem prensada entre as peças 

Verçoza (1991) sugere “afrouxar-se um pouco a telha que está na parte superior para que se 

possa acrescentar a tira dita, sempre acompanhando a ondulação das telhas”. 

 
Figura 25 - Uso de tira de espuma plástica para correção de trespasse em telhas de fibrocimento 

 
Adaptada de Verçoza, 1991 

 

Conforme Verçoza (1991), nos casos nos telhados de fibrocimento são frequentes os 

vazamentos por fissuras nas peças. Recomenda-se trocar a telha danificada. Outro problema 

são os parafusos mal colocados e/ou má vedação dos furos de passagem, uma falha de 

projeto/execução deste tipo implica na substituição da peça.  Segundo Verçoza os parafusos 

devem sempre estar na parte elevada das ondas da telha, visto que quando colocados na parte 

de baixo desta, o acumulo de água pode penetrar pelo orifício dos parafusos. 

 
Figura 26 - Localização do parafuso de fixação das telhas de fibrocimento - 

 

Adaptada de Verçoza, 1991 

3.12 VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE DE PAREDES EXTERNAS.  

 A chuva não apresenta um problema grave para a construção, quando seus elementos 

de proteção (coberturas, revestimentos, calçadas, dutos etc.), foram bem construídos e 

adequadamente conservados. 

A infiltração de água pelas paredes surge geralmente, junto a elementos sacados, onde 

a água se acumula e ocasiona fissuras no reboco. 
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Identificar os pontos vulneráveis onde existem manchas indicadoras de infiltração e 

proceder à retirada do reboco úmido na área, selar as fissuras e impermeabilizar as juntas 

entre os materiais reaplicando, posteriormente, reboco de boa execução. 

 

Figura 27 – Estanquiedade de paredes externas 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

Não se tem dado a devida importância na maneira pela qual a água escoa pela 

superfície de um edifício. Detalhes nas fachadas não mais tem sido utilizados apenas em 

função da estética. Com isso, esses detalhes que antes auxiliavam as concentrações de fluxo 

de água de chuva e descolavam lâminas de água que se formavam nas superfícies das paredes, 

ficaram em desuso. 

A seguir temos seis exemplos de detalhes construtivos para minimizarmos os 

problemas ocasionados pelas chuvas. 
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Figura 28 - Geometria e dimensões das saliências introduzidas nas superfícies das fachadas 

 

Adaptada Perez (1985) 

 

3.13  AUMENTO DA INÉRCIA TÉRMICA DAS PAREDES.  

Via de regra temos três tipos de soluções que podem evitar a condensação superficial 

nas paredes internas 

A aplicação de isolamento térmico: a parede não é afetada pelas variações de 

temperatura, do exterior. O vapor d'água em suspensão condensa sobre a superfície mais fria 

da parede no interior do cômodo. Em construções antigas o isolamento deve ser aplicado na 

face interior da parede deixando um espaço de pelo menos 2cm entre esta e o isolante para 

formar uma câmara de ar.  
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Figura 29 - Isolamento térmico através de placas 

 

Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

Quanto maior a ventilação no ambiente, menor a circulação de ar úmido, que pode 

ocasionar umidade. Janelas abertas por períodos longos, colocação de bandeiras originais de 

janelas e portas e em casos de maior gravidade outro recurso seria a abertura de grelhas fixas 

ou auto reguláveis na parte inferior das paredes do ambiente.  

 
Figura 30 – Aumento da ventilação através de janelas e bandeiras de porta 

 
Fonte: O autor 

 

Para reduzir a umidade relativa do ar ambiente precisamos aumentar a temperatura 

superficial das paredes. O uso de aquecedores à combustão não é adequado, porque é liberada 

uma grande quantidade de vapor de água. Melhor seria a utilização de resistências elétricas 

nos pisos junto às paredes afetadas, a fim de solucionar o problema. 



37 
 

 

 
Figura 31 – Calefação mista 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.14 CAMADA DE REBOCO SACRIFICIAL 

Eflorescências são causadas pela cristalização de sais na superfície dos materiais, 

desde que haja circulação de água. Os sais podem estar nos materiais de construção ou no 

terreno, mas em qualquer dos casos dependerão da água para manifestar-se. 

Primeiro precisamos impedir o acesso de água na construção. Isso se da com o 

reconhecimento da origem da umidade na área afetada. Este nos permite encontrar com maior 

precisão o foco de alimentação. 

Em casos de paredes com valor de artístico, deve ser feita a remoção dos sais, através 

de aplicação de emplastos, realizada por técnico especializado. 

Já em paredes comuns usa-se o chamado reboco sacrificial, que consiste em uma 

camada de reboco novo, bastante poroso, com o objetivo de cristalizar os sais enquanto a 

alvenaria seca gradualmente. Uma vez retirado e aplicado o novo reboco sacrificial, impedirá 

novas eflorescências. 

 

3.15 SUBSTITUIÇÃO DO REBOCO.  

 O congelamento de água nos poros do material é um processo bastante semelhante ao 

da eflorescência. Ocorre em função da circulação de água em alvenarias, sujeitas a baixas 

temperaturas. 
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O bloqueio da entrada de água no edifício resolve o problema. Cortada a fonte de 

alimentação espera-se a parede secar para refazer o reboco. 

Cortar-se o trecho danificado, com corte esquadrejado, até atingir-se a base da 

alvenaria. 

Deve-se remover todo o material solto e com pouca aderência (assim como as 

eflorescências e qualquer tipo de crescimento biológico), por meio de escovação vigorosa 

com escova de cerdas duras. Feito isso, havendo ataque biológico, aplica-se fungicida. 

As juntas devem ser cortadas a uma profundidade de pelo menos 1,6 cm, para se obter 

aderência suficiente e só então umedecer a superfície para fazer a aplicação da argamassa. 

Isso reduz a sucção, especialmente nos climas quentes. 

Aplica-se primeiro uma casada de emboço de traço, em argamassa de cal e areia 

grossa, no traço 1:2 ou 2,5 que deve ser texturizada com uma desempenadeira dentada, para 

que haja melhor aderência do reboco de acabamento. O reboco será uma argamassa de cal e 

areia fina de traço 1:3. 

 
Figura 32 – Camadas da parede onde mostra o reboco 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.16 ESCOVAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE ALVENARIAS.  

A Ação da umidade faz surgir bolores e mofos sobre as alvenarias e outros materiais 

Inicialmente bloqueia-se a fonte de umidade, seguida da secagem do material e sua 

limpeza. 

 Para a limpeza de uma alvenaria atacada por mofos, recomenda-se: 

a) Lavar com uma solução de hipoclorito de sódio  
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b) Lavar com água limpa 

c) Secar completamente 

d) Aplicar um produto fungicida 

e) Após 3 dias, retirar o fungicida por meio de escovação 

f) Reaplicar o acabamento e pintura. 

 Para limpeza quando ha infestação por fungos recomenda-se: 

a) Remover madeiras da área e das zonas anexas. 

b) Escovar a superfície para remover todos os elementos soltos. 

c) Desinfetar a superfície com chama de maçarico 

d) Aplicar sobre as alvenarias uma solução de pentaclorofenato de sódio de 2 a 5% 

e) Colocar madeiras novas, secas e imunizadas com fungicida. 

f) Refazer o acabamento da alvenaria nas zonas afetadas 

g) Melhorar a ventilação do local. 

 

3.17 IMPERMEABILIZAÇÃO DE MADEIRA.  

A impermeabilização das madeiras deve ser feita nas áreas próximas às alvenarias, 

onde estas estão mais sujeitas à ação da água. 

O processo mais utilizado é a aplicação de produtos asfálticos nos trechos das peças de 

madeira que ficam embutidos na alvenaria. 

Em locais extremamente úmidos, deve-se realizar todo procedimento, mas isolar o 

trecho de madeira com uma chapa metálica, como o cobre, para não correr riscos de novas 

oxidações. 

 

3.18 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DA PLATIBANDA  

 As calhas deverão ser de zinco, ferro galvanizado ou cobre, podendo ter seção 

semicircular ou retangular.  

Sua fixação não deve ser feita sobre o madeiramento ou sobre a alvenaria da parede, 

mas sim com a dobra da borda da calha fixada através de colchetes de ferro galvanizado. 

Do lado da alvenaria, a fixação deverá ser feita do mesmo modo, acrescentando-se ao 

longo da alvenaria uma tira de zinco, dobrada e embutida na parede, que deve ser bem 

argamassada e receber uma camada de produto betuminoso. Isso leva a  

 Uma boa dilatação da calha e assim, a uma melhor impermeabilização. 

Do mesmo modo as calhas de rincões também devem receber o mesmo tratamento. 

Observe-se que a calha principal deve estar mais abaixo que da placa de zinco. A solda deve 
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estar perfeita. Isso evitará que a água que se precipita com declive forte possa refluir e 

penetrar no prédio. 

Para evitar que a agua transborde para o interior é necessário o uso de um tubo 

(ladrão) na parte superior da calha que deve ser colocado, preferencialmente na proximidade 

dos tubos de queda de água. 

 

Figura 33 – Detalhe de impermeabilização de calha 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLATIBANDA.  

Em geral a platibanda tem uma espessura menor do que os muros perimetrais, por isso 

sofrem com mais intensidade a ação das intempéries. Em razão deste fator, deve-se ter maior 

proteção, no local em que mais é castigada, especialmente em sua parte superior, o topo.  

A parte posterior, que fica em contato com o telhado, deve estar rebocada com 

argamassa de maior resistência, adicionada de um impermeabilizante. 
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Figura 34 - Cobertura de telha 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 

 

Quando o reboco secar, aplica-se uma ou duas demãos de um dos produtos 

betuminosos, em estado líquido ou em pasta. 

A parte superior deve receber um reboco com argamassa forte, seguida da aplicação de 

um produto betuminoso, para impermeabilização. É importante que a parte superior da 

platibanda, receba um acabamento com pelo menos 1% de inclinação em direção aos pontos 

de captação de água. 

Este procedimento deve ser repetido a cada 6 meses, evitando infiltrações, oriundas 

por fissuras de dilatação da platibanda. 

 

3.20 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA E TERRAÇOS  

Os maiores problemas de impermeabilização acontece nas juntas de dilatação. Ha um 

teste que consiste na construção de uma barragem com tijolos, onde se enche com água. 

Ocorrendo vazamento, as juntas deverão ser calafetadas, conforme a ilustração abaixo: 
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Figura 35 - Teste de verificação da impermeabilidade das juntas de dilatação 

 
Adaptada de Verçoza, 1991 

 

Segundo VERÇOZA, 1991, a segunda maior causa de defeitos em impermeabilização 

encontra-se nos rodapés mal executados. Toda impermeabilização de lajes tem que ter remate, 

nas platibandas e paredes vizinhas, por um rodapé que estenda até 30cm ou 20cm acima do 

piso depois de pronto. Na ausência deste procedimento, a água penetra sob a 

impermeabilização. Deste modo, o rodapé deve ficar bem fixado, com a dobra arredondada 

(as maiores tensões ocorrem nas quinas, local onde certamente a impermeabilização poderá 

quebrar). 

 

Figura 36 - Impermeabilização de rodapé 

 
Adaptada de Verçoza, 1991 

 

A figura abaixo (à esquerda) ilustra como deve-se fixar um rodapé. A ilustração 

central indica a fixação por chapas de fibrocimento aparafusadas e a da direita, mostra o como 

embutir em canaletas. Em todos os três caso é de suma importância não deixar que ocorra 

arrestas vivas, pois, conforme Verçoza (1991), "em impermeabilização, ângulo vivo é fatal". 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Figura 37 - Impermeabilização de rodapé 

 
Adaptada de Verçoza, 1991 

 

Nos ralos pluviais e outras passagens de tubulações ocorre um grande numero de falhas. Os 

ralos devem ser impermeabilizados, com uma penetração de uns 10cm para dentro deles e 

permanecer fixada em todo o perímetro, conforme dito anteriormente, sem arestas vivas como 

mostra a figura seguinte. 

 
Figura 38 - Impermeabilização de ralos - 

 

Adaptada de Verçoza, 1991 

 

Para a correção de impermeabilização de um ralo com emulsão, ao refazer deve-se 

realizar a proteção dentro e em torno do ralo, adotando-se uma área de 1m2. Esse 

procedimento garante que não ocorrerá vazamento entre as duas impermeabilizações (ver 

figura a seguir).  
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Figura 39 - Correção de impermeabilização de ralos 

 

Adaptada de Verçoza, 1991 

 

Na Impermeabilização de Condutores de água pluviais, deve-se dar preferência aos 

tubos de queda externos, pois estes facilitam a limpeza e manutenção.  

Deve-se proceder à verificação dos grampos de fixação, de modo que estes fiquem 

afastados da parede, não retendo água da chuva. Um cuidado especial deve ser observado na 

ligação do tubo com a calha, que deve ser feita com uma curva reversa e estar bem soldada. 

Na parte inferior os tubos devem ter inclinação suficiente para jogar a água 

diretamente na rede pública. 

Os passeios devem ter inclinação na direção da rua, evitando que a água se acumule 

junto à base das paredes do imóvel.  

 
Figura 40 - Condutores de água pluviais 

 
Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 
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3.21 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS.  

 Toda estrutura a ser impermeabilizada deve estar isenta de fissuras e trincas. As 

superfícies a serem revestidas devem ser ásperas, isentas de partículas soltas e materiais 

estranhos como ponta de ferro e pedaços de madeira. Os cantos deverão se arredondados, 

formando meia-cana. 

Deve-se colocar uma camada de 1cm de espessura na parede e meia-cana, apertando bem 

contra a parede do reservatório. A seguir aplica-se uma camada de chapisco no traço de 1:3 

sem o impermeabilizante, fazendo uma camada de 3cm nas paredes e uma camada de 1cm de 

espessura no piso, apertar e jogar areia em uma camada fina. No dia seguinte repete-se o 

procedimento. E no terceiro dia repete-se, mas sem dar o chapisco e sem jogar a camada de 

areia. As superfícies devem ser desempenadas com desempenadeira de madeira. 

O acabamento deve ser feito aplicando 2 demãos de NEUTROL 45, após a caixa estar 

completamente seca. 

No mercado podem ser encontrados diversos tipos de impermeabilizantes, entre ele os 

produtos da “Vedacit”. 

 

Figura 34 – Impermeabilização em caixa d’água 

 

Fonte: Adaptada de Monumenta (Acessado em 25/01/2013) 
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3.22 AFASTAMENTO DAS ÁGUAS DE CHUVA DA CONSTRUÇÃO. 

Para manter em bom estado uma construção de terra é necessário afastar a água 

através de proteções simples. 

 Beirais tem como função dirigir as águas para longe do edifício. Conserva-los em 

bom estado além de mantê-los sem reduzir suas dimensões. 

Outro elemento de proteção é a drenagem. Sempre que o terreno nas vizinhanças da 

construção apresentar aclive, será prudente criar uma vala de drenagem que conduza as águas 

para longe da construção. 

As águas que caem dos telhados devem ser canalizadas, evitando-se que respinguem 

ou empocem, atingindo as bases das paredes e provocando a sua degradação. A colocação de 

piso com inclinação correta e a instalação de drenagens possibilitarão que o edifício se 

mantenha em bom estado. 

Nos muros divisórios, além dos cuidados já citados, deve ser aplicada uma proteção 

superior em forma de cobertura com caimento adequado. 

 



47 
 

 

4 ESTUDOS DE CASO DAS PATOLOGIAS 

O presente estudo de caso tem por finalidade relatar com a identificação de anomalias 

aparentes. 

Abordando as diversas anomalias tanto relacionadas à estabilidade da edificação como 

a segurança do mesmo, junto às áreas comuns, internas e externas, as quais foram vistoriadas 

e relatando-as quando houver. 

Mapa de localização da quadra na qual se encontra o imóvel objeto desta vistoria. 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA 

 

Fonte: google (Acessado em 17/02/2013) 

DISPOSIÇÕES GERAIS DO IMÓVEL VISTORIADO: 

O referido imóvel situado em Santos, Estado de São Paulo, é um edifício comercial, 

composto de um (01) pavimento térreo, onde possui seis (06) lojas comerciais, frontais para a 

via pública. A referida edificação comercial possui mais dois (02) pavimentos, com oito (08) 

conjuntos cada pavimento, totalizando dezesseis (16) conjuntos comerciais nos dois 

pavimentos. Não há garagens e nem elevadores na referida edificação. 
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ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO REFERIDO IMÓVEL. 

 

Fotografia 01 

 

Vista da fachada frontal do referido edifício, onde podemos notar diversas trincas e 

descolamento de revestimento. 
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Fotografia 02 

 

 

Vista parcial da fachada frontal e da fachada lateral esquerda, onde podemos notar o 

péssimo estado das mesmas, com parte da fachada sem revestimento, só na alvenaria de barro, 

proporcionando grandes infiltrações e também notou-se o descolamento de revestimento em 

diversos pontos das mesmas.·.



50 
 

 

 

Fotografia 03 

 
Vista de infiltração e anomalias junto à platibanda da fachada lateral esquerda, em sua 

parte superior, onde podem ser observadas plantas nascendo junto ao local devido ao grande 

grau de umidade existente ali, causando ainda por suas raízes diversas trincas no local, 

facilitando a infiltração de água para a parte interna da edificação.·.
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Fotografia 04 

 
 

Na foto acima, da anomalia existente junto à fachada lateral esquerda, podemos 

verificar uma parte com ferragens expostas, já em fase de oxidação, pertencente a um dos 

pilares estruturais nesse local.·.
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Fotografia 05 

 
 

Vista de mais uma anomalia estrutural, onde próximo à marquise do pavimento térreo, 

pela fachada frontal, podemos verificar outra parte com ferragens expostas, já em fase de 

oxidação, pertencente a um dos pilares estruturais nesse local·.
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Fotografia 06 

 
 
Vista parcial da marquise existente na fachada frontal, junto ao pavimento térreo, no 

alinhamento da via pública (passeio).
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Fotografia 07 

 
 
Na foto acima, verificamos uma infiltração junto à tubulação de captação de águas 

pluviais do 2˚ pavimento, proveniente do telhado.
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Fotografia 08 

 
 
No 2˚ pavimento notou-se uma trinca longitudinal em umas das vigas junto à fachada, 

causada por oxidação de ferragem.
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Fotografia 09 

 
 
Acima verificamos o grau avançado de infiltração, a qual vem causando grande 

quantidade de fungos, descolamento do revestimento junto ao teto do conjunto, devido à 

oxidação de ferragem da laje do ultimo pavimento, tudo isso causado pela falta de 

manutenção no telhado do imóvel, o qual esta necessitando de reformas imediatas tanto no 

telhado e calhas como nos conjuntos, para se obter uma melhor habitabilidade dos mesmos.
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Fotografia 10 

 
 

Vista de mais um dos conjuntos do 2˚ pavimento, onde nota-se claramente as 

consequências das infiltrações provenientes do telhado.
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A seguir veremos mais fotos internas de diversos conjuntos, tanto do l.˚ como do 2˚ 

pavimento, onde todos eles estão com diversas anomalias devido a grande quantidade de 

infiltrações causadas pelo telhado, calhas e fachadas. 

 

Fotografia 11 
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Fotografia 12 

 
 

Fotografia 13 
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Fotografia 14 

 
 

Fotografia 15 
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Fotografia 16 

 
 

Fotografia 17 
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Fotografia 18 
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Fotografia 19 

 
Vista de uma das luminárias junto ao banheiro do 2˚ pavimento, a qual vem recebendo 

constantes infiltrações devido ao mal estado de conservação do telhado. 
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Fotografia 20 

 
Vista da mesma luminária da foto anterior onde pode-se constatar o péssimo estado 

que se encontra a fiação elétrica naquele local, devido as constantes infiltrações.
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CONCLUSÃO DAS ANOMALIAS EM RELAÇÃO À VISTORIA: 

 

Após analise, constatou-se que a referida edificação possui diversas anomalias por 

falta de manutenção as quais em longo prazo podem comprometer sua segurança. 

A seguir identificaremos os locais e serviços que devem ser efetuados para que se 

garanta o bem estar da edificação. 

 

Anomalias verificadas junto ao telhado e calhas da edificação: 

Anomalia: Diversas infiltrações foram verificadas internamento em todos os conjuntos 

do 1˚ e do 2˚ pavimentos, causando descolamento de revestimentos, oxidação de ferragens e 

até mesmo podendo causar curto circuito junto às fiações elétricas nesses conjuntos. 

Providências a serem tomadas: Reforma geral de todo telhado e sua estrutura de 

madeira, revisão e impermeabilização das calhas de águas pluviais e seus condutores. 

 

Anomalias verificadas junto às fachadas da edificação: 

Anomalia: Diversas anomalias foram constatadas junto às fachadas do referido 

imóvel, a mesma se encontra em péssimas condições de manutenção, onde está ocorrendo 

descolamento do revestimento, há diversas trintas e infiltrações junto às mesmas. 

Providências a serem tomadas: Lavagem (hidro jateamento) de toda fachada, reparo 

das trincas e reposição de revestimentos soltos, recuperação de ferragens oxidadas e expostas 

junto à mesma. 

 

Quanto à marquise da edificação: 

Anomalia: Infiltrações e ferragens oxidadas junto à marquise. 

Providências a serem tomadas: A referida marquise deverá ser revisada tanto seu 

revestimento como a parte estrutural, procedendo-se com reparos de ferragens oxidadas, a 

mesma deverá ser impermeabilizada com manta asfáltica. 
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Quanto às instalações elétricas da edificação: 

Anomalia: Verificou-se em diversos locais, principalmente no teto do 2˚ pavimento, 

infiltrações proveniente do telhado, passando pelos pontos de iluminação dos conjuntos. 

Providências a serem tomadas: Revisão geral da instalação elétrica da referida 

edificação, devido sua idade construtiva e infiltrações diversas existentes no mesmo. 

 

Quanto às anomalias estruturais verificadas junto à estrutura de concreto da 

parte interna dos conjuntos comerciais do 1˚ e 2˚ pavimentes: 

Anomalia: Devido a infiltrações provenientes do telhado, há diversas anomalias 

internas nos conjuntos do 1˚ e 2˚ pavimentos, tantos da parte estruturais como o descolamento 

do revestimento de paredes e lajes. 

Providências a serem tomadas: Deverão ser revisados e reparados todas as partes de 

ferragens oxidadas e revestimentos soltos internamente dos conjuntos desses locais.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAS 

 

Através desse estudo, foi possível verificar quão importante são os cuidados que se 

deve ter ao analisar possíveis infiltrações. 

 Como já foi dito a presença de água no edifício é preocupante e uma das principais 

fontes de degradação dos materiais e estruturas. 

No entanto alguns cuidados podem ser tomados nos pontos críticos de acúmulo de 

água, como calhas, condutores e passeios, para que através de impermeabilizações corretas se 

evite a infiltração ou penetração de água no edifício. 

O estudo permitiu entender e como a umidade pode degradar um patrimônio caso não 

se tome as cabíveis providencias. Para que isso seja feito é conhecer os efeitos da infiltração 

para poder resolvê-los. 

Todo edifício pode apresentar patologias ocasionadas por falhas humanas ou desgaste, 

assim, são necessários estudos vem sendo desenvolvidos para identificação destas patologias 

e procura por melhorias. Em relação às falhas humanas destacam-se estudos que buscam 

identifica-las e soluciona-las. O mínimo erro pode gerar diversas patologias. Os estudos 

destacam a importância de materiais adequados e a prevenção como melhor medida de 

controle para o desgaste.  

Embora a infiltração se caracterize como uma das patologias da área da construção 

civil onde estudos que abordam sua origem e a forma de preveni-la, esta ainda se constitui em 

um problema que ocorre, com grande frequência, tanto em obras construídas recentemente 

como naquelas com alguns anos de existência. 

Conforme referido no início deste estudo, inúmeros são os fatores que podem ser 

associados a esse problema; entre estes, destacam-se a falta de manutenção, no momento da 

edificação concluída; a falta de planejamento; e a utilização de produtos inadequados e de 

mão-de-obra não qualificada. 

Especificamente em relação à prevenção da infiltração, é de conhecimento dos 

profissionais da área que tal medida, além de possibilitar uma maior vida útil da obra, impede 

ou limita o surgimento de desconfortos aos moradores decorrentes desse problema, incluindo-

se aí o gasto financeiro. A este respeito, é importante se ter claro que recuperar uma obra com 

problemas de infiltração é bem mais dispendioso do que realizá-la no momento da edificação. 

Outro aspecto que também se deve levar em conta é o tempo gasto com a recuperação 

da obra, o que também se constitui em incômodo. 
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Em relação ao tipo de pesquisa a adoção da modalidade "estudo de caso" mostrou-se 

adequada aos fins a que se propôs, posto que permitisse a visualização e degradação ocorrida 

pela infiltração de água, podendo observar também o quanto ela pode ser devastadora e até 

mesmo colocar em risco a vida do usuário.  

Os demais, o desenvolvimento deste estudo contribuiu para a ampliação dos 

conhecimentos teóricos acadêmicos, posto que fosse necessário realizar uma revisão de 

literatura que oferecesse sustentação ao objeto de estudo. 

Portanto, esta experiência possibilitou que o aprendizado fosse vivenciado problemas 

que são comuns em uma residência, possibilitando, ainda, vivenciar uma área que é pouca 

explorada por estes profissionais e, como tal, carece de conhecimento e qualificação. 

Pode-se citar como limitação na operacionalização deste estudo a escassez de 

produção científica nesta área. 

Tem-se a clareza de que este estudo não se constitui em algo finalizado. Dessa forma, 

deseja-se que este se constitua em uma experiência que possa gerar novas pesquisas sobre este 

tema, com vistas a oferecer uma contribuição mais efetiva para esta área, especialmente em 

relação à produção científica. Diante do exposto, julga-se oportuno apresentar as seguintes 

sugestões: 

Ao curso de graduação na área de edificações, que busque aprofundar e discutir sobre 

sistemas de prevenção e recuperação de possíveis patologias.  

Para estudos futuros e registros sobre patologia na construção civil em geral, 

recomenda-se estudos que comprovam a necessidade da instituição de técnicas adequadas e 

padronizadas para prevenir patologias na construção, assim como materiais para identificação 

e correção. 
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