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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é levantar as principais manifestações patológicas encontradas 

em edificações residenciais por meio de Laudos de Inspeções Prediais realizados na cidade de 

Fortaleza-CE. Percebe-se, portanto, que este trabalho contempla dois grandes temas distintos, 

porém bastante relacionados: Inspeções Prediais e Manifestações patológicas. Dentro do 

contexto de Inspeções Prediais é válido ressaltar que não há em âmbito nacional uma norma 

que defina os critérios e nem uma legislação que regularmente esse serviço de engenharia, 

devido a isso os principais documentos que servirão de referência para esse trabalho serão o 

IBAPE (2012), o IBRAENG (2015) e a Lei Municipal de Fortaleza 9.913:2012, que dispõe a 

obrigatoriedade de realização de Inspeção Predial em edificações para analisar às condições de 

conservação, uso e manutenção das mesmas, principalmente quando da ocorrência de grandes 

acidentes que evidenciam as falhas por parte dos administradores. Dentro do contexto de 

Manifestações Patológicas, realizar-se-á uma revisão teórica acerca dos sistemas e das 

principais manifestações patológicas encontradas com fundamentação nas normas e em autores 

importantes. O Delineamento do Trabalho foi dividido em 3 etapas, que envolveram a Coleta e 

Seleção dos Laudos de Inspeção Predial; o Desenvolvimento de um Modelo de Análise para a 

classificação das edificações e das Anomalias/falhas levantadas, por meio de um Instrumento 

de Pesquisa; e Análise dos dados coletados. Será possível identificar quais são as principais 

manifestações segundo os Sistemas Construtivos em que estão inseridos, os Graus de risco, os 

Locais com maiores ocorrências, as Origens e, por fim, quais as Medidas Saneadoras para as 

principais manifestações constatadas. Além disso, permitirá, a partir das normas e orientações 

técnicas citadas difundir os conhecimentos sobre Inspeções Prediais e orientar os profissionais 

habilitados acerca das premissas básicas para nortear a sua realização.    

Palavras-chave: Inspeção predial, Identificação, Manifestações patológicas, Sistemas 

Prediais. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the main pathological manifestations found in 

residential buildings, considering the reports of inspections carried out in the city of 

Fortaleza-CE. It can be perceived, therefore, that this work contemplates two great distinct 

themes, but quite related: Building Inspections and Pathological Manifestations. First, it was 

defined the key concepts and criteria needed to classify buildings and anomalies ou failures 

according to technical standards and guidelines. Still within this scope, it's worth pointing out 

the creation of the Municipal Law 9.913 that brought within it the obligatoriness to realize the 

building inspection and the growing concern about the circumstances of conservation, use and 

maintenance of the buildings, particularly when it comes to the occurrence of big accidents 

that evidence of failures by part of the administrators. In sequency, it was carried out a 

theoretical review on the systems the main pathological manifestations founded on the basis 

of relevant technical standards and authors. The present work will make it possible to 

disseminate knowledge about pathological manifestations, identifying the main ones in each 

system. And it will also be possible  to classify appropriately each one of them in accordance 

with the two main technical standards, IBAPE (2012) and IBRAENG (2015), and to spread 

the knowledge on building inspections and to guide the qualified professionals about the basic 

premises to properly carry out one, considering that, in recent years, a lack of prior knowledge 

and a lack of regularization of this engineering service resulted in building inspections carried 

out improperly, which don’t match with the intention to ensure the performance and the useful 

life of the buildings proposed by law. 

Keywords: Building inspection, Identification, Pathological manifestation, Building Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto geral 

Inspeção predial é o checkup da edificação, visando à boa qualidade predial e também 

a boa saúde de seus usuários. Ela requer o diagnóstico de seus sistemas, para posteriores 

providências de reparos e serviços de manutenção predial, fazendo parte de um ramo da 

Engenharia Civil denominada de Engenharia Diagnóstica, que por sua vez, é a arte de criar 

ações proativas por meio de diagnósticos, prognósticos e prescrições técnicas, visando a 

qualidade total da edificação (GOMIDE ET AL., 2014). Trata-se de uma área de extrema 

relevância, que vem ganhando notoriedade nos últimos anos, e visa garantir a não ocorrência 

de problemas oriundos das falhas execução, de manutenção e de uso em edificações, de forma 

a garantir ainda, um desempenho adequado para usuários do sistema construtivo em questão, 

pois a partir dela é possível avaliar as condições de uso e definir possíveis planos de manutenção 

para as edificações. 

É possível determinar irregularidades que venham a prejudicar o desempenho das 

edificações e oferecer riscos aos usuários por meio do processo descrito anteriormente. Essas 

irregularidades são nomeadas como manifestações patológicas, objeto de estudo em comum 

com a área de Patologias na Construção. Segundo Souza e Ripper (1998, p. 14), denomina-se 

Patologias como sendo "um novo campo da Engenharia das Construções que se ocupa do estudo 

das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e 

dos sistemas de degradação das estruturas". Diante disso é verificada a importância de o 

engenheiro civil responsável pela inspeção predial ser um conhecedor dessa área, assim, como 

de procedimentos para manutenção das edificações em geral. 

Como dito Souza e Ripper (1998), os problemas patológicos, salvo raras exceções, 

apresentam manifestação externa característica, a partir da qual se pode deduzir qual a natureza, 

a origem e os mecanismos dos fenômenos envolvidos, assim como pode-se estimar suas 

prováveis consequências. Sendo função do corpo técnico responsável pela inspeção analisar o 

problema, suas causas e origens e em um posterior determinar como resolver tais problemas 

verificados durante a inspeção. 

É sabido ainda que as principais causas das origens de manifestações patológicas são 

projetos, materiais, execução e às condições de uso e manutenção. Sendo os de: “falhas devido 

decorrentes do uso dizem respeito aqueles elementos que foram prejudicados pela falta das 

atividades necessárias à garantia do seu desempenho satisfatório ao longo do tempo” (SOUZA; 



14 
 

RIPPER, 1998). Tornando de suma importância os serviços de inspeções prediais e de 

manutenção das edificações a fim que tais problemas sejam reduzidos. 

Ainda diante do que foi dito e a fim de garantir certa periodicidade nas manutenções 

prediais foi criada a NBR 5674 (1999) - Manutenção de edificações: Procedimento, que faz 

recomendações acerca de um Plano de Manutenções e existem também algumas associações e 

institutos que criaram suas próprias regras e orientações sobre o tema.  Embora não tenha uma 

lei nacional ou uma norma ABNT que regulamente, unifique e crie critérios gerais para todos 

os estados, a cidade de em Fortaleza, assim como em outras cidades do país, foi criada uma lei 

municipal denominada de Lei 9.913 que tornou obrigatório vistorias técnicas e manutenções 

em edificações públicas e privadas, assim como desenvolveu normativas para Inspeções 

Prediais.  

1.2 Problemas de pesquisa e questões motivadores 

Manifestações patológicas encontram-se presentes nas edificações na cidade de 

Fortaleza uma vez que não é dada a devida preocupação para resolvê-las, para este trabalho 

serão analisadas as edificações de uso Residencial. Em níveis mais extremos de ocorrência de 

manifestações patológicas, a durabilidade e a vida útil das edificações podem ser afetadas, 

ocasionando risco à vida dos usuários. Cada novo grande acidente predial gera repercussão na 

mídia nacional e alerta para a importância de se realizar Inspeções Prediais, para desenvolver 

um plano de manutenções preventivas e corretivas para garantir a conservação e as condições 

de uso da edificação.  

Diante disso, é preciso que se estabeleça a cultura de se realizar manutenções prediais 

preventivas, tendo em vista de que, como dito anteriormente, na fase de manutenções corretivas 

os custos com reparos ou retrabalhos são mais elevados para a resolução de manifestações 

patológicas, sejam eles decorrentes a erros de projeto, execução ou de utilização inadequada 

por parte dos usuários. 

As questões motivadoras estão listadas a seguir e deverão ser respondidas até o final de 

trabalho: 

a) Quais são as principais manifestações patológicas presentes em edificações 

residênciais por sistemas prediais? 

b) Quais os graus de risco das manifestações patológicas presentes em edificações 

residências? 
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c) Quais os locais com maiores ocorrências de manifestações patológicas em 

edificações residenciais? 

d) Qual a origem das principais manifestações patológicas presentes em edifícios 

residências de Fortaleza? 

1.3 Objetivos 

Neste tópico serão abordados o objetivo geral do presente trabalho e seus objetivos 

específicos que serão realizados a fim de atingir o objetivo geral. 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as principais manifestações patológicas 

identificadas através de Inspeções Prediais realizadas na cidade de Fortaleza-CE.  

1.3.2 Objetivo Específico 

a) Coleta e seleção de laudos de inspeções prediais realizados na cidade de 

Fortaleza-CE; 

b) Desenvolvimento do instrumento de pesquisa para coleta, extração e análise das 

informações; 

c) Levantamento das manifestações patológicas; 

d) Análise dos dados.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica desta monografia inclui assuntos pertinentes para esclarecer os 

conhecimentos necessários acerca de Inspeções Prediais e Manifestações Patológicas. 

2.1 Inspeção Predial 

Este capítulo irá abordar os conceitos, histórico entre outros tópicos, de forma a 

construir um conhecimento acerca da Inspeção Predial.  
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2.1.1 Histórico 

Os estudos acerca de Inspeções Prediais remontam ao X Congresso Brasileiro de 

Engenharia de Avaliações e Perícias (COBREAP), ocorrido no ano de 1999, na cidade de Porto 

Alegre, tendo como ponto destaque o trabalho técnico apresentado pelo Engenheiro Tito Lívio 

F. Gomide denominado de: “A Inspeção Predial deve ser periódica e obrigatória?”. O objetivo 

desse trabalho era de mostrar a importância de preservar a segurança das edificações através de 

manutenções (GOMIDE, 2013). Esse trabalho possibilitou o desenvolvimento de diversos 

artigos, seminários, livros e normas de manutenção e desempenho que discorrem sobre 

Engenharia Diagnóstica e Inspeções Prediais ao longo dos últimos anos, como pode ser visto 

no quadro 1, que apresenta um histórico da evolução da inspeção predial no Brasil. 

Quadro 1 – Histórico da Inspeções prediais no Brasil 

Ano Acontecimento 
1989 Entra em vigor a ABNT NBR 5674: Manutenção dos edifícios – procedimento 
1997 Publicação do livro “A Saúde dos Edifícios”, realizado pelo IBAPE/SP e CREA/SP. 

1998 
A obrigatoriedade da Inspeção Predial é assunto discutido em Porto Alegre, no Congresso de 
Perícias de Engenharia e Avaliações, através de trabalho técnico apresentado pelo Eng. Tito 

Lívio F. Gomide, considerados os acidentes prediais ocorridos naquela oportunidade. 

200 Fundada a Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP. 
2003 Publicação e aprovação da Norma de Inspeção Predial do Ibape/SP. 

2005 Primeira revisão da Norma de Inspeção Predial do Ibape/SP, coordenada pelo Eng° Milton 
Gomes. 

2005 Realização pelo Ibape/SP do Seminário de Inspeção Predial e Manutenção. 

2005 Publicação pelo Ibape/SP, através da editora LEUD, do livro: “Inspeção predial: check up predial 
e guia da boa manutenção”. 

2007 A Câmara de Inspeção predial do Ibape/SP realiza a segunda revisão da Norma de Inspeção 
Predial do Ibape/SP, coordenada Eng° Milton Gomes 

2009 O Ibape/SP e outras entidades, junto com o sistema CREA, elaboram as Diretrizes para a 
Inspeção Predial em Estádios de Futebol. 

2009 Entra em vigor o Decreto Federal 6.795 de 16/03/2009, que obriga as inspeções prediais nos 
estádios de futebol e a Portaria 124 do Ministério dos Esportes, que regulamenta o decreto. 

2009 Publicação e aprovação da Norma de Inspeção Predial do Ibape Nacional 

2009 A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP apresenta estudo sobre Acidentes Prediais e as 
Deficiências com a Manutenção, coordenada pela Engª Marli Lanza Kalil. 

2011 A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP realiza a terceira revisão da Norma de Inspeção 
Predial do Ibape/SP, coordenada pelo Engº Vanderley Jacob Junior. 

2011/2012 A ABNT revisa a norma NBR 5674. 
Fonte: Adaptado de Böes (2017)  
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2.1.2 Conceito 

Segundo Gomide, Neto e Gullo (2015), a Inspeção Predial é uma das 5 ferramentas 

diagnósticas (vistoria, inspeção, auditoria, pericia, consultoria) cada uma com uma finalidade 

distinta. Sendo a inspeção a análise técnica de fato, condição ou direito de uma edificação com 

base em informações observadas e em experiencias anteriores do engenheiro diagnóstico. Ela 

é uma análise diagnóstica de uma edificação, quanto aos seus aspectos técnicos, de uso e de 

manutenção e que resulta no desenvolvimento de um laudo. A inspeção predial pode ser 

realizada por um profissional ou por uma equipe multidisciplinar e deve fundamentar suas 

conclusões em observações e em ensaios de verificação. (IBRAENG, 2015) 

 As inspeções envolvem as etapas de criação de instrumentos, coleta de dados de campo, 

análise de informações e documentação dos resultados, os quais são posteriormente 

interpretados por pessoal experiente, com equipamento especial. (BALLADO, 2003 apud 

VERZOLA ET AL., 2014).  

Inspeção predial é, portanto, uma análise das condições técnicas, de uso e de 

manutenção da edificação (IBAPE,2012). A NBR 15575 (ABNT, 2013) complementa e diz que 

se trata de uma verificação das condições de uso e de manutenção da edificação através de 

metodologia técnica. Já a NBR 5674 (ABNT, 2012) diz que se trata da avaliação do estado da 

edificação para se definir os critérios das atividades de manutenção.  

A Inspeção predial é, portanto, o checkup da edificação, visando à boa qualidade predial 

e também a boa saúde de seus usuários. Ela requer o diagnóstico de seus sistemas para 

posteriores providências de reparos e serviços de manutenção predial, ela faz parte de um ramo 

da Engenharia Civil denominada de Engenharia Diagnóstica que é a arte de criar ações proativas 

por meio de diagnósticos, prognósticos e prescrições técnicas, visando a qualidade total da 

edificação (GOMIDE et al., 2014). 

2.1.3 Legislações vigentes 

Tramita no Senado o projeto de Lei nº 491 que prevê determinar a realização periódica 

de inspeções em edificações e criar o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação (LITE). No 

entanto, não há, em nível nacional, uma lei que regulamente e determine a realização de 

inspeções prediais para verificar as condições de manutenção e de segurança em edificações 

ficando por responsabilidade do Município desenvolver leis que regulamente tal procedimento. 

No Brasil, diversas cidades possuem estudos ou leis de inspeção predial, já aprovadas, tendo 
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geralmente, como motivação inicial, a necessidade por parte das autoridades de uma resposta à 

população frente a acidades ocorridos. (BÖES, 2017). O quadro 2 apresenta uma relação de 

cidades que possuem leis, decretos ou projetos de leis acerca da inspeção predial. 

Quadro 2 – Relação de Leis e Projetos de Leis de Inspeção Predial no Brasil 

ESTADO CIDADE LEI TIPO ANO PERIDIODO 
(ANOS) 

IDADE DO 
IMÓVEL(ANOS) 

AL MACEIÓ 6.145 LEI MUNICIPAL 2012 5 A 2 5 

BA SALVADOR 
5.097 LEI MUNICIPAL 

2001 5 A 2 5 
13.251 DECRETO 

CE FORTALEZA 9.913 LEI MUNICIPAL 2012 5 A 1 5 
DF BRASÍLIA   LEI MUNICIPAL 2005 5 5 
MT CUIABÁ 5.587 LEI MUNICIPAL 2005 5 A 1 5 
PE OLINDA   LEI MUNICIPAL 2002 5 5 
PB JOÃO PESSOA 11.945 LEI MUNICIPAL 2010     
RJ NITEROI 2.963 LEI MUNICIPAL 2012 10 15 

RJ NOVA IGUAÇU 4.583 LEI MUNICIPAL 2016     

RJ RIO DE JANEIRO 6.400 LEI MUNICIPAL 2013 10 A 5 10 

RS CANOAS 5.737 LEI MUNICIPAL 2013 5 20 

RS PORTO ALEGRE 17.720 DECRETO 2012 5 A 10 5 

SC BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ 2.805 LEI MUNICIPAL 2008 6 A 3 6 

SC JOINVILE   PROJETO DE LEI 2004     

SC FLORIANÓPOLIS PL 13.101 PROJETO DE LEI 2008     

SE ARACAJU 2.765 LEI MUNICIPAL 1999 5   
SP AVARÉ   PROJETO DE LEI 2012 5 A 1 20 
SP BAURU 4.444 DECRETO 2002 3 3 
SP BERTIOGA 14/dez PROJETO DE LEI 2012     
SP GUARULHOS 018/12 PROJETO DE LEI 2012     

SP JUNDIAÍ 
261 LEI 

COMPLEMENTAR 1998 5 A 2 5 
278 

SP REIBEIRÃO 
PRETO  1.669 LEI 

COMPLEMENTAR 2004 10 A 3 20 

SP SANTOS 441 LEI 
COMPLEMENTAR 2001 10 A 1 30 

SP SÃO PAULO 01.0489/05 PROJETO DE LEI 2005 5 A 1 15 
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Continuação Quadro 2 – Relação de Leis e Projetos de Leis de Inspeção Predial no Brasil 

SP SÃO CAETANO 
DO SUL   PROJETO DE LEI 2007 1 10 

SP SÃO VICENTE 2.854-A LEI 2012 5 5 

SP SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS   PROJETO DE LEI 2012 5 5 

BR NACIONAL   PROJETO DE LEI 2011 3 A 1 20 

PA ESTADUAL 491/2011 MANUAL DE 
GARANTIAS 2010     

GO ESTADUAL   PROJETO DE LEI 2012     
PE ESTADUAL   LEI ESTADUAL 2006 3 3 
RJ ESTADUAL 6.400 LEI ESTADUAL       
SP ESTADUAL 234/12 PROJETO DE LEI 2011 5 25 

Fonte: Adaptado de Böes (2017)  

Como pode ser verificado no quadro 2, a cidade de Fortaleza acompanhou a tendência 

nacional, através da Lei Municipal 9.913 de 16 de julho de 2012 e o Decreto Municipal 13.616 

de 23 de junho de 2015 estabelecendo a obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção 

preventiva e periódica das edificações. (AMORIM; BÖES, 2017). 

2.1.3.1 Aspectos da Lei Municipal 9.913 

Segundo Diário do Nordeste (2018) a Lei Municipal 9.913 de Fortaleza, conhecida 

popularmente como Lei de Inspeções Prediais foi criada há seis anos, no entanto a norma não 

foi posta em prática, havendo vários prédios de Fortaleza sem fiscalização. No Quadro 3 é 

possível verificar um histórico da referida lei. 

Quadro 3 – Histórico Lei Municipal 9.913 

Ano Acontecimento 
Jul./12 Lei da Inspeção Predial é criada 

Jun./15 Só após três anos, a Lei é regulamentada. De acordo com a Prefeitura, 
as inspeções começariam em janeiro de 2016 

Mar./16 Apesar de a norma estar em vigor, a Prefeitura adiou para abril de 
2017 o início das fiscalizações prediais 

Abr./17 Prefeitura adia, novamente, o início da Lei de Inspeção Predial. As 
fiscalizações só começariam em 60 dias 

Ago./17 A execução da Lei é novamente adiada para novembro de 2017, 
devido a alterações na Lei. 

Nov./17  Início das fiscalizações sofrem novo adiamento, com o argumento de 
que o assunto estava em análise 

Fonte: Adaptado de Diário do Nordeste (2018)  
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De acordo com a Lei 9.913 (2012), “fica estabelecida obrigatoriedade de vistoria 

técnica, manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos e privados 

para edifícios multifamiliares com mais de 3 pavimentos; edificações de uso comercial, 

industrial, institucional, educacional, recreativo, religioso ou de uso misto; edificações de uso 

coletivos, públicas ou privadas e, por fim, edificações de qualquer uso que representem perigo 

a coletividade.” 

Ainda de acordo a lei, fica estabelecido a necessidade de periodicidade das inspeções 

prediais em edifícios com idade superior a 5 anos. No quadro 4 é possível visualizar a 

periodicidade a qual é exigido as inspeções prediais de acordo com a Lei Municipal 9.913/2012. 

Quadro 4 - Periodicidade máxima para realização de Inspeções Prediais de acordo com 
a Idade da Edificação 

Periodicidade 5 a 20 
anos 

21 a 30 
anos 

31 a 50 
anos 

Acima de 50 
anos 

5 anos         
3 anos         
2 anos         

Anualmente         
Fonte: Autor  

Para as edificações comerciais, indústrias, privadas não residenciais, clubes de 

entretenimento e para edificações públicas fica estabelecida a periodicidade máxima de 3 anos 

independente de sua idade. 

O Art.4° (Lei 9.913, de 16 de Julho de 2012) determina que: “a idade do imóvel será 

contada a partir da data de expedição da Carta de Habitação (Habite-se) e, em sua falta, a 

contagem se dará a partir da data da matrícula no cartório de registro de imóveis em nome do 

primeiro proprietário ou, ainda, a partir de outra evidência que possibilite sua aferição. Para 

obras inconclusas, incompletas, irregulares, abandonadas ou ocupadas, cuja idade será contada 

a partir da data de liberação do alvará de construção.” (FORTALEZA, 2012). 

Realizado a Inspeção Predial por profissional habilitado, assunto que será debatido a 

seguir, e emitido o laudo de vistoria técnica pelo mesmo. Cabe ao responsável pela edificação 

realizar todas as medidas saneadoras para as anomalias críticas dentro do prazo estabelecido na 

Declaração de Concessão de Prazo, abrir um processo junto ao órgão regulador de cada 

município e encaminhar o laudo para a liberação do Certificado de Inspeção Predial. A figura 

1 é um breve resumo do processo descrito. 
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Figura 1 - Fluxograma de Passo a Passo para certificação predial junto a SEUMA 

 

Fonte: Adaptado Böes (2017)  

2.1.4 Normas Técnicas 

Não há uma norma ABNT que regulamente, em âmbito nacional, os critérios para a 

realização de uma inspeção predial. No entanto, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia (IBAPE), através da Norma de Inspeção Predial Nacional (IBAPE,2012) e o 

Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia (IBRAENG), através de Orientações Técnicas 

do IBRAENG (IBRAENG, 2015) são as principais organizações que norteiam acerca de 

definições e critérios de inspeções e criaram estes documentos afim de orientar este serviço de 

engenharia. O Termo de Referência para Inspeções prediais em Fortaleza é baseado nestes 

documentos. 

Percebe-se que há entre esses dois documentos uma convergência nos principais 

assuntos debatidos. O quadro 5 permite visualizar o comparativo. 

Quadro 5 – Comparativo entre as Normas de Inspeção predial do IBAPE e IBRAENG 

Assuntos IPABE(2012) IBRAENG(2015) 
Atribuições profissionais x x 

Classificação das edificações  x 
Classificação das inspeções prediais x x 
Classificação das anomalia/falhas x x 

Grau de risco x x 
Fonte: Autor (2018) 

2.1.4.1 Classificação das Edificações 

Para título de Classificação das edificações tomou-se por base a OT-003/2015 do 

IBRAENG (2015). As edificações podem ser classificadas quanto: ao tipo, ocupação e 

utilização; ao padrão e complexidade construtiva; ao número de pavimentos e a área construída 

segundo os critérios definidos nos itens a seguir: 
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2.1.4.1.1 Classificação quanto ao tipo, ocupação e utilização 

 “residenciais, comerciais, industriais, rurais, portuárias, aeroportuárias, ferroviárias, de 

saúde, publicas, recreativas, educacionais, religiosas, rodoviárias, temporárias ou efêmeras 

(estandes, coberturas e etc.), subterrâneas, aquáticas, de comunicações, de energia, de transporte 

urbano, monumentos.” (IBRAENG, 2015) 

2.1.4.1.2 Classificação quanto ao padrão e complexidade construtiva 

Quanto ao padrão e complexidade construtiva as edificações são divididas conforme o 

quadro 6 em: 

Quadro 6 – Classificação segundo o padrão e complexidade construtiva 

Classificação Características 

Baixo: 
 “edificações com estruturas, equipamentos e instalações básicas, sem elevadores e com 
padrão construtivo e de acabamento classificado como baixo segundo a NBR 
12.721/2006/ABNT. Possuem fundações simples diretas (blocos ou sapatas).” 

Normal:  
“edificações com estruturas, equipamentos e instalações comuns, com pelo menos um 
elevador e padrão construtivo e de acabamento classificado como normal segundo a ABNT 
NBR 12.721:2006.” 

Alto: 
 “edificações com estruturas, equipamentos e instalações complexas, com mais de um 
elevador e com padrão construtivo e de acabamento classificado como alto segundo a ABNT 
NBR 12.721:2006. Possuem fundações especiais e um ou mais sistemas de automação.” 

Fonte: Adaptado IBRAENG (2015)  

2.1.4.1.3 Classificação quanto ao número de pavimentos 

Ainda segundo o IBRAENG (2015), as edificações são classificadas conforme o número 

de pavimentos ou andares. Essa classificação é quantitativa.  

2.1.4.1.4 Classificação quanto a Área construída 

As edificações são classificadas conforme as suas respectivas áreas construídas (áreas 

pavimentadas), A classificação também é quantitativa, sendo as áreas descritas em metros 

quadrados. (IBRAENG, 2015) 
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2.1.4.2 Níveis de inspeção predial 

De acordo com o IBAPE (2012), o nível da inspeção predial é determinado pela 

classificação da complexidade da edificação devido ao seu padrão construtivo. Devendo ser 

consideradas as características da edificação, manutenção e operação existentes e necessidade 

de formação de equipe multidisciplinar para execução dos trabalhos. Os níveis de inspeção 

predial podem ser classificados em nível 1, nível 2 e nível 3, na qual sua descrição consta no 

Quadro 7: 

Quadro 7 -  Níveis de Inspeção Predial segundo o IBAPE 

NÍVEL DESCRIÇÃO 

Nível 1 

Inspeção Predial realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de 

manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente 

empregada em edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes. 

A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma 

especialidade. 

Nível 2 

Inspeção Predial realizada em edificações com média complexidade técnica, de 

manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões 

construtivos médios e om sistemas convencionais. Normalmente empregada em 

edificações com vários pavimentos, com ou sem plano de manutenção, mas com 

empresas terceirizadas contratadas para execução de atividades específicas como: 

manutenção de bombas, portões, reservatórios de água, dentre outros. A Inspeção 

Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma ou mais 

especialidades. 

Nível 3 

Inspeção Predial realizada em edificações com alta complexidade técnica, de 

manutenção e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões 

construtivos superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada 

em edificações com vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. 

Nesse nível de inspeção predial, obrigatoriamente, é executado na edificação um 

Manutenção com base na ABNT NBR 5674. Possui, ainda, profissional habilitado 

responsável técnico, plano de manutenção com atividades planejadas e procedimentos 

detalhados, software de gerenciamento, e outras ferramentas de gestão do sistema de 

manutenção existente. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais 

habilitados e de mais de uma especialidade. Nesse nível de inspeção, o trabalho poderá 

ser intitulado como de Auditoria Técnica. 

Fonte: Adaptado IBAPE (2012)  
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2.1.4.3 Sistemas Construtivos Vistoriados e Profissionais Habilitados 

O IBRAENG (2015) define e descreve os sistemas prediais envolvidos em uma inspeção 

predial, orientando as habilitações de acordo com os conselhos de classe Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Ceará (CRE) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU), conforme com as Leis Federais 5.194/1964 e 12.378/2010 e suas respectivas 

resoluções, cada sistema a um profissional habilitado.  É de suma importância que este serviço 

de engenharia seja realizado com profissional devidamente habilitado, tendo, o mesmo, 

obrigatoriedade de gerar uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a ser incluída no 

laudo. É possível verificar os profissionais habilitados para análise de cada sistema construtivo 

no quadro 8. 

Quadro 8 - Profissionais Habilitados para verificação por sistema predial. 

SISTEMA PREDIAL 
PROFISSIONAL HABILITADO 

Estrutura (fundações, pilares, vigas, lajes e etc.) 
Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

Alvenaria, Vedação (paredes e divisórias), 

Revestimentos e Esquadrias 

Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

Cobertura 
Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

 

Trabalhos em Solo (aterramento, contenções, etc.) 
 

Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

Instalações de Gás 
Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

Instalações de Comunicação (telefonia e 

Informática) 

Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

Engenheiro eletricista 

Instalações Elétricas de baixa tensão (conforme 

classificação da NBR 5410/ABNT, item 1.2.2) 

Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

Engenheiro eletricista 

Instalações Elétricas de alta tensão 

Engenheiro civil 

Arquiteto/Urbanista 

Engenheiro eletricista 
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Continuação Quadro 8 - Profissionais Habilitados para verificação por sistema 

predial. 

Elevadores e demais máquinas e equipamentos 

eletromecânicos (geradores, exaustores e etc.) 

Engenheiro Mecânico 

Engenheiro Mecatrônico 

Engenheiro de Produção 

Climatização Engenheiro Mecânico 

Bombas do Sistema Hidrossanitário 
Engenheiro Civil 

Engenheiro Mecânico 

Combate a Incêndio 

Engenheiro Civil 

Arquiteto/Urbanista 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Proteção contra descargas atmosféricas 
Engenheiro Eletricista 

Engenheiro Civil 

Climatização Engenheiro Mecânico 

Automação 

Engenheiro eletricista 

Engenheiro eletrônico 

Engenheiro mecatrônico 

Segurança (câmeras, alarmes e etc.) 

Engenheiro eletricista 

Engenheiro eletrônico 

Engenheiro mecatrônico 

Energia Renováveis 
Engenheiro eletricista 

Engenheiro mecânico 

Fonte: Adaptado IBRAENG (2015)  

Segundo IBRAENG (2015) as inspeções prediais são realizadas por uma equipe 

multidisciplinar de engenheiros, de diversas especialidades, de modo atender o grau de 

complexidade dos sistemas e equipamentos inspecionados ou os auditores podem contratar 

especialistas externos para embasar conclusões do laudo ou, no caso de o condomínio possuir 

contratos com empresas especializadas em sistemas e equipamentos e com responsáveis 

técnicos que emitam os respectivos laudos para esses sistemas, fica a critério do contratante e 

da contratada a decisão por formar ou não uma equipe multidisciplinar. 

Por fim, IBRAENG (2015) complementa e indica que o laudo deve conter prescrições 

e recomendações para correções e saneamento de anomalias ou falhas constatadas durante a 

auditoria, e determinar prazos para as medidas corretivas serem executadas. Diante disso, é 

importante que a equipe responsável pela Inspeção Predial dê um diagnóstico de como se 

encontra cada um dos sistemas construtivos analisados e indique o grau de risco em que se 

encontram esses sistemas, e mais do que isso devem dar um diagnóstico de como se encontra o 
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desempenho global da edificação, é o que complementa Borges (2008) quando afirma que os 

sistemas de um edifício estão inter- relacionados e o desempenho de um sistema afeta outros 

sistemas e vice-versa, e devendo o desempenho global do edifício deve ser encarado como um 

sistema integrado. 

2.1.4.4 Classificação das Anomalias e falhas 

As não conformidades são divididas em falhas e anomalias e geram perda do 

desempenho dos elementos e sistemas construtivos, e resulta na redução de sua vida útil. Dessa 

forma, elas comprometem: a segurança; a funcionalidade; a operacionalidade; a saúde dos 

usuários; o conforto térmico, acústico e lumínico; a acessibilidade, a durabilidade, a vida útil 

ou outros parâmetros de desempenho. 

As anomalias e falhas podem ser classificadas conforme o quadro 9: 

Quadro 9 – Classificação das Anomalias Falhas 

Classificação Descrição 

Falhas 

Planejamento Falhas de periodicidade nos procedimentos especificadas no plano de 
manutenção ou falha na estratégia de estratégia de manutenção 

Execução Execução ou materiais inadequados de procedimentos ou atividades do 
plano de manutenção 

Operacionais Procedimentos inadequados de controle das atividades. 

Gerenciais Falta de acompanhamento e ou controle de qualidade dos serviços de 
manutenção 

Anomalias 

Endógena própria edificação seja por falhas no projeto, nos materiais ou na 
execução 

Exógena fatores externos a edificação ou provocados por terceiros. 
Natural fenômenos da natureza. 

Funcional envelhecimento natural e término da vida útil dos sistemas construtivos 
Fonte: Adaptado IBAPE (2012)  

2.1.4.5 Classificação do Grau de Risco 

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) desenvolveu o 

Método CMB que classifica o risco das anomalias em três classes fundamentado de acordo com 

seu potencial grau de risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio: 
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Quadro 10 – Classificação do Grau de Risco das Anomalias ou Falhas 

Risco Características 

Crítico 
Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva 

de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de 
manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil. 

Médio Risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo à 
operação direta de sistemas, e deterioração precoce. 

Baixo 
Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou 

sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum 
comprometimento do valor imobiliário. 

Fonte: Adaptado IBAPE (2012)  

As definições citadas acima foram estabelecidas pelo IBAPE (2012) do momento do 

desenvolvimento do Método CMB.  

2.1.4.6 Definição de Prioridade 

Segundo o IBAPE (2012) é necessário que as anomalias ou falhas sejam categorizadas 

de acordo com a ordem de prioridades. A indicação é que essa categorização seja realizada 

através de metodologias técnicas apropriadas como GUT, FEMEA, ou ainda, pela listagem de 

criticidade decorrente da Inspeção Predial e, em seguida, as mesmas devem ser organizadas em 

ordem decrescente quanto ao grau de risco e intensidade das anomalias e falhas para facilitar a 

identificação por parte dos proprietários ou administradores. A revisão deste trabalho conta com 

as definições acerca do Método GUT, Método CMB e uma Correlação do Método GUT com o 

Método CMB. 

2.1.4.6.1 Método GUT 

Proposto por Kepner e Tregoe (1981), a Matriz de Priorização de GUT (Gravidade x 

Urgência x Tendência) é uma ferramenta muito utilizada e foi desenvolvida para a resolução de 

problemas complexos nas indústrias americanas e japonesas. É uma ferramenta da Qualidade 

utilizada para definir prioridades dado que várias contrariedades podem surgir em uma 

organização, e nem sempre é possível resolver todas ao mesmo tempo. 

De acordo com método proposto por Kepner, Tregoe et al. (1981), para utilização da 

Matriz de Priorização GUT deve-se elaborar uma lista de problemas que ocorrem em 

determinado local e em seguida avaliar os mesmo de acordo com as três variáveis descritas no 

quadro 11. 
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Quadro 11 – Variáveis do Método de Priorização GUT 

Variável Conceito 

Gravidade 

Indica o impacto causado pelo problema caso ele ocorra 
sobre aspectos, como: tarefas, pessoas, resultados, 
processos, organizações etc. Verificação a médio e 
longo prazo, caso o problema em questão não seja 
resolvido. 

Urgência 

Indica o prazo para resolver um determinado problema 
analisado. Quanto maior a urgência, menor será o 
tempo disponível para resolver esse problema. “Posso 
esperar ou devo resolver esse problema 
imediatamente?”. 

Tendência 

Indica o potencial de crescimento do problema, a 
probabilidade de o problema se tornar maior com o 
passar do tempo, avaliando a tendência de crescimento, 
redução ou desaparecimento do problema. “Caso eu não 
resolva o problema agora, ele vai piorar?”. 

Fonte: Adaptado Faveri e Silva (2016)  

Em seguida as variáveis listadas no quadro 11 devem ser classificadas com notas 

atribuídas seguindo critérios técnicos por especialista na área do problema em questão de 

acordo com critérios definidos no quadro 12 com o objetivo de reduzir a subjetividade na 

atribuição das notas. As notas variam de 5 para os maiores valores e 1 para os menores valores. 

Quadro 12 – Classificação das Notas para cada variável. 
 

Nota  Gravidade  Urgência  Tendência 
5 Extremamente grave  Precisa de ação imediata  Irá piorar rapidamente 
4 Muito grave  É urgente  Irá piorar em pouco tempo 
3 Grave  O mais rápido possível  Irá piorar 
2 Pouco grave  Pouco urgente  Irá piorar a longo prazo 
1 Sem gravidade  Pode esperar  Não irá mudar 

Fonte: Adaptado de Kepner; Tregoe et al. (1981)  

Ao final da atribuição de notas para os problemas, seguindo os aspectos GUT, é gerado 

um score que é o resultado da multiplicação de todas as notas obtidas para cada problema. É 

possível verificar na equação 2.1. 𝑃 =  (𝐺) 𝑥 (𝑈) 𝑥 (𝑇)    (2.1) 
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2.1.4.6.2 Método GUT aplicado a Inspeção Predial 

O Método GUT, Kepner, Tregoe et al. (1981) e referenciado no item 2.1.9.1, foi 

adaptado por Verzola (2014) para ser aplicado para a Inspeção Predial com a intenção de avaliar 

as prioridades de execução das medidas saneadoras das anomalias ou falhas constatadas durante 

a vistoria. O quadro 13 relaciona as variáveis do Método GUT tradicional que foram aplicadas 

para edifícios e os critérios para as notas estão definidos: 

Quadro 13 – Método GUT aplicado à Inspeção Predial 

VALORES 
GRAVIDADE (G) URGÊNCIA (U) TENDÊNCIA (T) 

1 

“Nenhum risco à saúde, a integridade física 

dos usuários, ao meio ambiente ou ao 

edifício. Mínima depreciação do 

patrimônio. Eventuais trocas de 

componentes; nenhum comprometimento 

do valor imobiliário” 

“Não tem pressa” “Não vai piorar” 

2 

“Sem risco à integridade física dos 

usuários; sem risco ao meio ambiente; 

pequenos incômodos estéticos ou de 

utilização; requer pequenas substituições 

de componentes ou sistemas; requer 

reparos de manutenção planejada para 

recuperação ou prolongamento de vida útil; 

prejuízo financeiro pequeno.” 

“Pode esperar um 

pouco” 

“Vai piorar a longo 

prazo” 

3 

“Risco à saúde dos usuários; desconfortos 

na utilização dos sistemas; deterioração 

moderada; perda de funcionalidade com 

prejuízo à operação direta de sistemas ou 

componentes; danos ao meio ambiente; 

prejuízo financeiro médio.” 

“Requer ação o mais 

cedo possível” 

“Vai piorar a 

médio prazo” 

4 

“Risco de ferimentos aos usuários; danos 

ao meio ambiente e/ou ao edifício; forte 

impacto com comprometimento parcial do 

desempenho e funcionalidade (vida útil) do 

sistema; afeta parcialmente a saúde dos 

usuários ou o meio ambiente; prejuízo 

financeiro alto.” 

“Requer ação com 

alguma urgência” 

“Vai piorar em 

pouco tempo” 
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Continuação Quadro 13 – Método GUT aplicado à Inspeção Predial 

5 

“Risco de morte; risco de colapso pontual 

ou generalizado; iminência de incêndio; 

risco de impacto grande com perda 

excessiva do desempenho e funcionalidade; 

comprometimento sério da vida útil do 

sistema; causa dano grave à saúde dos 

usuários ou ao meio ambiente; prejuízo 

financeiro muito alto.” 

“Requer ação 

imediata” 

“Vai piorar 

rapidamente” 

Fonte: Adaptado de Verzola (2014)  

2.1.4.6.3 Relação entre o método GUT e o Método CMB 

Segundo Rocha, 2016 (apud Böes, 2017) a classificação do grau de risco utilizando o 

Método CMB desenvolvido pelo IBAPE (2012) e referenciado neste trabalho gera certa 

subjetividade para determinar o correto grau de risco para cada anomalia ou falha constatada. 

Além disso, não possibilita ordenar e definir prioridades dentro de uma mesma classe. 

Dessa forma, faz-se necessário estabelecer uma correlação entre o método GUT e o 

Método CMB. Isso pode ser realizado através do quadro 14 resumo indicado. 

Quadro 14 – Relação entre a Criticidade CMB e a Gravidade GUT 

GRAU DE RISCO                 
(Método CMB) 

GRAVIDADE 
(Método GUT) 

Crítico 
5 

4 

Médio 3 

Baixo 
2 

1 

Fonte: Adaptado de Böes (2017) apud Rocha(2016)  

2.2 Manifestações Patológicas 

Este item tem por objetivo esclarecer pontos importantes e mostras estudos 

desenvolvidos acerca das mais importantes Manifestações Patológicas que podem ser 
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verificadas em cada sistema predial de edifícios e que foram citados anteriormente nas normas 

de Inspeção Predial. Os assuntos debatidos estão referenciados em diversos autores importantes 

sobre o tema 

2.2.1 Definição e Considerações importantes 

O surgimento de manifestações patológicas está relacionado a diversos fatores, 

normalmente é decorrência de um conjunto destes e desencadeiam em diversas anomalias nas 

edificações. (TUTIKIAN; PACHECO. 2013). Os problemas patológicos, salvo raras exceções, 

apresentam manifestação externa característica, a partir da qual se pode deduzir qual a natureza, 

a origem e os mecanismos dos fenômenos envolvidos, assim como pode-se estimar suas 

prováveis consequências sendo a Patologia um campo de Engenharia que estuda das origens, 

as formas das manifestações, as consequências. (SOUZA E RIPPER, 1998) 

Manifestações patológicas, em geral, tendem a se agravar com o tempo. Assim, quanto 

mais cedo for detectado e resolvido um problema melhor será, é o que afirma Helene (1992 p. 

23) quando diz que “as correções serão mais duráveis, mais efetiva, mais fáceis de executar e 

muito mais baratas quanto mais cedo forem executadas". Diante disso é verificada a 

importância de o engenheiro civil responsável pela inspeção predial ser um conhecedor dessa 

área, assim, como de procedimentos para manutenção das edificações em geral. 

As manifestações patológicas prejudicam as edificações desde um menor grau a um 

maior grau interferindo em sua durabilidade e vida útil. Segundo CEB-FIB MC-90 apud 

Andrade (1993) o conceito de durabilidade é qualitativo e indica o período de tempo que as 

edificações devem funcionar, sem demandarem altos custos com manutenção, mas mantendo 

os padrões esperados pelo projeto e execução segundo os aspectos de segurança, funcionalidade 

e a aparência. 

A fim de quantificar melhor a questão da durabilidade definiu-se um novo conceito que 

é o de vida útil que de acordo com a ASTM apud ANDRADE (1992), trata-se do período de 

tempo após a execução que as propriedades estão acima dos mínimos aceitáveis. Para tanto, o 

material atinge o fim da sua vida útil quando as propriedades se deterioram e é inseguro ou 

possui elevado custo para manutenção caso continue a utilização do material.  

Segundo o IBAPE-SP (2012) é de conhecimento que todos os sistemas prediais 

necessitam de atividades de manutenções ao longo de sua vida útil para a garantia de níveis 

aceitáveis de desempenho e segurança dos edifícios. Dessa forma, é bastante importante que 

antes de projetar uma edificação é necessário se definir a sua vida útil e os critérios de 
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desempenho que serão aceitos durante o uso a fim de se definir quando deverão ser feitas as 

manutenções preventivas e ou corretivas.  

Por meio da figura 2 é possível identificar a relação entre o desempenho, a vida útil e as 

manutenções ao longo do tempo de uma edificação. 

Figura 2 – Desempenho das Edificações durante a sua vida útil 

 
Fonte: Adaptada Helene(1992) 

2.2.2 Manifestações Patológicas em Revestimentos 

Este tópico irá tratar sobre as principais manifestações patológicas no sistema de 

revestimento, sejam eles revestimentos cerâmicos, de gesso ou pintura. 

2.2.2.1 Manifestações Patológicas em Revestimentos Cerâmicos 

Segundo Souza e Ripper (1998), quando se trata de obras de edificação habitacional o 

desnivelamento de pisos, a falta de caimento correto em pisos com uso frequente de água e o 

assentamento excessivamente espesso de revestimentos cerâmicos são erros grosseiros e que 

saltam a vista dos usuários.  

O revestimento cerâmico depende da relação com uma série de outros materiais que 

fazem parte do sistema de vedação e das suas técnicas de aplicação. Andrade (2001) afirma ser 

de fundamental importância garantir que o sistema construtivo alvenaria (material cerâmico, 
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argamassa de revestimento, argamassa de assentamento) trabalhe homogeneamente afim de que 

não ocorram manifestações patológicas. 

Existem uma série de normas que regulamentam a aplicação de revestimentos. Dentre 

as normas mais importantes estão:  

 ABNT NBR 13753:1996: Revestimento de piso interno ou externo com 

placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento 

 ABNT NBR 13754:1996 - Revestimento de paredes internas com placas 

cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento 

 ABNT NBR 13755:1996 - Revestimento de paredes externas e fachadas com 

placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento 

Pode-se destacar as principais anomalias ou falhas verificadas em revestimentos: 

a) Deterioração das juntas:  

A NBR 13754 (ABNT, 1996) recomenda que se aguardem 72 horas do assentamento 

das placas antes de começar a fazer o rejuntamento caso contrário as tensões pela retração de 

secagem da argamassa colante podem gerar deterioração das juntas interferindo na sua 

capacidade de absorver deformações.  

b) Destacamento de placas:  

Esse tipo de manifestação ocorre principalmente devido à perda de aderência das placas, 

quando as tensões são maiores que a capacidade de aderência. O destacamento pode ocorrer 

devido a ruptura na interface entre as camadas do revestimento cerâmico, ou entre a base e o 

substrato.  

Andrade (2001) afirma que a aderência depende das características de textura, 

rugosidade e porosidade do substrato, pois ocorre devido à penetração da nata do aglomerante 

pelos boros do substrato, com posterior endurecimento e intertravamento entre as partes. Além 

disso é importante que se tenha atenção ao utilizar materiais que possa minimizar a aderência 

como por exemplo óleos, graxas, material pulverulento no substrato concreto (impregnada de 

desmoldante) ou o chapisco contendo algum produto hidrofugante.  
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Campante e Baía (2003) complementam e afirmam que esses tipos de manifestação 

podem ocorrer ainda devido a variações térmicas, utilização de argamassa colante com tempo 

de abertura vencido ou fluência da estrutura de concreto armado. Os autores indicam, ainda, 

que um sinal de possível destacamento é a ocorrência de um som cavo ou estufamento nas 

placas cerâmicas.   

c) Eflorescências:  

De acordo com Andrade (2001) nesse tipo de manifestações patológica o hidróxido de 

cálcio [Ca(OH)2], um dos componentes do cimento, é extraído devido a ação da água. Como 

explicado anteriormente, essa substância reage com o dióxido de carbono e gera carbonato de 

cálcio. Por ser insolúvel, o carbonato de cálcio se depõe sobre a superfície formando uma crosta 

branca. 

Segundo Bauer (1994) para que essa manifestação patológica ocorra é necessário que 

haja a presença de água para solubilizar os sais presentes nos materiais e componentes e que 

haja pressão estática para que a solução migre até a superfície. 

Com base nos autores, normas citadas e em análises de inspeções prediais, além das 

principais anomalias ou falhas citadas é válido ainda destacar as seguintes: 

d) Desagregação ou deterioração dos materiais, partes soltas ou quebradas  

e) Assentamento de peças inadequado: não utilização de linhas de referência, espaçadores 

plásticos para juntas, ferramentas para ou cortes não cobertos por acabamentos 

hidráulicas/ elétricos. 

f) Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentações estruturais ou falhas 

construtivas 

g) Caimento inadequado nas áreas molhadas 

h) Som cavo 

i) Infiltração de umidade 

j) Desenvolvimento de organismos biológicos  

k) Manchas ou descoloração do revestimento  
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2.2.2.2 Manifestações Patológicas em Revestimentos de gesso  

Neste item serão abordadas as principais manifestações patológicas em revestimentos 

de gesso sejam para paredes, forros ou revestimento de gesso. Existem uma série de normas 

que regulamentam a aplicação de revestimentos de gesso. Dentre as normas mais importantes 

estão:  

 NBR 13867/97 - Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso - Materiais, 

preparo, aplicação e acabamento  

 NBR 15758/ (2009) - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto 

e procedimentos executivos para montagem: Requisitos para sistemas usados como 

paredes, como forros ou como revestimentos 

 NBR 14715/10 - Chapas de gesso para drywall Parte 1: Requisitos e Métodos de ensaio 

Assim como os demais revestimentos o gesso dar acabamento as alvenarias e ou teto e 

possuem, além disso, função estética, acústica, térmica e de proteção das superfícies. 

John (2000) indica que os defeitos mais comuns verificados em revestimento de gesso 

são as trincas e fissuras causadas por movimentações entre alvenaria, estrutura e os forros. O 

autor afirma e traz recomendações sobre a execução de juntas a fim de evitar esse problema, 

explica que é necessário que sejam feitas juntas entre o forro e esses elementos para permitir a 

livre movimentação do gesso. Outra manifestação patológica é o aparecimento de manchas 

amareladas no forro, sejam por pintura feita de forma inadequada ou manchas devido a 

infiltrações de água ou vapor. Siqueira Filho (2013) comenta sobre o assunto e diz que existem 

várias hipóteses sobre as causas que levam ao aparecimento de manchas amareladas, mas que 

ainda não estão comprovadas cientificamente.  

Com base nos autores, normas citadas e em análises de inspeções prediais, pode-se 

destacar as principais anomalias ou falhas verificadas em gesso: 

a) Trincas/ fissuras em placas 

b) Manchas ou eflorescências; 

c) Deteriorado devido a absorção de vapor d’água  

d) Ondulações na superfície ou falta de alinhamento 

e) Falta ou deficiência no dimensionamento de alçapões e de junta de dilatação geral 
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2.2.2.3  Manifestações Patológicas em Revestimentos de Pintura  

A pintura utiliza-se da tinta, uma composição líquida que aplicada sobre uma superfície, 

passa por um processo de secagem se transforma em um filme sólido que tem função estética, 

auxilia na iluminação do ambiente, reduz a temperatura devido à insolação, protege a superfície 

e, de certa forma, melhoras as condições de higiene de uma edificação. Segundo a ABNT NBR 

12554:2011 que trata sobre a terminologia para edificações não industriais as tintas são 

produtos compostos de veículo, pigmentos, aditivos e solventes que, quando aplicados sobre 

um substrato, se convertem em película sólida, dada a evaporação do solvente e/ou reação 

química, com a finalidade de decoração, proteção e outras. Além da referida norma, vale 

destacar também a norma ABNT NBR 14942:2003 que trata sobre tintas para a construção civil 

e foi utilizada no desenvolvimento desse estudo 

2.2.2.3.1 Descascamento 

Segundo Neto (2007) o descascamento da película pode acontecer quando a pintura é 

aplicada sobre bases que não possuem boa aderência como por exemplo sobre caiação, gesso, 

substratos lisos ou com elevadas temperaturas, cimento ou concreto mal curado, em superfícies 

pulverulentas que os sais não tenham sido retirados ou que possuem partes soltas antes da 

aplicação. Por fim pode ocorrer quando se utiliza tintas diluídas incorretamente.  

2.2.2.3.2 Eflorescências 

No Tópico 2.2.2.1 - Manifestações Patológicas em Revestimentos Cerâmicos, as 

condições para a ocorrência desse tipo de manifestação patológica foram explicadas. O mesmo 

dito é válido para revestimentos de pintura, tendo em vista que se trata de manifestação em 

decorrência de problemas no substrato.  

2.2.2.3.3 Desagregação 

De acordo com Neto (2007) a desagregação é uma manifestação patológicas em pinturas 

na qual ocorre o esfarelamento e destacamento da pintura, juntamente com partes do reboco. É 

explicado pelo fato de a pintura ter sido feita antes do processo de cura total do reboco da 

parede, que é em torno de 28 dias ou trata-se de um problema no substrato que se manifesta na 

pintura 
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2.2.2.3.4 Saponificação 

Segundo Andrade (2001) Assim como na desagregação, esse tipo de manifestação 

patológica ocorre devido a pintura ter sido feito antes do final do processo de cura do reboco, 

que é em torno de 28 dias. Na saponificação, a alcalinidade da cal e do reboco reage com alguns 

tipos de tintas na presença de umidade e geram um aspecto pegajoso na superfície da pintura, 

as vezes com ocorrência de óleo e surgimento de manchas na superfície. 

2.2.2.3.5 Bolhas 

De acordo com Andrade (2001) esse tipo de manifestação patológica pode ocorrer tanto 

em paredes internas como em paredes externas. A causa mais comum do seu surgimento em 

paredes externas é devido a utilização, de forma inadequada, de massa corrida nas mesmas. 

Essa manifestação patológica, quando em paredes internas, podem ser devidas a limpeza 

inadequada da superfície após o lixamento, quando a tinta não foi diluída corretamente ou por 

fim quando a massa corrida possui pouca resina.  

2.2.2.3.6 Enrugamento 

A principal causa desse problema é quando a espessura da camada de tinta é muito 

espessa, isso ocorre principalmente quando a são aplicadas sucessivas demãos. Outro fator que 

possibilita o aparecimento de tal manifestação é quando a superfície está com uma temperatura 

acima de 50°C. (NETO,2007) 

2.2.3 Manifestações Patológicas em Estruturas de Concreto Armado 

Neste tópico serão abordadas as principais manifestações patológicas em estruturas de 

concreto endurecidos causadas por ataques químicos devido a falhas humanas por falta de 

manutenção durante a utilização 

2.2.3.1 Etringita tardia em decorrência da formação de calor de hidratação da Cal Livre  

A etringita é conhecida como trissulfoaluminato de cálcio hidratado e segundo Mehta e 

Monteiro (2008), é um dos primeiros produtos a se cristalizarem durante as primeiras horas de 

hidratação do cimento e contribuem para o enrijecimento, a pega e o desenvolvimento da 



38 
 

resistência inicial. Segundo Kurotusch (2010) a etringita não causa danos por expansão em 

virtude da alta fluidez da pasta neste estágio. 

No entanto, Hobbs (2001, apud KUROTUSCH, 2010) mostrou vários casos ocorridos 

onde as elevadas temperaturas (aproximadamente 80ºC) foram causadas pelo alto consumo de 

cimento (acima de 450 kg/m3) e as grandes dimensões dos elementos. Isso pode ser explicado 

porque a Hidratação da cal livre, que é um processo natural a todos materiais que utilizam 

produtos à base de cimento, quando em grandes seções, que demandam um alto volume de 

concreto lançado, e, por consequente, um alto consumo de cimento, a temperatura interna da 

estrutura pode chegar até a 90°C.  

O efeito combinado dessas temperaturas com os altos teores de álcalis (4 kg/m3 de 

concreto) presentes nos concretos prejudica a formação da etringita primária e propicia a 

formação da etringita tardia. KUROTUSCH (2010).  Assim, a formação da etringita tardia é 

decorrência da não formação da etringita primária devido as altas temperaturas internas geradas 

pelo processo de hidratação da cal livre.  

A etringita tardia é comumente conhecida como DEF, sigla advinda da expressão em 

inglês Delayed Ettringite Formation. Segundo Kurotusch (2010), a etringita é a formação dos 

cristais em estruturas já endurecidas à base de cimento, sem que ocorra a existência de sulfatos 

externos. Assim, os cristais são formados no material já endurecido quando existem condições 

ideais de temperatura, de umidade, de alcalinidade do concreto e de disponibilidade de água. 

Isso ocasiona uma expansão com consequente aumento da pressão interna no concreto e 

possível deterioração da estrutura, com aparecimento de fissuras. 

2.2.3.2 Ataque por Sulfatos 

Segundo Metha e Monteiro (1994 apud ANDRADE 2001) o ataque por sulfato se dá 

basicamente em duas etapas. Na equação é possível identificar a formação da gipsita 

(𝐶𝑎𝑆𝑂 . 2𝐻 𝑂) através da dissociação do hidróxido de cálcio.  𝑀𝑔𝑆𝑂 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻) + 2𝐻 𝑂 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻) + 𝐶𝑎𝑆𝑂 . 2𝐻 𝑂  (Equação 2.2) 

A gipsita, produto da primeira equação é reagente na segunda equação que juntamente 

com o aluminato tricálcio (𝐶 𝐴) existente no concreto reage e forma a etringita 

(𝐶 𝐴. 3𝐶𝑎𝑆𝑂 . 32𝐻 𝑂).  3𝐶𝑎𝑆𝑂 . 2𝐻 𝑂 + 𝐶 𝐴. 𝑛𝐻 𝑂 → 𝐶 𝐴. 3𝐶𝑎𝑆𝑂 . 32𝐻 𝑂   (Equação 2.3) 
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A ocorrência disso é que o volume molecular da etringita é quase cinco vezes o valor 

do volume molecular do aluminato de cálcio (𝐶 𝐴) dessa forma é possível identificar a 

expansão que gera aumento das tensões internas de tração e ocorre uma fissuração. 

Os sulfatos estão presentes no solo e penetram na estrutura por difusão ou por absorção. 

Para a ocorrência das reações citadas são necessários alguns fatores como por exemplo a 

quantidade e o tipo de sulfato presente. Qual tipo de sulfato também é importante porque o 

sulfato de magnésio também gera hidróxido de magnésio que também é expansivo. O nível de 

água e o seu fluxo, a qualidade do concreto também são fatores essenciais para a ocorrência dos 

ataques por sulfato. (SILVA, 2008) 

A reação é intensificada também quando da utilização de agregados contaminados por 

gipsita ou da utilização de cimentos com alto teor de 𝑆𝑂 , ou ainda quando nos locais das 

edificações há ocorrência de chuva ácida por exemplo.  

Ainda de acordo com Silva (2008) uma forma de proteção contra os ataques de sulfato 

é limitar o teor de (𝐶 𝐴) no concreto, isso pode ser feito empregando cimento com teor inferior 

a 5%.  

Outro problema do ataque por sulfato se dá quando o aluminato é consumido ele é 

substituído por CSH, principal composto responsável pela resistência no concreto, na equação 

e ocorre a formação de taumasite, essa troca é ainda mais prejudicial ao concreto tendo em vista 

que interfere substancialmente na resistência e se transforma em uma massa pastosa sem 

coesão. (SOUSA, 2001)  

2.2.3.3 Reação Alcali-Agregados 

De acordo com Mizumoto (2009) o processo químico de deterioração pela RAA no 

concreto pode ser classificado em função do tipo e da mineralogia do agregado reativo 

envolvido, de três formas. Os possíveis exemplos de reação estão citados a seguir: 

a) Reação álcali sílica (RAS): principalmente em agregados do tipo opala e trimidida 

b) Reação álcali silicato (RASS): principalmente em agregados do tipo feldspato, 

quartzito, gnaisse 

c) Reação álcali carbonato (RAC): principalmente em agregados do tipo calcário 

dolomítico 
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A principal ocorrência é em ambientes úmidos como por exemplo em barragens e onde 

geralmente são se há o cuidado com o estudo adequado em relação aos agregados, mas há 

alguns anos houve ocorrências em prédios de Recife e, inclusive, serviram de referência para a 

elaboração da ABNT NBR 15577:2008.  

Segundo Andrade (2001) esse processo é uma reação entre os álcalis de óxidos de sódio 

(𝑁𝑎 𝑂) e óxido de potássio (𝐾 𝑂) presente no concreto com alguns componentes dos 

agregados, tal reação necessita da presença de água, e é caracterizada pela geração de um gel 

expansivo entre a pasta-agregado e vazios do concreto, gerando deslocamentos e fissuras nas 

estruturas. (MIZUMOTO, 2009) 

De acordo com Metha e Monteiro (1994, apud ANDRADE,2001) alguns fatores 

influenciam o fenômeno álcali-agregado. Como dito necessita de um nível bom de umidade e 

temperatura, necessita também de agregados reativos e se houverem contribuição de álcalis 

externos há um aumento na intensidade. Já a área específica e as tensões confinantes são 

inversamente proporcionais, quanto maior forem menores é a ocorrência da reação álcali-

agregado.Como forma de prevenção poderá ser empregado cimento com baixo teor de álcalis 

menor que 0,6%. Além disso, é possível utilizar cimentos do tipo CPIII e CPIV que possuem 

escoria granulada de alto forno e porzolana, respectivamente. 

2.2.3.4 Corrosão 

A alcalinidade do concreto permite a interação e a proteção das armaduras em estruturas 

de concreto armado. A explicação se dá devido ao surgimento de uma camada apassivadora de 

Fe2O3 aderente sobre a superfície do concreto conforme dito por Souza e Ripper (1998), a 

camada apassivadora (película apassivante) é permitida pelo PH alcalino (entre 12.6 e 14) 

resultado da reação entre os compostos do cimento e água. Desde que o concreto não sofra 

alterações devido à ataques de agente externos, a camada apassivadora será responsável pela 

proteção as armaduras da corrosão 

A vida útil de uma estrutura pode ser dividida em dois períodos distintos. O primeiro 

período é conhecido como iniciação e é descrito como o intervalo de tempo em que os agentes 

agressivos de (Cl e CO2) penetram o cobrimento do concreto e atingem as armaduras. Os 

agentes agressivos ao entrarem em contato com as amaduras podem gerar despassivação, com 

consequente quebra da camada apassivadora do concreto. Com a quebra da camada 

apassivadora o processo de corrosão inicia-se efetivamente e o ferro presente nas armaduras 

sofrem a oxidação e os produtos da corrosão são gerados (ANDRADE, 1992). 
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A corrosão é a transformação de um metal em um íon metálico através da interação 

química ou eletroquímica com o meio em que está inserido. De acordo com Gentil (2003) a 

corrosão é entendida como a deterioração de um material, por ação química ou eletroquímica 

do meio ambiente, somada ou não a esforços mecânicos. 

a) Química: é conhecida como oxidação ou corrosão seca nela ocorre a reação com 

o gás oxigênio(O2) atmosférico na superfície da estrutura. Nesse processo há a formação de 

uma película composta dos produtos da corrosão na superfície do metal. 

b) Eletroquímica: também chamada de pilha de corrosão, esse tipo de corrosão 

ocorre nas estruturas de concreto armado, ele ocorre devido às diferenças de potenciais elétricos 

em pontos da armadura. 

Ainda segundo Souza e Ripper (1998) no concreto, ocorre de forma semelhante as 

pilhas, trata-se de um processo de oxirredução devido a formação de um potencial elétrico. As 

pilhas de corrosão são compostas por uma zona anódica, que são as zonas com menor 

concentração de O2 e uma zona catódica.  

Na zona anódica ocorrem os processos de oxidação do ferro, nessa região ocorre a perda 

de elétrons e uma consequente perda de massa. Conforme descrito na Equação 2.4. 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒 + 2𝑒      (Equação 2.4) 

Já na zona catódica ocorre a redução do oxigênio. Conforme descrito na equação 2.5. 𝐻 𝑂 + 𝑂 + 2𝑒 → 2(𝑂𝐻)      (Equação 2.5) 

 

Os cátions de ferro que foram oxidados na zona anódica reagem com as hidroxilas 

formadas pela redução do oxigênio na zona catódica e originam o hidróxido de ferro 

[𝐹𝑒(𝑂𝐻) ], produto da reação de corrosão na armadura. Conforme descrito na Equação 2.6. 𝐹𝑒 + 2(𝑂𝐻) →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)     (Equação 2.6) 

As reações descritas podem ser visualizadas na figura 3. 
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Figura 3 – Esquema de pilha de oxirredução no concreto armado 

 
Adaptada: Souza e Ripper (1998) 

Souza e Ripper (1998) complementa esclarecendo que a combinação do cátion (𝐹𝑒 ) 

com os ânions (𝑂𝐻) resulta na formação do hidróxido ferroso, que possui cor amarelada, 

depositado no anodo; e na formação de hidróxido férrico, que possui cor avermelhada, 

depositado no cátodo. Estes dois produtos representam a ferrugem que é a evidência mais clara 

da corrosão do aço.  

Além do aparecimento do hidróxido de ferro [𝐹𝑒(𝑂𝐻) ] é possível, através das reações 

descritas, o surgimento de ferro expansivo[2Fe(OH)3)] e de óxido de ferro 

hidratado[Fe2O3.H2O]. Estes produtos são expansivos com volumes até 10 vezes maiores que 

o volume da armadura, para ocupar o seu espaço, exerce uma pressão sobre o material que o 

confina da ordem de 15 MPa, suficiente para fraturar o concreto devido ao aumento das tensões 

internas no concreto e ocasiona, também, fissuras ao longo da estrutura e posterior lascamento 

dos cobrimentos. A corrosão das armaduras pode ser por três tipos (SOUZA e RIPPER,1998) 

Quadro 15 – Tipos de Corrosão 

Tipos de Corrosão Características 

Tensão fraturante: 
é o caso dos aços que são submetidos a grandes esforços mecânicos e 
em presença de meio agressivo, podem sofrer fratura frágil, resultando 
na perda de condição para a sua utilização; 

Generalizada:  
função da redução do PH do concreto pela ação dissolvente do existente 
no ar atmosférico, transportado através dos poros e fissuras do concreto 
sobre o cimento hidratado; 

Pites: caracterizada pela ação de íons agressivos (cloretos, em especial), 
sempre que haja umidade e presença de oxigênio;  

 Adaptada: Souza e Ripper (1998) 
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Os tipos de corrosão podem ser verificados na figura 4. 

Figura 4 - Tipos de corrosão de uma barra de aço imersa em meio concreto 

 
Fonte: Adaptado Souza e Ripper (1998). 

Os dois últimos tipos de ataques serão descritos nos itens em diante. A corrosão 

generalizada trata-se de uma corrosão por carbonatação. Já a corrosão por pites, que são 

espécies de buracos em pontos localizado na armadura, é devido a corrosão por ataques de íons 

cloretos por cloretos. 

2.2.3.5 Carbonatação 

É importante salientar a existência de uma camada apassivadora do concreto que protege 

o aço contra agentes externos, a alcalinidade do concreto é o que permite a existência de tal 

camada. O anidrido carbônico (𝐶𝑂 ), presente na atmosfera, reage com o hidróxido de cálcio 

(𝐶𝑎(𝑂𝐻) ), presente no concreto, e forma o carbonato de cálcio (𝐶𝑎𝐶𝑂 ) que resulta na 

carbonatação do concreto. A carbonatação ataca principalmente essa camada tendo em vista 

que reduz o PH do concreto para valores abaixo de 9. SOUZA e RIPPER (1998). 

A reação descrita anteriormente pode ser visualizada na Equação 1, que indica a 

neutralização do hidróxido de cálcio ou cal (𝐶𝑎(𝑂𝐻) ) presente no concreto, essa reação de 

neutralização diminui a alcalinidade da camada de cobrimento do concreto à medida que o gás 

carbônico (𝐶𝑂 ) penetra os poros do concreto. 𝐶𝑂 +  𝐶𝑎(𝑂𝐻) →  𝐶𝑎𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂   (Equação 2.7) 

Esse é um processo físico químico de neutralização do liquido intersticial do concreto 

saturada de hidróxidos de cálcio e compostos alcalinos. Entre os principais compostos pode-se 
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citar ainda o dióxido de enxofre (𝑆𝑂 ) e o ácido sulfídrico (𝐻 𝑆), eles também podem vir a 

neutralizar e reduzir o pH do concreto a valores inferiores a nove. 

Segundo Cascudo(1997) o processo de carbonatação é caracterizado por uma frente de 

ataque e separa duas zonas nas estruturas de concreto um com o pH abaixo de 9 e outro com 

pH maior que 12 e segundo Souza e Ripper (1998) quanto maior for a concentração de 𝐶𝑂  

presente mais espessa será a camada de concreto carbonatada. Na zona que possui pH mais 

baixo houve a ocorrência de carbonatação.  

A comprovação da existência dessas duas frentes pode ser facilmente visualizada com 

a utilização de indicadores ácido-base como é o caso da fenolftaleína e da timolftaleína. A 

utilização da fenolftaleína em regiões mais alcalinas resulta em uma cor violeta, enquanto as 

menos alcalinas ficam incolores. Enquanto isso, a timolftaleina resulta em cores azul para 

regiões mais alcalinas, enquanto as menos alcalinas ficam incolores (SILVA, 1995).  

Segundo Figueiredo (1994) a ocorrência de carbonatação é influenciada por diversos 

fatores como por exemplo: 

a) concentração de 𝐶𝑂 : quanto maior for a concentração, maior será a carbonatação; 

b) umidade relativa: a umidade relativa ótima é de aproximadamente 60% ocorrendo 

menores ocorrências de carbonatação para valores inferiores ou superiores a isso;  

c) tamanho dos poros do concreto endurecido: relacionado ao tamanho dos poros estão 

a relação a/c e as condições de cura. Quanto maior for a relação a/c e quanto menor 

for o tempo de cura do concreto, maior será a porosidade e a permeabilidade e maior 

será o teor de carbonatação. 

Diante disso, a velocidade de carbonatação não é a mesma para diferentes tipos de 

concreto e por isso foi desenvolvido um modelo é empregado para representar a penetração de 𝐶𝑂  através dos poros do concreto e é denominado de modelo da raiz quadrada do tempo, sendo 

uma simplificação da Primeira Lei de Fick. Essa lei foi inicialmente apresentada no Japão por 

Uchida e Hamada (1928), citada posteriormente por Andrade (2001). 𝑥 = 𝑘√𝑡     (Equação 2.8) 

Onde: 

x = profundidade de carbonatação (cm); 

k = coeficiente de carbonatação (cm2/ano); 

t = tempo (anos). 
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Segundo Andrade (2001) o coeficiente k varia para cada tipo de concreto e localização 

do mesmo, dessa forma não é possível prever o valor de k, mas pode-se calcular depois de certo 

tempo da estrutura executada através de uma substituição do avanço de 𝐶𝑂  e do tempo na 

equação acima. 

Um ponto importante que se pode citar é que o ataque por carbonatação caso ocorra em 

ambiente que apresente baixa concentração de 𝐶𝑂  ficaria limitado a camada de cobrimento 

das armaduras. Isso não deteriora o filme de oxido que protege a armadura e gera colmatação 

dos poros pelo sal 𝐶𝑎𝐶𝑂 , o que proporcionaria ao concreto uma maior resistência química e 

mecânica, evitando assim a corrosão da mesma (SOUZA e RIPPER, 1998). A colmatação é 

responsável ainda por dificultar a entrada de outros agentes agressivos como por exemplo os 

cloretos ou os sulfatos. 

2.2.3.6 Ataques por Cloretos 

De acordo com Sousa e Ripper (1998)Os íons de cloreto podem entrar nas estruturas de 

concreto de diversas formas entre elas pode-se citar a utilização de aceleradores de pega que 

possuem cloreto de cálcio (𝐶𝑎𝐶𝑙 ); por contaminação através do contato com a água ou com a 

maresia que podem penetrar o concreto devido aos poros.  

E é importante ainda salientar que o tipo de íon de cloreto também interfere na 

agressividade, por exemplo em mesmos teores o (𝐶𝑎𝐶𝑙 ) é mais agressivo quando comparado 

ao 𝑁𝑎𝐶𝑙 por exemplo. 

Segundo Figueiredo (1994) a penetração de cloretos é proporcional à temperatura, 

umidade relativa e concentração externa de cloretos e inversamente proporcional à resistência 

à compressão do concreto, ao tipo de cimento e ao tipo e quantidade de adições minerais. Os 

principais fatores para a ocorrência de ataques por cloreto é a alta composição de aluminato 

tricálcio no cimento; a baixa relação a/c favorece o combate ao ataque por cloretos e o grau de 

saturação dos poros do concreto age de forma direta à penetração.  

De acordo com Andrade (2001) a corrosão das armaduras provocada pela ação dos íons 

cloreto é um dos problemas mais sérios que pode ocorrer em uma estrutura. Isso pode ser 

explicado pelo fato de ele agir tanto no concreto quanto no aço. De acordo com 

(HELENE,1993) os íons podem penetrar através da absorção capilar da água que os contém. E 

a melhor forma de reduzir os efeitos de ataques por cloreto é a utilização de hidrofugantes de 

massa.  
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O ataque por cloretos age no concreto da mesma forma que o CO2 age na carbonatação, 

os íons de cloreto neutralizam concreto e consequentemente quebram a camada apassivadora 

do aço. O que difere é que os íons de cloreto também agem no ferro presentes na armadura. 

Para Gentil (2003), íons de Ferro, formados na região anódica, e  íons hidroxilas, formados na  

região  catódica, se encontram em uma região intermediária e formam o Hidróxido ferroso, o 

qual sofre uma transformação e dá origem ao Hidróxido de ferro expansivo.  

Algo semelhante afirma Cascudo (1997) que também discorre sobre o tema e cria a 

Teoria do complexo transitório que devido a produção de íons ferrosos(𝐹𝑒 ) através da 

corrosão, há a formação de um complexo solúvel de cloreto de ferro (𝐹𝑒𝐶𝑙 ), onde os íons de 

cloreto(3𝐶𝑙 ) competem com os íons de hidroxila((𝑂𝐻) ). Isso pode ser verificado na equação 

2.9. 𝐹𝑒 +  3𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙     (Equação 2.9) 

Ainda segundo a teoria do complexo transitório, criada por Cascudo(1997) as áreas 

anódicas destroem a camada protetora de Fe(OH)2, difundindo o complexo e dando continuação 

a corrosão. O complexo se rompe a uma certa distância do eletrodo, liberando hidróxido de 

ferro (𝐹𝑒(𝑂𝐻) ) e o íon de cloreto (3𝐶𝑙 ) que realimenta o processo. Isso pode ser verificado 

na equação 2.10. 𝐹𝑒𝐶𝑙 + 3(𝑂𝐻) →  3𝐶𝑙 +  𝐹𝑒(𝑂𝐻)  (Equação 2.10) 

Dessa forma, é possível notar que os íons de cloreto presentes nos reagentes da primeira 

reação são formados nos produtos da segunda reação, o que torna essas duas reações um 

processo cíclico. Esse tipo de ataque as amaduras é denominado de ataque por pites, esse termo 

advém do termo em inglês pit que em tradução livre significa cova ou poço. Os pites são de 

espécie de furos na armadura chegando ao extremo de cortar toda a bitola do aço das armaduras. 

De forma semelhante ao que é feito na carbonatação com a fenolftaleína, é possível 

identificar uma frente de penetração de ataque por cloretos aspergindo uma solução com 

AgNO3 isso nos permite determinar o teor de despassivação das armaduras, muito embora ainda 

não se tenha chegado a um consenso acerca de qual é o limite aceitável. 

2.2.3.7 Lixiviação  

Segundo Souza e Ripper (1998) a corrosão por lixiviação consiste na dissolução e 

arraste do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) existente na massa de cimento devido ao ataque de 

água sempre que puderem circular e renovar-se e resulta na diminuição do pH do concreto e 
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Thomas (2008) complementa afirmando que o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) resultante do 

processo de hidratação do cimento é solúvel em água, sendo facilmente lixiviada por águas 

puras, cujo poder de dissolução é maior, devido ao baixo teor de sais solubilizados. 

Andrade e Silva (2005) afirma que água pura pode ser prejudicial ao concreto. Quando 

as estruturas de concreto estão expostas à elevados teores de umidade a água pode dissolver 

componentes de cálcio e gerar a lixiviação, que se trata da retirada de hidróxido de cálcio através 

de um fluxo de água. A água percola em concretos com alta permeabilidade através de suas 

fissuras e dissolve componentes da pasta de cimento. 

Andrade (2001) afirma que esse tipo de ocorrência de manifestação patológica é comum 

em caixas de d’água, cisternas e tanques. Tal ocorrência pode gerar além de perda de 

resistências das estruturas, também pode gerar prejuízos à estética, devido ao aparecimento de 

uma crosta branca na superfície, com possibilidade de formação estalactites. Essa crosta é 

composta principalmente por carbonato de cálcio, que juntamente com a água são produtos da 

reação entre o hidróxido de cálcio extraídos pela lixiviação e o dióxido de carbono (CO2) 

presente no ar atmosférico. Isso pode ser verificado na equação: 𝐶𝑂 +  𝐶𝑎(𝑂𝐻) →  𝐶𝑎𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂    (Equação 2.11) 

Mehta e Monteiro (1994) afirma que o produto da lixiviação, íons de cálcio, reagem 

facilmente com CO2 presente na atmosfera, resultando no aparecimento de crostas brancas de 

carbonato de cálcio na superfície do concreto, conhecidas como eflorescências. E além da 

estética indesejável, a lixiviação ainda causa perda de resistência mecânica do concreto e 

Mizumoto (2009) complementa que o carbonato de cálcio formado pela interação química do 

Ca (OH) com o CO2 é caracterizado como uma eflorescência de cor esbranquiçada, sendo 

facilmente identificado com a aplicação de gotas de ácido clorídrico. 

A lixiviação é prejudicial, pois assim como na carbonatação há ocorrência de diminui a 

alcalinidade e consequente quebra da camada apassivadora (HELENE, 2003b), o que torna 

menos resistentes aos outros tipos de ataques as estruturas de concreto já citados neste trabalho. 

MIZUMOTO (2009) 

2.2.4 Manifestações Patológicas em Alvenarias 

As alvenarias têm por função principal a compartimentação de ambientes e juntamente 

com os revestimentos e as esquadrias a proteção contra agentes externos. Este sistema é 

importante para o desempenho e conforto dos usuários com relação iluminação, temperatura e 

acústica, sendo responsável ainda por receber instalações embutidas de elétrica ou hidráulica. 
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Existem uma série de normas que regulamentam a execução de alvenarias. Dentre as 

normas mais importantes é possível destacar: 

 NBR 8545/ (1984) - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos 

e blocos cerâmicos – Procedimento 

 NBR 14956/ (2013) - Blocos de concreto celular autoclavado — Execução 

de alvenaria sem função estrutural Parte 1: Procedimento com argamassa 

colante industrializada e Procedimento com argamassa convencional 

 NBR 15575-4/ (2013) - Edificações habitacionais — Desempenho: Sistemas 

de vedações verticais internas e externas  

Nas alvenarias, a principal manifestação patológica que surge são as fissuras. Embora o 

principal fator de sua ocorrência seja devido às cargas atuantes serem maiores que a capacidade 

das estruturas, elas podem surgir devido a variados fatores o que torna árduo o trabalho do 

engenheiro diagnóstico. Segundo Souza e Ripper (1998) as fissuras começam a surgir nos 

elementos mais rígidos e/ou menos resistentes. No caso dos edifícios, são as alvenarias os 

elementos que primeiro apresentam fissuras, já que possuem grande rigidez e são constituídos 

por materiais frágeis e de baixa resistência mecânica. 

Segundo a norma de impermeabilização (NBR 9575:2003) as aberturas podem ser 

consideradas como microfissuras, fissuras, trincas, rachaduras ou fendas. Isso é o que pode ser 

visualizado no quadro 16. 

Quadro 16 – Classificação das aberturas 

Classificação Abertura (mm) 
Microfissura Inferior a 0,05 

Fissuras Inferior a 0,5 
Trincas Maiores de 0,5 e menores de 1,0 

Rachadura Maiores de 1 e menores de 1,5 
Fenda Maiores que 1,5 

Fonte: Autor 

Podem ser classificadas ainda segundo: 

i. Atividade: consideradas ativas quando apresentam variação da abertura e 

inativas quando não apresentam variação da abertura 

ii. Forma: isoladas quando seguem uma direção predominante e disseminadas 
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quando apresentam uma rede de fissuras 

iii. Direção: podendo ser horizontais, verticais ou inclinadas 

Segundo Thomaz (1989), as principais causas de aparecimento de fissuras nas 

alvenarias são: 

a) Movimentações térmica: movimentos que ocorrem na interface entre materiais com 

geração de diferentes deformações como no caso do assentamento de paredes de 

alvenaria em peças de concreto que possuem diferentes coeficientes de dilatação 

térmica. SOUZA e RIPPER (1998) 

b) Movimentações higroscópicas; 

c) Atuação de sobrecargas; 

d) Deformabilidade das estruturas; 

e) Recalques e fundação: toda edificação está sujeita a deslocamentos verticais lentos, 

até que o equilíbrio entre o carregamento aplicado e o solo seja atingido. Em erros 

de cálculo nas fundações ocorrem recalques diferenciais entre os vários apoios, 

causando a abertura de trincas nas alvenarias SOUZA e RIPPER (1998). 

f) Retração de produtos à base de cimento 

g) Alterações químicas dos materiais de construção 

Com base nas normas citadas e em análises de inspeções prediais, pode-se destacar ainda 

essas anomalias ou falhas verificadas em alvenarias: 

h) Deterioração das alvenarias 

i) Infiltrações: eflorescência ou desenvolvimento de organismos biológicos 

j) Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível  

2.2.5 Manifestações Patológicas em Esquadrias 

As esquadrias são todos os componentes e elementos de variados tipos de materiais 

(madeira, alumínio, ferro, PVC e vidro) utilizados no fechamento de vãos em vedações e que 

têm por finalidade o controle do acesso, ventilação e iluminação dos ambientes. De acordo com 

Yazigi (1997) as esquadrias devem atender a requisitos de estanqueidade ao ar, de 

estanqueidade à água, de resistência a cargas, de resistência a operações de manuseio e de 
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comportamento acústico.  Elas são, portanto, de suma importância também para o desempenho 

térmico, acústico e a estanqueidade da edificação. 

Existem uma série de normas que regulamentam a utilização do sistema predial de 

esquadrias. Dentre as normas mais importantes é possível destacar a NBR 10821/2011, partes 

1,2 e 3 que tratam sobre a terminologia, requisitos, classificação e métodos de ensaio para 

esquadrias externas para edificações. É possível destacar ainda a NBR 15575-4/2013 para 

verificação dos requisitos e níveis de desempenho das esquadrias, como nível de estanqueidade 

para janelas e variações dimensionais e desvios de formas de portas. 

Com base nas normas citadas e em análises de inspeções prediais, pode-se destacar as 

principais anomalias ou falhas verificadas nas esquadrias: 

a) Falhas nas esquadrias: problemas de acionamento, folhas não abrem/fecham 

corretamente, ineficiência na abertura e nos trincos, esquadrias desalinhadas ou soltas; 

b) ausência de manutenção, oxidação e corrosão de componentes metálicos; desgaste nas 

esquadrias fissuras, escurecimento, perda de cor;  

c) Folga na fixação dos vidros, vidros soltos/trincadas/quebrados, vibração; 

d) Deterioração de componentes de madeira: presença de pragas, madeira estufadas pela 

umidade, porta empenada, com espaço ou raspando no piso; 

e) Componentes danificados ou soltos;  

f) Infiltrações: Segundo Moch (2009), em seu estudo sobre manifestações patológicas em 

esquadrias, a grande incidência de umidade nas proximidades das janelas ocorria em 

duas situações distintas: infiltração nas interfaces do peitoril e infiltração pela interface 

janela/alvenaria e vergas 

2.2.6 Manifestações Patológicas em Sistemas de Impermeabilização 

Existem uma série de normas que regulamentam o sistema de impermeabilização em 

uma edificação. Entre as mais importantes é possível destacar: 

 NBR 8083 (1983) - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilização 

 NBR 9574 (1986) – Execução de Impermeabilização  

 NBR 12190 (2001) – Seleção da Impermeabilização 

 NBR 9575 (2010) – Projeto de Impermeabilização 
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De acordo com a NBR 9575 (ABNT, 2010), a impermeabilização é o conjunto de 

operações e técnicas construtivas (serviço), composto por uma ou mais camadas, que tem por 

finalidade proteger as construções contra ação deletéria de fluídos, de vapores e da umidade. A 

NBR 8083 (ABNT, 1883) define que a estanqueidade é a propriedade conferida pela 

impermeabilização, de impedir a passagem de fluídos. Moraes (2002), complementa as duas 

normas e diz que o sucesso de uma impermeabilização depende de vários detalhes e que a maior 

parte dos problemas de estanqueidade localizam-se em pontos críticos específicas para cada 

construção. 

Desta forma, os principais pontos críticos durante a execução de impermeabilizações 

serão listados a seguir: 

i. Regularização e caimentos: A NBR 9575 (ABNT, 2010) sugere que a regularização 

de superfícies seja feita com argamassa desempenada de cimento e areia, com 

caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Ralos devem estar rigidamente fixados 

e os cantos devem ser arredondados; 

ii. Ralos: De acordo com Righi (2009), a execução de arremates no ralo é, 

provavelmente, o detalhe mais importante do processo de impermeabilização. A 

região próxima ao ralo deve ser rebaixada e a impermeabilização deve ficar bem 

aderida à face interna do ralo. 

iii. Rodapés: A NBR 9575 (ABNT, 2010) diz que o projeto deve prever planos verticais 

encaixe para embutir a impermeabilização, a uma altura mínima de 20 cm acima do 

nível do piso acabado ou 10 cm do nível máximo que a água pode atingir. 

iv. Pingadeira: trata-se de um acabamento externo de proteção, que serve para desviar a 

água da chuva impedindo que a mesma escorra ao longo da alvenaria. 

Daí a importância de um projeto de impermeabilização e de um plano de manutenção 

desse sistema , segundo Souza e Ripper (1998) impermeabilização das lajes de cobertura, 

marquises, piscinas elevadas e "playgrounds" são exemplos típicos de casos em que a 

manutenção periódica pode evitar problemas patológicos sérios, pois caso não sejam 

executadas possibilitarão a infiltração prolongada de águas de chuva e poderão implicar na 

deterioração da estrutura, podendo levá-la à ruína. 

Com base nos documentos e autores citados e em análises de inspeções prediais, pode-

se destacar as principais anomalias ou falhas verificadas no sistema de impermeabilização: 
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Segundo Pinto (1996) as principais manifestações patológicas devido a problemas de 

impermeabilização são: 

a) Mancha de umidade  
b) Formações de bolhas na pintura 
c) Eflorescências  
d) Desagregação da argamassa e de tijolos maciços  
e) Surgimento de vegetação 

2.2.7 Manifestações Patológicas em Sistema de Instalações Hidráulicas-sanitárias 

Segundo o IBAPE-SP (2007) instalações hidráulico-sanitárias é o conjunto de 

instalações prediais compreendidas pelas instalações de água fria (recalque e distribuição), 

instalações de esgotamento de efluentes. Borges (2008) complementa que as instalações 

hidrossanitárias, devem exercer sua função de abastecer de maneira adequada os usuários, tanto 

com água fria como quente, de condução de esgotos e são compostos por diversos subsistemas 

e enorme variedade de materiais, componentes e equipamentos constituintes (tubos, conexões, 

registros, válvulas, acessórios, reservatórios, bombas, tanques, dispositivos de controle, 

dispositivos de medição, etc.). 

Diante disso, os principais sistemas das instalações hidráulicas de uma edificação são 

Abastecimento de água fria; Abastecimento de água quente; Condução dos esgotos; Manejo de 

águas pluviais; Abastecimento do sistema de combate a incêndio. 

Existem uma série de normas que regulamentam a utilização de sistemas prediais de 

instalação hidrossanitários. Entre as mais importantes é possível destacar: 

i. ABNT NBR 5626:1998 - Instalação Predial de Água Fria: ela regulamenta a 

velocidade e pressão máxima da água que são, respectivamente, 3m/s e 400kPa. Além disso, 

traz regulamentações importantes para verificação da qualidade do serviço e do projeto e da 

conformidade da execução das instalações prediais, com sugestões de ensaios de estanqueidade 

ainda quando as tubulações estão expostas.  

ii. ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário: determina 

condições para fecho hídrico, subsistema de ventilação afim de que o sistema deve ser projetado 

de forma a encaminhar os gases para a atmosfera e impedir que os mesmos retornem para os 

ambientes de utilização. Além disso, traz orientações importantes para tubos de queda que 

recebam efluentes de aparelhos sanitários a fim de que não haja retorno de espuma para 

ambientes.  
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iii. ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água 

quente: possui considerações para os efeitos de dilatação e contração térmica das tubulações. 

Recomendações sobre materiais utilizados e sobre ensaios. 

Além dessas é válido destacar também a ABNT NBR 10844:89 Instalações Prediais de 

Águas Pluviais e a ABNT NBR 15575-6:13 Edificações habitacionais — Desempenho Parte 6: 

Requisitos para os sistemas hidrossanitários. 

De acordo com Bernardes (1998) o campeão do número de ocorrências são as 

instalações hidráulicas e segundo Souza e Ripper (1998) são de difícil verificação e só poderão 

ser adequadamente observados após algum tempo de uso. Com base nas normas citadas e em 

análises de inspeções prediais, pode-se destacar as principais anomalias ou falhas verificadas 

nas instalações: 

a) Vazamentos;  

b) Deterioração de tubulações (corrosão de tubulações metálicas, desgastes de 

tubulação de PVC, etc.);  

c) Deformações nas tubulações;  

d) Entupimento ou extravasamento de calhas/ ralos/ tubulações; 

e) Dispositivos danificados/inadequados;  

f) Reservatórios: sujos, estruturas danificadas/deterioradas; Tampas inadequadas  

g) Registros sem correta identificação 

h) Barriletes e tubulações aparentes sem pintura adequada (nas cores padrão); 

2.2.8 Manifestações Patológicas em Sistema de Instalações Elétricas 

Os sistemas prediais de instalação elétrica é a da distribuição de energia. O sistema de 

instalações elétricas prediais através dos condutores que são cabos destinados especificamente 

a conduzir corrente elétrica (IBAPE-SP, 2007) alimentam e distribuem a energia elétrica para 

todas as unidades habitacionais. 

A ABNT NBR 5410:2005 que trata sobre Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

regulamenta e fornece definições com o intuito garantir a segurança da edificação e o correto 

funcionamento dos componentes, evitando acidentes oriundos do sistema elétrico. Além disso, 

ela indica também ensaios e testes básicos de verificação do isolamento do cabeamento, 

continuidade das conexões, verificação da resistência e do funcionamento dos dispositivos de 

proteção e manobra. Além disso, é válido destacar requisitos técnicos de verificação como 
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inspeção visual, manutenção, dispositivos de proteção e requisitos complementares 

estabelecidos na norma 

Bernardes et al. (1998) mostra em seu levantamento mostrou que as manifestações em 

instalações elétricas correspondem a 6,95% do total pesquisado, sendo classificadas como: 

defeito em acabamento (48%), cabos soltos (20%), falta de espelho (20%), erro no fechamento 

de circuitos (1%) e Souza e Ripper (1998) complementam que manifestações patológicas em 

instalações elétricas são de difícil verificação e só poderão ser adequadamente observados após 

algum tempo de uso. Com base nas normas citadas, de acordo com Gomes (2003), Thomaz 

(2001) e em análises de inspeções prediais, pode-se destacar as principais anomalias ou falhas 

verificadas nas instalações: 

 

a) Falta de energia elétrica, curto circuito, sobtensão ou sobretensão;  

b) Falhas de iluminação: ausência de lâmpadas ou no funcionamento; 

c) Ruídos anormais nas instalações;  

d) Caixas de passagem e eletrodutos inadequados/danificados;  

e) Condutores com isolação deteriorada, fiações e cabos elétricos aparentes, partes 

vivas expostas, improvisos em instalações; 

f) Quadros de luz: danificados, obstruídos/trancados, sem correta identificação, 

com instalações inadequadas, ausência de proteção de barramento, chaves tipo faca e bases 

porta fusíveis sem proteção;  

g) Falhas, falta ou superaquecimento de componentes (cabos, chaves, disjuntores, 

fusíveis, sensor de presença, etc.), tomadas e interruptores;  

h) Centro de medição inadequado (materiais armazenados, entrada de energia com 

lacre violado); 

2.2.9 Manifestações Patológicas em Sistema de Instalações de Gás 

Existem uma série de normas que regulamentam a utilização de sistemas prediais de 

instalação de gás, as especificações podem variar para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou 

Gás Natural (GN). Dentre as normas mais importantes é possível citar as ABNT NBR 15526:12, 

NBR 13523:08, NBR 15923:11, NBR 13932:1997. Essas normas tratam sobre projetos, 

execução e inspeção de redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações 

residenciais e comerciais, instalação de aparelhos a gás para uso residencial e sobre central de 

GLP. 
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Além das referidas normas, o IBAPE (2012) também ressalta a importância de 

verificação do Plano de Manutenção Operação e Controle dos equipamentos; do Certificado de 

Teste de Estanqueidade do sistema de gás e recomenda a verificação de contas de consumo. 

Com base nas normas citadas e em análises de inspeções prediais, pode-se destacar as 

principais anomalias ou falhas verificadas nesses equipamentos: 

 

a) Não apresentação do Teste de Estanqueidade do Sistema de Gás; 

b) Uso de cilindros de gás dentro das unidades habitacionais; 

c) Vazamentos de gás;  

d) Tubulações e outros componentes fora do padrão, corroídas, deterioradas ou 

obstruídas; 

e) Instalações elétricas instaladas inadequadamente perto de tubulações ou dentro 

dos abrigos; 

f) Abrigo fora do padrão: não atende as dimensões mínimas, falta de abertura 

inferior para ventilação, abertura de acesso pela via pública, falha na sinalização, falta de 

registro geral, espaço insuficiente para medidor, obstrução e materiais armazenados 

inadequadamente em abrigos; 

2.2.10 Manifestações Patológicas em Sistema Eletromecânicos 

As edificações possuem equipamentos eletromecânicos dentre seus sistemas, entre os 

mais comuns é possível citar os elevadores, as bombas e o sistema de ar condicionado. Segundo 

o IBAPE-SP (2007) equipamentos correspondem normalmente a dispositivos eletromecânicos 

destinados a cumprir funções específicas no uso da edificação e são sistemas autônomos do 

edifício habitacional adquiridos de terceiros e instalados pela empresa construtora, sendo os 

prazos de garantia oferecidos diretamente pelos fabricantes.  

2.2.10.1 Elevadores 

Os elevadores fazem parte da maioria das edificações e são fundamentais para o 

transporte de passageiros e de cargas. Há uma série de normas que regulamentam a utilização 

desses equipamentos, dentre as mais importantes pode-se citar a ABNT NBR NM 207:1999; 

ABNT NBR-NM 267:2002; ABNT NBR-NM 313:2007; ABNT NBR-5666:1977 e ABNT 

NBR-14712:2001.  
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Além disso é importante que os códigos de posturas municipais e as prescrições de 

conservação e manutenção recomendadas pelos fabricantes, que normalmente seguem regras 

mais rígidas, sejam observadas para garantir as condições de segurança e eficiência dos 

elevadores.  

Com base nos documentos citados e em inspeções prediais, pode-se destacar as 

principais anomalias ou falhas verificadas nesses equipamentos: 

 

a) Ausência do Relatório de Inspeção Anual dos Elevadores (RIA) ou sem 

Certificado de Manutenção; 

b) Cabines e portas danificadas: cabine desprovida de corrimão, botões de 

acionamento quebrados, porta da cabine não fecha corretamente ou abre em movimento; 

c) Desnível entre pisos da cabine e pavimentos; 

d) Falha de funcionamento nos sistemas de alarme, interfone, iluminação, 

ventilação; 

e) Falhas de funcionamento: movimento do elevador com trepidações ou paradas 

bruscas; 

f) Ausência de Placas de Advertência de regras ou recomendações; 

g) Uso ou acesso inadequado da Casa de Máquinas; 

h) Mau funcionamento do Comando Elétrico dos Equipamentos; 

i) Mau funcionamento do Sistema Hidráulico dos Equipamentos; 

j) Poço de elevador inadequado: com infiltração, molhado, sujo, obstruído ou com 

falha do sistema de iluminação; 

2.2.10.2 Ar condicionado 

O ar condicionado é um equipamento responsável por regular a temperatura, a umidade, 

a limpeza e a distribuição do ar gerando um ambiente mais confortável, limpo, fresco e 

saudável. Uma série de normas regulamento sua utilização, dentre as mais importantes é 

possível destacar a ABNT NBR-15848:10 e a ABNT NBR-16401:2008. Dentre os principais 

pontos dos documentos citados tem-se, respectivamente, definições acerca dos procedimentos 

e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das 

instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI) e do padrão de qualidade desses 

equipamentos, seja para instalação de sistemas de ar-condicionado centrais ou unitários. 
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Além das referidas normas, o IBAPE (2012) ainda ressalta a importância de verificação 

do Plano de Manutenção Operação e Controle dos equipamentos; Relatórios dos 

acompanhamentos das manutenções do ar condicionado e de Relatórios de ensaios da água 

gelada e de condensação de sistemas de ar condicionado central. 

Com base nos documentos citados e em relatórios de inspeções prediais, pode-se 

destacar as principais anomalias ou falhas verificadas nesses equipamentos: 

a) Ar condicionado não ajustado conforme as normas de regulamentação; 

b) Falhas de funcionamento: aparelho subdimensionado, máquina com defeito de 

fábrica, tratamento inadequado da água condensação ou ruídos anormais durante 

funcionamento dos condicionares; 

c) Falhas na Instalação: fixação de máquina inadequada, tubulação de gás 

inadequada para splilt, vazamento de gás, ligação elétrica inadequada, caixinha de espera para 

split em posição errada, execução do dreno de forma inadequada; 

d) Falhas de Manutenção: filtro de ar ou dreno com entupimento devido ao excesso 

de sujeira, tubulações danificadas ou com falta de isolamento 

2.2.10.3 Bombas 

As edificações possuem sistema de bombas para realizar o recalque de água e para 

manter a pressurização necessária nas instalações hidráulicas. O tipo de bomba normalmente 

utilizado para este sistema é a bomba centrífuga. Segundo a NBR 5626/1998, que regulamenta 

a Instalação predial de água fria, a bomba hidráulica deve ser instalada e dotada de sistema 

elétrico adequado para utilização deste equipamento. Além disso, explica que consumo de 

energia elétrica das bombas hidráulicas é função da potência demandada e do tempo de 

utilização e deve ser levado em conta para definição do tipo e localização deve-se considerar o 

uso mais eficaz da pressão disponível, tendo em vista a conservação de energia. 

A ABNT NBR 5626:1998 ainda explica a importância de uma bomba bem projetada, 

instalada e usada nas condições corretas para a não ocorrência de ruídos excessivo e sugere que 

as recomendações dos fabricantes quanto à manutenção preventiva devem ser corretamente 

seguidas e incorporadas aos procedimentos de manutenção da instalação 

Além da referida norma, o IBAPE (2012) ainda ressalta a importância de verificação do 

Plano de Manutenção Operação e Controle dos equipamentos; Relatórios dos 

acompanhamentos das manutenções das bombas. 
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Com base nos documentos citados e em relatórios de inspeções prediais, pode-se 

destacar as principais anomalias ou falhas verificadas nesses equipamentos: 

 

a) Falha no funcionamento da bomba: baixa pressão e vazão, peças e partes 

danificadas e corrosão de elementos da bomba; 

b) Problemas de vedação e vazamentos;  

c) Superaquecimento;  

d) Nível de ruído e vibração anormal;  

e) Uso inadequado da Casa de Bombas: ausência de sinalização, obstrução e/ou 

materiais armazenados inadequadamente. 

2.2.11 Manifestações Patológicas no SPDA 

Segundo o IBAPE (2012) o SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas) 

é um sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos das descargas 

atmosféricas.  A ABNT NBR 5419:2001 que trata sobre proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas vai além e afirma que é composto de um sistema externo e de um sistema interno 

de proteção. Dessa forma percebe-se a importância do SPDA, mais conhecida como para-raios, 

para garantir a segurança contra a incidência de descargas elétricas. 

A referida norma aplica-se às estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, 

industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais e também define as condições exigíveis 

ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA) de estruturas. 

O IBAPE (2012) recomenda a verificação da documentação de manutenção a partir do 

Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica – SPDA.  

Com base nos documentos citados e em relatórios de inspeções prediais, pode-se 

destacar as principais anomalias ou falhas verificadas nesse sistema: 

a) Ausência de SPDA  

b) Ausência de atestado de SPDA e Medição Ôhmica. 

c) Estruturas instaladas acima do nível dos para-raios;  

d) Componentes inadequados, danificados, sofrendo corrosão 

e) Ausência de equipotencialização de partes metálicas; 
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2.2.12 Manifestações Patológicas em Sistema de Combate à Incêndio 

De acordo com Souza e Ripper (1998), arquivos indicam que um dos acidentes mais 

graves e comuns no Brasil são devidos aos incêndios. Diante disso, o funcionamento dos 

componentes do sistema de combate a incêndio é indiscutivelmente importante para a 

integridade de um edifício e segurança dos usuários. No entanto, estas instalações são muitas 

vezes menosprezadas e têm sua conservação negligenciada, fazendo com que as edificações se 

tornem vulneráveis em caso de incêndio. 

Uma série de normas regulamento o sistema de combate ao incêndio, dentre as mais 

importantes é possível destacar ABNT NBR 9441:1998, que trata sobre a execução de sistemas 

de detecção e alarme de incêndio, a ABNT NBR 12779:09 que trata sobre inspeção, 

manutenção e cuidados com relação a mangueira de incêndio e por fim a ABNT NBR 17240:10 

que trata sobre projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e 

alarme de incêndio. O IBAPE (2012) complementa e recomenda a exigência do Certificado de 

treinamento de brigada de incêndio. 

Um sistema eficiente de combate a incêndio pode ter: Alarmes visuais e sonoros; 

Iluminação e sinalização de emergência; Rotas de fuga: Portas corta-fogo, escadas com 

proteção adequada, corrimão; Extintores; Quadros de comando; Detectores de calor e de 

controle de fumaça; Sprinklers; Redes de Hidrantes. 

Os principais subsistemas e as demais normas, mais especificas para cada susbsistema, 

de combate a incêndio serão abordadas nos itens a seguir: 

2.2.12.1 Extintores 

Os extintores têm a função de combater um incêndio ainda no seu princípio que segundo 
a NBR 12693 é período inicial da queima de materiais, compostos químicos ou equipamentos, 
enquanto o incêndio é incipiente. As principais normas que regulamentam esses equipamentos 
estão referenciadas a seguir: 

 

 NBR -7532/ (2000) – Identificadores de extintores de incêndio - Dimensões e cores; 
 NBR – 12962/ (1998) – Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio; 
 NBR 12693/ (2013) - Sistemas de proteção por extintores de incêndio 
 NBR 12962/ (1998) - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio – 

Procedimento 

Com base nos documentos citados e em relatórios de inspeções prediais, pode-se 

destacar as principais anomalias ou falhas verificadas nesses equipamentos: 
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a) Extintores em locais inadequados, posicionados diretamente no chão ou 

pendurados acima de 1,60 m do piso; 

b) Extintores sem sinalização ou identificação no seu cilindro;  

c) Extintores em quantidades insuficientes, descarregados ou despressurizados;  

d) Extintores com lacre vencido, sem selo do INMETRO ou com selo de recarga 

fora das especificações; 

e) Extintores ou componentes danificados. 

2.2.12.2 Hidrantes 

Segundo a ABNT NBR 13714:2000, edificações que possuem área construída superior 

a 750 m² e/ou altura superior a 12 metros devem contemplar sistemas hidráulicos preventivos 

de combate a incêndio.  

A referida norma trata sobre sistemas de combate a incêndio por mangotinhos e por 

hidrantes, que são divididos em três tipos de categoria que variam de acordo com o tipo de 

esguicho, o diâmetro, o comprimento da mangueira, o tipo de saída e a vazão. É importante que 

esse tipo de subsistema escolhido seja compatível com a edificação. Diante disso, os tipos de 

hidrantes devem variar de acordo com as características das edificações, classificadas em 

grupos de acordo com o porte e a ocupação. 

Com base no documento citado e em relatórios de inspeções prediais, pode-se destacar 

as principais anomalias ou falhas verificadas nesses equipamentos: 

 

a) Caixas de incêndio: obstruídas, danificadas, trancadas ou com ausência de 

ventilação adequada;  

b) Materiais armazenados dentro das caixas de incêndio; 

c) Ausência de sinalização ou falta de conservação dos sistemas;   

d) Ausência de componentes ou de mangueiras, mangueiras enroladas 

inadequadamente ou danificadas;  

e) Dispositivo de comando da bomba danificado 

f) Hidrante de passeio obstruído, com difícil acesso ou danificado;  

g) Tampa do hidrante de passeio danificada ou sem inscrição correta. 
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2.2.12.3 Saída de Emergência/ Rota de Fuga 

As principais normas que regulamentam as saídas de emergência e rota de fuga em 

edifícios antigos e novos trata-se das ABNT NBR 13434:2004 – Partes 1,2 e 3 que tratam dos 

princípios de projeto para sinalização de segurança contra incêndio e pânico; dos símbolos e 

suas formas, dimensões e cores e por fim dos requisitos e métodos de ensaio.  

Além dessa, é importante ressaltar a ABNT NBR 9077:2001 que regulamentam as 

Saídas de emergência em edifícios. Segundo a qual se definem requisitos para edifícios novos, 

que servir como exemplo para edificações em uso, como as saídas comuns e as saídas de 

emergência das edificações a fim de que: 

i. a fim de que sua população possa abandoná-las, em caso de incêndio, completamente 
protegida em sua integridade física;  

ii. para permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a 
retirada da população 

Para o Estado do Ceará, a Norma Técnica n° 005/2008 – que também trata sobre saídas 
de emergência complementa as demais normas citadas. 

 Com base no documento citado e em relatórios de inspeções prediais, pode-se 

destacar as principais anomalias ou falhas verificadas nesse subsistema de combate a incêndio: 

a) Ausência de sinalização das rotas de fuga, das saídas de emergência, das portas corta 
fogo (indicação e obrigatoriedade do fechamento das portas corta-fogo);  

b) Portas corta-fogo inadequadas: sem selo do INMETRO, trancadas ou mantidas abertas, 
sem dispositivo de abertura adequado, dispositivo de fechamento automático 
danificado;  

c) Armazenamento inadequado de materiais nas escadas e antecâmaras;  
d) Escadas: sem piso antiderrapante, ausência de luz de emergência ou com funcionamento 

inadequado, ausência de corrimão e/ou guarda-corpo nas escadas;  

2.2.12.4 Sprinklers 

O tipo de material a ser utilizado, as cores, os tipos de sistemas e as temperaturas do 

sistema de proteção por chuveiros automáticos contra incêndio, conhecidos como sprinklers, é 

normatizado pela NBR 10897/14 e assim como as demais normas é importante que os edifícios 

estejam de acordo com os princípios estabelecidos. 

Segundo Nogueira (2017) esse subsistema de combate a incêndio deve possuir 

canalização fixa resistente ao fogo, sistema de pressurização (por bombas ou através de 

gravidade) e os bicos. Já os sprinklers possuem ampola, disco obturados e defletor. A ampola 

que se rompe ao atingir certas temperaturas devido ao líquido termossensível, libera o disco de 
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obturador e extravasa a água que vem a ser espalhada pelo defletor na área de atuação do 

sprinkler. E complementa que o sistema de sprinkler é o mais barato que possui ação 

automatizada e localizada, sendo capaz de detectar o incêndio, acionar o alarme, iniciar o 

combate ao foco.  

É valido ainda destacar a NBR – 6135 (1992) – Chuveiros Automáticos para Extinção 
de Incêndio e a NBR – 10897(1990) – Proteção Contra Incêndio por Chuveiro Automático. 

Com base nos documentos citados e em relatórios de inspeções prediais, pode-se 
destacar as principais anomalias ou falhas verificadas nos sprinklers: 

 
a) Canalização preventiva despressurizada;  
b) Sprinklers sujos e/ou pintados  
c) Área de atuação dos sprinklers prejudicada;  
d) Materiais amarrados ou pendurados nas tubulações. 
 

3. METODOLOGIA 

Este capítulo inicia com uma explicação sobre as etapas que foram percorridas para o 

desenvolvimento do presente trabalho, seguidas de uma breve explanação a respeito dos 

principais pontos para cada etapa.  

O estudo foi dividido em cinco etapas, sendo as classificações das edificações e das 

anomalias/falhas subetapas do Desenvolvimento do Instrumento de pesquisa, e estão 

organizadas conforme indicado no delineamento do trabalho indicado na figura 5.  

Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica com a intenção de compreender e 

construir uma base teórica sobre o objeto central do estudo. A literatura acerca do tema 

encontra-se dispersa sob a forma de artigos e monografias; leis; normas e laudos técnicos e 

manuais, principalmente, no âmbito nacional. A revisão bibliográfica ocorreu basicamente com 

uma familiarização com o tema, através de leitura de normas, artigos e livros sobre Inspeções 

Prediais e Manifestações patológicas em geral. A partir disso, pôde-se construir a revisão 

bibliográfica anteriormente apresentada no item 2 deste trabalho.  

Posteriormente, foi definido a amostra, com a coleta dos laudos de inspeção predial, 

seguido pela definição dos critérios de inclusão e exclusão da amostra. Posteriormente 

apresenta-se o desenvolvimento do modelo de análise de coleta, extração e análise das 

informações. Por fim, é explorado os resultados. 
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Figura 5 – Delineamento do trabalho 

 
Fonte: Autor 

3.1 Coletas e seleção dos Laudo de Inspeção Predial 

Os Laudos de Inspeção Predial foram coletados em parceria com a Empresa Inova 

Engenharia, uma empresa de engenharia localizada em Fortaleza-CE, especializada em 

inspeções prediais, com atuação nesse mercado desde 2016, ano que vigorou a Lei Municipal 

9.913 referenciada anteriormente nesse trabalho.  Como Contribuição a esse estudo foram 

fornecidos todos os Laudos de Vistoria Técnica realizado nos últimos dois anos pela empresa 

citada em edifícios na cidade de Fortaleza. 

Em posse dos Laudos de Inspeção Predial fornecidos verificou-se que eram bastante 

variados. Diante disso, foi preciso estabelecer critérios, segundo a classificação das edificações, 

para fazer uma seleção a fim de atingir o objeto de estudo desse trabalho. 

Foram escolhidos os laudos que se tratavam de Inspeções prediais em Edifícios 

Residenciais com mais de quatro pavimentos, tendo em vista que a Lei Municipal 9.913 

estabelece a obrigatoriedade de vistorias em edifícios superiores a três pavimentos, e 

localizados na cidade de Fortaleza.  

3.2 Desenvolvimento do instrumento de pesquisa para coleta, extração e análise das 
informações 

Foi desenvolvido um Modelo de Análise a partir da criação de um instrumento de 

pesquisa que possibilitou colher e extrair os dados presentes nas inspeções prediais analisadas. 

Com esse instrumento de pesquisa foi possível classificar os edifícios que foram inspecionados 

e as anomalias/falhas que foram constadas nas Inspeções Prediais e em seguida foi possível 

analisar as informações após o tratamento dos dados. 
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3.2.1 Classificação das Edificações 

Os edifícios foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente 

na revisão segundo: 

a) Tipo de ocupação e utilização:  

b) Padrão e complexidade construtiva: 

c) Localização; 

d) N° de Torres; 

e) N° de Pavimentos: classificação; 

f) N° de Unidades Habitacionais; 

g) Idade do Edifício 

3.2.2 Classificação das Anomalias/ Falhas 

As anomalias/falhas foram classificadas de acordo com os critérios expostos na Revisão 

Bibliográfica segundo:  

a) Sistema Construtivo 

b) Local em que a manifestação se encontra no Edifício 

c) Grau de Risco que deverá ser segundo a matriz GUT aplicada a Inspeção Predial 

d) Grau de Risco Método CMB 

e) Tipo de Anomalia Falha 

f) Origem da Manifestação Patológica 

g) Causa da Manifestação Patológica 

O desenvolvimento de instrumento de pesquisa tinha o objetivo ainda de classificar as 

anomalias/falhas constatadas em cada laudo de Vistoria Técnica. O formato pode ser analisado 

no Quadro 17: 

Quadro 17 – Modelo de Planilha Eletrônica para Classificação das Anomalias Falhas 

Sistema Predial Local G U T P Risco Anomalia/falha Origem Causa 

Fonte: Autor 
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3.3 Análise dos Dados Coletados 

Após ter sido analisados todos os laudos de inspeções prediais que são objeto de estudo 

deste trabalho, os dados coletados foram organizados, divididos em classes e analisados com o 

auxílio do instrumento de pesquisa a partir do desenvolvimento de gráficos que serão 

comentados no tópico de resultados presentes neste trabalho. 

4. RESULTADOS 

No presente capítulo, serão apresentados os dados coletados a partir da classificação das 

manifestações patológicas presentes nos laudos de inspeção predial que são objeto de estudo de 

deste trabalho. Em seguida, serão abordados e discutidos os resultados obtidos após a realização 

das etapas metodológicas deste trabalho e da análise dos dados coletados.  

Foi selecionada uma amostra com 10 (dez) Laudos de Inspeções Prediais em edifícios 

residenciais localizados na cidade de Fortaleza-CE como objeto de pesquisa deste trabalho. 

Somente a Inspeção Predial do Edifício E possui Nível 1, sendo as demais inspeções prediais 

classificadas em Nível 2.  

Os edifícios foram classificados segundo os critérios definidos na metodologia deste 

trabalho. As informações estão organizadas no Quadro 18: 

Quadro 18 – Resumo dos Laudos de Vistorias Técnicas 

Edifício 
Padrão 

construtivo 
Bairro Torres Pavimentos 

Unidades 
Habitacionais 

Idade(anos) 

A Normal Praia do Futuro 1 7 9 38 

B Normal Aldeota 1 7 18 35 

C Normal Meireles 1 26 23 11 

D Normal Joaquim Távora 1 18 32 18 

E Normal Meireles 1 4 12 39 

F Normal Aldeota 1 12 8 28 

G Normal  Centro 1 33 208 7 
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Continuação Quadro 18 – Resumo dos Laudos de Vistorias Técnicas 

H Normal Dunas 1 21 21 21 

I Normal Meireles 1 15 24 31 

J Normal Aldeota 2 25 80 7 

Fonte: Autor 

Isso resultou em um total de 2.960 manifestações patológicas distribuídas entre os 

sistemas prediais dos edifícios. O que explica a grande diferença entre o número de aparições 

de manifestações diferença é que a mesma depende de vários fatores como por exemplo a 

quantidade de torres, pavimentos, unidades habitacionais e idade dos edifícios. As informações 

estão organizadas no quadro 19: 

Quadro 19 – Número de manifestações patológicas em cada edifício. 

Edifícios Nº de manifestações Porcentagem 
A 136 4,6% 
B 324 10,9% 
C 539 18,2% 
D 155 5,2% 
E 216 7,3% 
F 127 4,3% 
G 634 21,4% 
H 324 10,9% 
I 217 7,3% 
J 288 9,7% 

Fonte: Autor 

Todas as manifestações patológicas presentes nas Inspeções Prediais foram organizadas 

com o auxílio do instrumento de pesquisa desenvolvido conforme indicada no item 3.2.2 e 

classificadas segundo: o sistema predial que foram verificadas, a prioridade pela matriz GUT 

aplicada à Inspeção Predial, o risco pelo Método CMB de acordo com a correlação apresentada 

na revisão deste trabalho, tipo de manifestação patológica, a origem e a causa. 

Realizada a classificação das manifestações patológicas segundo as categorias descritas, 

com o auxílio do instrumento de pesquisa foi possível colher e estabelecer resultados. O 

desenvolvimento de gráficos com os dados obtidos facilitou a visualização das informações 

coletadas. 
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Afim de se verificar se o aparecimento de manifestações patológicas está relacionado 

com o a idade dos edifícios analisados foi desenvolvido um gráfico com o Número de 

Anomalias Identificas nos Laudos de Inspeções Prediais x Idade dos Edifícios.  

Organizou-se os dados e desenvolve-se o gráfico de forma que os edifícios ficassem em 

ordem crescente de idades e o esperado era que a linha em laranja, que representa o número de 

anomalias por edificação, também fosse crescente. Caso isso acontecesse a hipótese de que o 

número de anomalias é proporcional a idade das edificações seria válida. Tudo isso pode ser 

visualizado na figura 6. 

Figura 6 - Comparativo entre Idade das Edificações e Número de Anomalias 

 
Fonte: Autor 

 No entanto, a análise da figura 6 permite perceber que a hipótese de que o número de 

anomalias é proporcional a idade dos edifícios requer o tratamento dos dados.  

Ainda com a mesma perspectiva um novo modelo foi desenvolvido. A fim de calibrar o 

modelo o número de anomalias foi dividido pelo número de unidades habitacionais de cada 

edifício e em seguida foi realizado o mesmo comparativo anterior com as idades e gerado um 

novo gráfico que será apresentado na figura 7: 
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Figura 7 - Anomalias/Unidades x Idade das Edificações 

 
Fonte: Autor 

A análise permite perceber a ocorrência de uma melhor correspondência acerca da 

proposição. É possível notar que tanto as colunas, representativas das idades, quanto a linha, 

representativo na divisão entre o número de anomalias por unidades, tem uma tendência de 

crescimento. É verdade, no entanto, que a relação apresenta alguns “outliers” (pontos fora da 

curva), representados pelos edifícios C e I, onde a relação de proporcionalidade não é válida e, 

portanto, não são somente esses dois fatores que influenciam nessa análise. 

A manifestações patológicas nos edifícios foram classificadas conforme o sistema 

predial ao qual estavam inseridas e resultou no quadro 20: 

Quadro 20 – Relação das manifestações Patológicas segundo o sistema predial 

Sistema Predial Número de MP 
Alvenaria 41 
Cobertura 20 

Combate a Incêndio 221 
Esquadrias 63 
Estrutura 272 
Fachada 1 

Instalações de Ar Condicionado 52 
Instalações de Dados 28 

Instalações de Gás 15 
Instalações Elétricas 859 

Instalações Hidráulicas 134 
Manutenção 191 

Piscina 1 
Reservatório 9 
Revestimento 1029 

SPDA 24 
Fonte: Autor 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

G J C D H F I B A E

Anomalias/Unidades x Idade das Edificações

Idade Nºde Anomalias x Unidades



69 
 
Com o intuito de verificar quais os sistemas que mais possuem manifestações 

patológicas, foi desenvolvido um gráfico (Gráfico de Pareto) onde ocorre uma priorização do 

número de ocorrências das principais manifestações patológicas por sistemas prediais foram 

distribuídas nas primeiras colunas e em combinação é apresentado uma curva em cor laranja 

que indica a porcentagem acumulada. Isso pode ser verificado na figura 8: 

Figura 8 - Curva de porcentagem cumulativa por sistema predial. 

 
Fonte: Autor 

A partir da figura 8 é possível perceber que a curva de Pareto tem um crescimento 

exponencial no começo do gráfico e em seguida possui um crescimento desacelerado até atingir 

os 100%. Isso pode ser explicado porque as manifestações patológicas nos sistemas prediais de 

Revestimento e Instalações Elétricas correspondem a aproximadamente a 64% de todas as 

manifestações, portanto, é um número muito elevado, por se tratar de apenas 2 de 16 sistemas 

que constam nas inspeções. 

A partir dos dados coletados foi possível também organizar as manifestações 

patológicas segundo o grau de risco pelo método CMB, as informações podem ser verificadas 

no quadro 21: 
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Quadro 21 – Classificação das manifestações patológicas segundo o grau de risco CMB 

Risco Número de MP 
Baixo 821 
Médio 1012 
Crítico 1127 

Fonte: Autor 

A partir dos dados coletados foi possível constatar, a partir do desenvolvimento de um 

gráfico, a classificação das manifestações patológicas segundo os graus de riscos pelo Método 

CMB, exposto anteriormente no item de revisão teórica desse trabalho. Isso pode ser 

visualizado na figura 9. 

Figura 9 - Porcentagens de riscos das manifestações patológicas analisadas 

 
Fonte: Autor 

A partir da figura 9 é possível perceber que a maioria das manifestações patológicas 

estão concentradas em risco médio e crítico, o que pode ser prejudicial as edificações e gerar 

danos mais grave as mesma. Percebe-se ainda que há um leve crescimento entre o 

desenvolvimento de manifestações patológicas de grau de risco baixo, médio e crítico. No 

entanto não é possível tirar conclusões mais aprofundadas apenas a partir desse gráfico. 

É possível ainda organizar as manifestações patológicas segundo o local ao que foram 

verificadas pelo engenheiro responsável pelo laudo de inspeção predial. Isso pode ser verificado 

no quadro 22: 
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Quadro 22 – Manifestações Patológicas segundo o local. 

Local Número de MP 
Área comum 295 

Barrilete/ reservatório 14 
Caixa de escada 238 

Casa de gás 20 
Casa de máquinas 69 

Cobertura 190 
Elevador 3 

Estação de tratamento 3 
Fachada 49 
Garagem 15 
Gerador 11 

Hall 51 
Lixeira 3 
Piscina 11 
Portaria 18 

Sala de medidores 2 
Subsolo 269 

Unidades habitacionais 1690 
Fonte: Autor 

Por fim, as manifestações patológicas foram organizadas isso pode ser visualizado no 

quadro 23 segundo as condições de origem a qual a manifestação patológica foi submetida. 

Quadro 23 – Número de Manifestações Patológicas segundo sua origem 

Origem Número de MP 
Endógena 328 

Endógena/funcional 636 
Endógena/natural 1 

Exógena 285 
Exógena/funcional 43 

Funcional 1633 
Funcional/natural 2 

Natural 32 
 Fonte: Autor 

Com o objetivo de verificar quais as origens das manifestações patológicas segundo 

conceitos definidos pelo IBAPE (2012) e explicitadas na revisão deste trabalho. Na figura 10 é 

possível verificar as porcentagens de cada origem verificadas nos laudos de inspeções prediais. 
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Figura 10 - Origem das Manifestações Patológicas 

 
Fonte: Autor 

A partir da análise da figura 10 é possível perceber que a maioria das manifestações 

patológicas analisadas a partir das inspeções prediais tem origem funcional que diz respeito a 

origem relacionada a degradação dos sistemas construtivos pelo envelhecimento natural e, 

consequente, término da vida útil. Logo a falta de manutenção adequada dos sistemas é o que 

gera o maior número de manifestações e deve ser tomada como um ponto de preocupação 

constante por parte dos administradores. 

Por fim foi realizado uma seleção das principais manifestações patológicas de acordo 

com cada sistema construtivo que foram verificados pelos laudos de inspeção analisados e o 

resultado foi organizado no quadro 24 que será apresentado. Além disso, foi estabelecido um 

comparativo com as principais manifestações citadas durante a revisão deste trabalho. 

Quadro 24 - Principais Manifestações Patológicas por sistemas construtivos. 

Sistema predial Principais manifestações prediais Revisão 
Bibliográfica 

Alvenaria 
Fissura na alvenaria de gesso no encontro com a esquadria. x 

Fissura na alvenaria de gesso. x 
Fissura no encontro de alvenarias. x 

Incêndio 

Obstrução do acesso ao extintor. O extintor deve ser de desobstruído e 
fácil acesso (4.2.1.2.1– 004/2008|CBM-CE) x 

 [5] Hidrante pintado de cor fora de norma (4.4.2 – 006/2008 
006/2008 | CBM-CE)   

 Extintor de incêndio armazenado em local inadequado. x 
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Continuação do Quadro 254 - Principais Manifestações Patológicas por sistemas construtivos. 

Esquadrias 
 Vidro trincado, gerando risco de queda. x 

 Esquadria danificada. x 
 Falhas na vedação entre esquadria e alvenaria. x 

Estrutura 

Destacamento da massa de concreto e exposição da armadura com 
presença de corrosão. x 

Fissura em elementos estruturais x 
Forro danificado e exposição da armadura com presença de corrosão. x 

Instalações de Ar-
condicionado 

 Instalações de ar condicionado com fiação elétrica exposta x 
Tubulação de cobre com esponjoso de proteção desgastado/ausente.  

Prejudicando o desempenho do equipamento. x 

 Instalações de ar condicionado com esponjoso desgastado, 
prejudicando o desempenho do equipamento. x 

Instalações de Gás 
 Não é permitido instalações de cilindros de gás dentro das 

edificações. Os cilindros devem ser instalados em área externa e 
providos de tubulações. 

x 

Instalações Elétricas 

Disjuntores obsoletos ou falta de identificação dos disjuntores (item 
6.1.5 ABNT NBR 5410:2004)   

 O uso de “t” não é aconselhável, pois possibilita o aumento da 
potência demandada em um ponto elétrico, acima do projetado, 

ocasionando no superaquecimento. 

x 
  

 Ausência de dispositivo DR (item 5.1 ABNT NBR 5410:2004)   
 Fiação elétrica exposta sem proteção. x 

Instalações 
Hidráulicas 

Vazamento de água x 
 Shaft hidráulico da varanda com acúmulo de resíduos da construção, 
podendo gerar danos nas tubulações. Esta anomalia ocorre em todos 

pavimentos. 
  

 Deterioração/ ausência de grelha de protetora do ralo, gerando um 
ponto crítico para entupimento e entrada de materiais que possam 

danificar as tubulações. 
x 

Manutenção 
 Material depositado em local inapropriado.   

 Deterioração da tela de proteção.   
 Presença de isópteros (cupins).   

Revestimento de 
pintura 

 Descascamento na pintura do revestimento argamassado. x 
 Formação de bolhas revestimento argamassado e pintura. x 

 Mancha no revestimento de pintura x 
Revestimento 

cerâmico 
 Fissura no revestimento cerâmico. x 

 Descolamento do revestimento cerâmico de peças cerâmicas. x 
Revestimento de 

gesso 
 Fissura no revestimento de gesso. x 

 Forro de gesso danificado com presença de manchas. x 

Revestimento 
argamassado 

 Fissura no revestimento argamassado.   
 Deterioração do revestimento argamassado com presença de 

manchas, umidade e bolhas.   

Fonte: Autor 

A análise do quadro 24 possibilita identificar que grande parte das manifestações 

patológicas que foram levantadas a partir da análise dos laudos de inspeções prediais condizem 

com o que fora levantado anteriormente para cada sistema predial na Revisão deste trabalho. É 

possível constatar isso na verificação da última coluna, onde os itens que estão marcados com 

o “x” representam as manifestações que foram citadas na revisão a partir da indicação de outros 

autores. É valido destacar que não foi criado um tópico exclusivo para o Sistema de Manutenção 

Predial e nem para Revestimento Argamassado. 



74 
 

5. CONCLUSÃO 

Com o fim deste trabalho, tem-se como atingido os objetivos específicos e geral 

estabelecidos. Foi possível perceber que a maior parte das manifestações patológicas 

encontradas diz respeito ao Sistema Predial de Revestimento e o de Instalações elétricas, e as 

principais manifestações patológicas por sistemas foram listadas.  

Dessa forma, esse estudo poderá vir a ajudar as construtoras, que em posse das principais 

manifestações patológicas presentes em edifícios de fortaleza poderão corrigir erros recorrentes 

evitar gastos excessivos, tendo em vista que após a entrega de um empreendimento elas têm 

responsabilidade sobre as edificações por um período de 5 anos, sendo a área de assistência 

técnica responsável por elevado valor gasto para cumprimento das garantias concedidas. 

Outro ponto importante é que dentre as manifestações patológicas analisadas a maior 

parte tem origem funcional que diz respeito a degradação dos sistemas e poderia ser minimizado 

com manutenções periódicas desses sistemas, uma evidencia da ausência de manutenções. 

Foi possível perceber que os administradores de condomínios de Fortaleza não são 

adeptos à prática da manutenção preventiva dos edifícios. No entanto, é de extrema importância 

da elaboração de um plano de manutenção de acordo com as disposições da norma ABNT NBR 

5674/12: , com execução de manutenções preventivas e de inspeções prediais regulares com 

profissionais habilitados com a finalidade de se obter um bom desempenho das edificações, de 

reduzir o número de aparições de manifestações patológicas nos edifícios e a deterioração 

precoce, com consequente prolongamento de sua vida útil. 

Além de analisar as principais manifestações patológicas em edifícios residenciais a 

partir de inspeções prediais realizadas em fortaleza, esse trabalho é uma ferramenta de fonte de 

pesquisa e orientação para desenvolver uma metodologia para futuras elaborações de laudos de 

inspeções prediais, sejam elas em edifícios residenciais ou não, de acordo com as referências 

citadas neste trabalho.  

Espera-se pela a aprovação no Congresso do Projeto de Lei 6.014/2013, que determina 

a realização periódica de inspeções em edificações, cria o Laudo de Inspeção Técnica de 

Edificação (LITE), e forneceria um instrumento de regulamentação de âmbito federal. No 

entanto, é importante salientar que apenas criar uma Lei de Inspeção Predial não é o bastante, 

afim de torna-la efetiva faz-se necessário, principalmente, ampla divulgação, fiscalização do 

cumprimento dos itens dispostos e por fim aplicação de multas caso as obrigações não sejam 

cumpridas. 
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