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RESUMO 

Este trabalho está vinculado a grande ocorrência de patologias nas edificações devido às falhas de projeto, 

construtivas e de manutenção, deixando as construções aquém das expectativas dos residentes e 

proprietários. A deficiência no currículo na formação acadêmica de profissionais da construção civil são 

causas evidentes do mau planejamento e execução da manutenção das construções e pós-conclusão, 

identificando a necessidade de um diagnóstico e soluções às patologias. O objetivo geral deste trabalho é 

buscar o entendimento das patologias ocasionadas nas edificações, para que possam ter um indicativo das 

suas origens, de modo a evitá-las ou saná-las. A necessidade de identificar a patologia em seu início, é 

essencial, para que os danos sejam sanados ou amenizados e a construção tenha maior durabilidade e 

resistência quanto às intempéries e interfira de maneira menos abrangente a questão econômica e 

possíveis processos judiciais à profissionais e as construtoras.  
  
Palavras Chave: Fissura, anomalia, rachaduras, trincas.  

 

ABSTRACT 
 

 

This article is linked to the large occurrence of pathologies in buildings due to design, construction and 

maintenance failures, leaving buildings below the expectations of residents and owners. The deficiency in 

the curriculum in the academic training of civil construction professionals are evident causes of poor 

planning and execution of the maintenance of constructions and post-completion, identifying the need for 

a diagnosis and solutions for the pathologies. The general objective of this work is to contribute to civil 

construction professionals, seeking to understand the pathologies caused in buildings, so that they can 

have an indication of the origins of the pathologies, in order to avoid or remedy them. The need to 

identify the pathology at its onset is essential, so that the damages are remedied or mitigated and the 

construction has greater durability and resistance against bad weather and interferes in a less 

comprehensive way with the economic issue and possible legal proceedings for professionals and 

builders.  
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 

Existem muitas manifestações patológicas na engenharia civil. Elas podem ter 

origem em qualquer etapa dentro do período de construção, entre o projeto e execução 

da construção de um edifício, podendo ser encontrada uma série de indicativos, não em 

uma etapa única apenas, o que torna o processo de diagnóstico, algo complexo e 

cauteloso (KLEIN, 1999). 
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A ciência da patologia em construções civis, pode ser compreendida como o 

campo da engenharia que estuda os indícios, causas e origens dos hábitos construtivos 

que são presentes nas obras de construção civil, donde surgem as patologias. Essas 

patologias podem se manifestar de diversas maneiras, tais como, mas não se limitando 

a: fissuras, fendas e trincas. Uma vez que estes fenômenos estão presentes, são 

chamados de sintomas patológicos (VERÇOZA, 1991). 

A partir do estudo das fontes dos vícios, é possível de se evitar que a “ocorrência 

de problemas patológicos se torne algo comum nas edificações modernas” (DO 

CARMO, 2003). 

As causas raízes da morbidade podem ocorrer das seguintes maneiras: má 

execução do projeto; má qualidade do material de construção; falta de controle técnico 

(principalmente em relação ao concreto); falha na fase de construção; equipe preparo 

para projetos mais elaborados; falta de fiscalização ou responsabilidade por parte 

pessoal de gestão; edifício foi usado para fins diferentes do projetado inicialmente, 

mesmo devido ao uso impróprio e falta de manutenção (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Verçoza (1991), “quando você entende os problemas possíveis ou 

defeitos no prédio e suas causas, uma chance de cometer erros será bastante reduzido”. 

O autor cita que “quanto mais importante o conhecimento, maior a responsabilidade do 

profissional de construção e execução” VERÇOSA, 1991). 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. 

 O objetivo geral deste trabalho foi contribuir com engenheiros, arquitetos, e 

demais profissionais da área de construção civil, com informações que levem ao 

entendimento das patologias ocasionadas nas edificações, de modo a evitá-las e, quando 

não for possível evitar, saná-las. Sendo este projeto uma base de conhecimento que 

traga subsídios para os projetistas e executores das obras. 

A metodologia da presente pesquisa, basearam-se em pesquisa bibliográfica, 

utilizando artigos científicos, livros e revistas acadêmicas com autoria de especialistas 

no campo da prevenção e tratamento das patologias nas construções civis. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. Definições de Patologias das Construções 

 

Patologia de acordo com os dicionários é a parte da Medicina que estuda as 

doenças. Com a definição dada pelo dicionário Aurélio (1998), a palavra patologia é 

derivada do grego das palavras páthos - que significa sofrimento, doença - e de logia - 

que é ciência, estudo.  

O Portal Regional da BSV cita como sendo “o estudo das doenças em geral sob 

aspectos determinados”. O dicionário Michaelis (2014) informa que é a “Ciência que 

estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças”. 

Na construção civil, a patologia pode ser atribuída ao estudo dos danos ocorridos 

em edifícios. A patologia se resume em pesquisar para determinar as causas e os efeitos 

dos problemas encontrados nas edificações, especificando seu diagnóstico e correção 

(KLEIN, 1999). 

A análise do desempenho insatisfatório de elementos que compõem uma 

edificação – desempenho este, atualmente regido por normas técnicas -, e a análise do 

defeito em questão é o que trata o ramo de patologias, diagnosticando e classificando os 

tipos de manifestações, causas e origens. A engenharia utiliza o termo como a “área de 

estudo das origens e mecanismos de ocorrência das diversas falhas que afetam aspectos 

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

 

2.2. Patologia de Umidades 

 

A engenharia das patologias, exemplifica a umidade como sendo “qualidade ou 

estado úmido ou ligeiramente molhado” (KLEIN, 1999). Nas construções as umidades 

podem aparecer de diversas formas, são elas: “chuvas e infiltração decorrentes de 

vazamentos hidráulicos” (VERÇOZA, 1991). 

Segundo Perez (1985), a umidade nas edificações “é um dos fatores problemas 

mais difíceis de resolver” na construção civil. Esta dificuldade está relacionada à 
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complexidade dos fenômenos ocorrentes e sua falta estudo e pesquisa. Esta deficiência 

continuou a ser reconhecida por mais de 20 anos após compilar a obra de Perez. 

 A infiltração inicial pode não parecer significativa, pois, aparentemente, não 

afetará nada no prédio, mas o problema é muito mais complexo do que aparenta e se 

torna ainda mais grave quando não tratada. Esta patologia pode ser diagnosticada na 

fase inicial de instalação, quando há defeito na no processo de impermeabilização. 

Processo primário para evitar infiltrações no local (OLIVEIRA, 2012).  

As infiltrações causam danos visíveis à pintura do local, mas o pior mal é o 

que não se vê. No interior do corpo predial, as infiltrações danificam a estrutura e 

podem causar danos ainda maiores, como corrosão da estrutura metálica (PEREZ, 

2012). 

 Quando as infiltrações afetam as armaduras de metal, pode ocasionar um dano 

grandioso a estrutura da obra. Dependendo do grau tendo até que se realizar uma 

reforma apurada em determinado ponto. Um fato curioso é que as infiltrações podem 

ocorrer através de outras patologias também, como as trincas e rachaduras, que expõem 

a estrutura interna do edifício às intempéries (ANDRADE, 2016). 

 

2.3. Fissuras 

 

 

 Segundo Corsini (2010), “as rachaduras podem começar a aparecer com calma”. 

Na execução de um projeto arquitetônico, é um dos tipos mais comuns de patologia em 

edificações e pode interferir na estética, durabilidade e características do projeto da 

obra. Isso pode indicar um problema estrutural mais sério. Pelo fato de que cada fissura 

acarreta uma possível patologia mais grave (fratura e ruptura). 

 Segundo Oliveira (2012), fissuras, trincas e rachaduras e fraturas são sinais 

patológicos de edifícios vistos em alvenarias, vigas, colunas, lajes, pisos e outros 

componentes, geralmente causados por tensões materiais. Se os materiais forem 

solicitados com esforço maior que sua resistência, a falha pode provocar uma abertura, e 

será classificada como fissura, trinca, rachadura, fenda ou brecha de acordo com sua 

espessura. Observe o organograma na Figura 1. 

 

Figura 1: Classificação das fissuras em alvenarias. 
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Fonte: Sahade apud Corsini (2010). 

 

Uma fissura é o primeiro estágio de uma possível patologia mais séria, porque 

qualquer fissura ou fratura em um determinado ponto é uma fissura, mesmo que apenas 

temporária.  

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2020), isso não significa 

que a estrutura tenha problemas procedentes graves, desde que sua espessura não 

aumente com o tempo, sua espessura pode chegar a 0,5 mm. 

As Trincas e Fissuras podem parecer que os termos são sinônimos. Porém, de 

acordo com a NBR 9575: 2003, cada um deles representa um nível de complexidade da 

patologia da construção civil. Microfissuras: configuração inferior a 0,05 mm. As 

fissuras possuem furo de até 0,5 mm, além de serem estreitas e alongadas (ABNT, 

2003).  

Finalmente, as fissuras são maiores, mais alongadas e profundas. Eles são 

maiores que 0,5 mm e menores que 1,0 mm. Uma vez identificado o problema, ele deve 

ser reparado rapidamente, caso contrário as microfissuras podem se transformar em 

trincas e até para as rachaduras (CORSINI, 2010). 

  

2.4. Trincas 

 

Uma trinca pode ser definida como um estado em que um objeto ou parte dele é 

dividido em várias partes. Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2020), neste 

caso, a abertura se estende além do revestimento e pode afetar diretamente a estrutura 

interna, pois representa a fratura do elemento e reduz a segurança dos elementos 

necessários do edifício.  
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Embora pequena e quase imperceptível, a causa deve ser investigada com 

cuidado. Mesmo sendo muito pequeno e quase imperceptível, a causa deve ser 

investigada minuciosamente. Sua espessura pode chegar a mais de 0,5 mm, até 3 mm, 

como classificado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Classificação das fissuras 

ANOMALIAS  ABERTURAS (mm) 

Fissura até 0,5 

Trinca de 0,5 a 1,5 

Rachadura de 1,5 a 5,0 

Fenda de 5,0 a 10,0 

Brecha acima de 10,0 
 

Fonte: (OLIVEIRA, 2012, p.12). 

 

 

 

2.5. Rachaduras 

 

 

A falha contínua devido à falta de resistência de um determinado material a 

tensões internas e externas e seus efeitos, são designadas como rachaduras. Nesse caso, 

o objeto ou parte dele “possui uma abertura grande o suficiente para causar interferência 

desnecessária” (OLIVEIRA, 2012). 

Este é o tipo de folga mais severo e, dependente do local onde ocorre, impede o 

aproveitamento do edifício. As possíveis ações corretivas não são devido aos altos 

custos exigidos (CORSINI, 2010).  

A abertura é bastante grande, mais de 3 mm (tabela 1), e pode passar luz, vento e 

água. É caracterizada por aberturas grandes, óbvias, profundas e proeminentes 

(OLIVEIRA, 2012). 

 
 

2.6. Procedimento para Resolução de Patologias 
 

 

Resolver um problema patológico envolve um conjunto complexo de 

procedimentos a serem realizados, a prática profissional utilizada para analisar esses 

problemas foram muitas vezes caracterizadas pela falta de uma metodologia 



 

 

 7 

 

cientificamente reconhecida e comprovada, dominante em muitas situações, a 

experiência profissional de um engenheiro é extremamente importante nestes casos, 

pois é adquirida durante anos e utilizando métodos empíricos de análise prévia (DO 

CARMO, 2003).  

A ação do profissional bem capacitado é extremamente importante, quando uma 

análise detalhada e individualizada do problema é necessária, principalmente de acordo 

com as demandas, pois quanto mais complexo um caso, maior deve ser a ação e 

capacitação do profissional (VERÇOZA, 1991). 

É importante na fase de fiscalização da obra, a análise de alguns fatores 

determinantes a serem investigados. Exemplificando, a frequência que determinadas 

patologias surgem em no mesmo local, a idade aproximada da patologia e edificação, o 

número de ocorrências do mesmo problema em diferentes partes da obra, as 

semelhanças entre manifestações em edifícios vizinhos, se já há algum tipo de tratativa 

para resolver o problema e se o edifício está devidamente conservado (THOMAZ, 

1989).  

Uma boa vistoria ao local da obra deve ser acompanhada de um sistema de 

verificação dos dados encontrados. Estes deverão ser cuidadosamente selecionados a 

fim de facilitar o processo de análise e diagnóstico (OLIVEIRA, 2012).  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse trabalho foi possível concluir que na construção civil, as 

patologias podem surgir no início, no meio ou no final da obra. Todas as formas de 

edificações são adversamente afetadas por manifestações patológicas durante toda a sua 

vida útil, o que pode afetar a qualidade estética ou funcional e estrutural da edificação. 

Em particular, a alvenaria é mais suscetível a efeitos patológicos devido ao uso 

de materiais frágeis, que levarão ao aparecimento de fissuras e trincas que, se não 

principais corrigidas, irão evoluir para rachaduras. 

As patologias podem ser evidenciadas desde o início desde uma etapa de 

construção e prosseguir para uma etapa de acabamento e já utilização do edifício. Estas 

patologias já podem se originar devido aos projetos mal executados, mas também 
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podem ocorrer devido ao uso indevido, falta de manutenção ou interação com o 

ambiente físico-químico. 

Existem muitas técnicas e tecnologias que conseguem evidenciar as patologias 

que surgem, e já na etapa do projeto, as falhas podem ser identificadas e já tratadas com 

correções de cálculo.   

Seja nos estágios iniciais da construção ou durante o uso, uma vez constatadas 

como lesões, elas devem ser corrigidas imediatamente, pois reduzirão a durabilidade e a 

vida útil da edificação. 

A patologia na construção civil pode ter origens diferentes em qualquer fase da 

construção. Portanto, é necessário padronizar e atentar para uma qualidade prestada 

durante a execução dos serviços que combinam todo o processo. 

Quando diagnosticada em seu estágio inicial, e isso é fundamental para uma boa 

tratativa das patologias, os prejuízos e as formas de intervenção serão menores, e os 

reparados serão otimizados economicamente e tecnicamente, ajudando assim o 

profissional da construção civil, e o cliente que espera um projeto bem pesando e 

executado. 
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