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Capítulo 1

Introdução

Concernente às patologias em edificações é cediço conter várias 
literaturas retratando o tema, porém, obras específicas na área de 
avaliações e perícias de patologias de edificações são parcas e algumas 
retratam assuntos não contemplados neste trabalho.

As avarias encontradas originam-se de diversas causas, sendo que 
a maior ocorrência se dá em aterros mal compactados, por ausência de 
compactação por camadas de 15 cm, sem o proctor (normal), ou seja, 
Ensaio normal de Proctor (ou AASHTO Normal).

Outras causas dizem respeito à ausência de vergas e contra vergas 
em vãos, principalmente de esquadrias.

Ainda existem as causas provenientes de ausência de cálculos  
e/ou execuções apropriadas.

Existe carência de obras específicas de avaliações e perícias sobre 
patologias voltadas para construções com paradigmas, constatando 
apenas literaturas ricas em teorias que muito corrobora para constatação 
dos problemas evidenciados. Dispensável transcrever as obras que 
noticiam as formas e avarias encontradas, já que a presente obra visa 
retratar perícias em construções.
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A presente obra não aprofundará sobre as inúmeras causas das 
patologias, somente serão descritas as ocorrências dos casos analisados, 
considerará a forma de identificação das patologias e ao final algumas 
formas de saneá-las.

Serão transcritos alguns conceitos e doutrinas sobre esse assunto, 
com apresentação de modelos práticos nas áreas de avaliações e 
perícias, propiciando alguns exemplos que poderão embasar os 
profissionais dessas áreas.

Ressalte-se que o mote se refere à matéria comumente enfrentada 
pelos profissionais da área e conhecimentos específicos em Engenharia, 
com algumas questões atinentes a área de direito por se referir às 
perícias, já que envolve vários casos, alguns sui generis, a despeito de 
várias formas de execução dessas obras, algumas por vezes com certas 
complexidades, devendo ser observadas as normas incidentes.

Desnecessário indicação das possíveis literaturas relacionadas à 
questão, vez que esses tipos de patologias são comumente observadas, 
justamente por desconhecimento de alguns profissionais das normas e 
da engenharia de estruturas e as aventuras daqueles que executam o 
mister, sem qualquer conhecimento sobre a área em comento.

Por óbvio que todas as literaturas que acaso advierem nessa 
matéria contribuirão sobremaneira com os profissionais participantes 
em perícias, não obstante possa haver estudos apresentados em 
congressos e seminários, bem como as obras específicas da matéria, 
não dispensando aquelas ricas em teorias e matérias dos brilhantes 
autores de Engenharia, que em temas escassos, mas bem objetivos que 
retrataram o tema.

Ante o que restou consignado em outras obras do autor, a área 
de avaliações e perícias, por ser considerada “sui generis”, não possui 
estudos aprofundados sobre essas matérias específicas, situação que 
será dirimida com as publicações futuras nesse campo.

Necessário enaltecer que na área de perícias os casos práticos 
devem ser estudados de forma própria, qual seja, individual vez que 
cada situação possui suas particularidades, devendo o profissional estar 
atento as essas nuances.
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O autor não adentrou mais especificamente nesse trabalho sobre as 
teorias das várias formas de edificações, vez que o tema central da obra 
se resume em perícias nessas obras de engenharia, não estando voltado 
a questões técnicas de suas construções e tipos de materiais utilizados.

Importante pontuar que recentemente os sinistros ocorridos em 
marquises e demais elementos estruturais por todo o país têm aguçado 
o aprimoramento técnico pelos profissionais da área seja no campo de 
projeto e/ou execução. 

Com o fito de corroborar com essa brecha, o autor apresenta esta 
obra, esperando que em breve advenham contribuições dos demais 
engenheiros que exercem esse munus no aprimoramento.
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Capítulo 2

Das patologias em edificações

Pelo que se constata em perícias de Engenharia, as patologias em 
edificações são corriqueiras.

Por se referir à anomalias de elementos estruturais em perícias 
devem ser detectadas de preferência por Engenheiros civis com 
conhecimento em cálculo estrutural e/ou conhecimento aprofundado 
em patologias, vez que os técnicos de nível médio não possuem 
atribuição para esse mister.1

Infere-se que, da análise que a identificação do caso prático em 
estudo o Engenheiro com conhecimento em fortificação em estruturas 
identificará as causas dos indícios e possíveis danos na estrutura.

Importante consignar que na descrição do parecer técnico e/ou  
laudo pericial o profissional deve descrever todos os fatos que 
contenham relação com os danos encontrados e correlacionados às 
patologias em análise.

1 MELLO, Luiz Fernando de. Imóveis — Competência para avaliações. São Paulo: Leud, 
2019. p. 149.
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Necessita ainda delinear explicitamente a vistoria com enfoque 
no local da ocorrência e objeto da perícia e, quando possível, desen-
volvendo croqui elucidativo, na pressuposição de ausência de plantas 
que instruam o processo, situação que exige perspicácia do profissional 
habilitado para o desenvolvimento do munus.

Na composição do trabalho necessária a observância da ABNT — 
NBR 13.752 da ABNT — Perícias de Engenharia na construção civil;  
NBR 6.118(1) de Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6.122/96 atual 
NBR 6.122/2019 — Projeto e execução de fundações e NBR 14.653 
avaliações de imóveis, ambas da ABNT e NR 18 atualizada para 2015, 
bem como todas as normas que possuírem relação com a causa.

Quando possível, interessante destacar no laudo e/ou parecer a 
data da vistoria e os acompanhantes e representantes das partes.

Necessitando a perícia de equipe multidisciplinar deverá o perito 
ou profissional se valer dos conhecimentos de outros profissionais que 
irão opinar sobre a matéria, v.g., engenheiro calculista e engenheiro 
especialista em materiais.

Na hipótese de perícia em edificações interessante que o perito, 
quando ausente de experiência no tema, consulte e seja auxiliado por 
engenheiro calculista.

Ainda na confecção do laudo deve o subscritor atender os itens 
previstos nas normas com as observações preliminares, objetivo do 
trabalho, dentre outros, por analogia e como previsto no item 10.1  
do laudo de avaliação completo da NBR 14.653/2001 e atualização em 
2011 da ABNT, verbis:

a) identificação do solicitante;
b) finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante;
c) objetivo da avaliação;
d) pressupostos, ressalvas e fatores limitantes — Atender ao 

disposto em 7.2. da ABNT NBR 14.653-1:2001;
e) identificação e caracterização do imóvel avaliando — Atender 

ao disposto em 7.3 da ABNT NBR 14.653-1:2001, no que couber;



Anomalias em Construções | 15 

f) diagnóstico do mercado — Relatar conforme 7.7.2 da ABNT 
NBR 14.653-1:2001;

g) indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s) — 
Relatar conforme seção 8 da ABNT NBR 14.653-1:2001;

(...)
k) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) 

responsável(is) pela avaliação.

Nas observações preliminares deve o perito explicar e descrever os 
fatos como ocorreram, bem como no objetivo do trabalho deve procurar 
indicar os danos e suas causas.

Por se tratar de tema iminentemente técnico deve o profissional 
explicitar o máximo possível o termo técnico em linguagem coloquial, 
de preferência após o termo técnico, já que o leitor e o próprio 
julgador nos casos judiciais são leigos no tema. Na hipótese que tenha 
existência de flambagens de pilares, descrever a frente do termo técnico 
(deslocamento e/ou deformações verticais).

No caso de trincas, rachaduras e fissuras, procurar mensurar e 
concluir as causas, suas evoluções e possíveis soluções, v.g., efeito 
cortante de cargas concentradas, trincas em ângulo de 45o, no caso de 
recalques diferenciais.

Deve descrever as causas dos danos estruturais e quando possível 
suas respectivas soluções.

Ao final deve apresentar comentários e a conclusão a que o 
signatário chegou sobre os fatos e sobre as técnicas.

No caso de edificações de alvenaria as patologias mais comuns são 
as trincas, fissuras e/ou rachaduras, provenientes de esforços cortantes 
(cargas concentradas), por trincas de 45o em função de recalques 
diferenciais (afundamentos desiguais das fundações), dentre outras 
avarias observadas.

Por avarias subentendem-se estragos físicos e materiais: danos, 
ruínas, panes, anomalias, irregularidades, paradas, destruições, estragos, 
inutilizações, sinistros, deteriorações, danificações, lesões, degenerações, 
devastações, esfacelos.2

2 Disponível em: <https://www.sinonimos.com.br/avarias/>.
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Em relação à patologia significa qualquer desvio relativamente à 
normalidade: doença, anomalia, alteração, distúrbio, disfunção, afecção, 
mal, problema, mazela.3

O sinônimo de rachadura (fenda): abertura, brecha, falha, fenda, 
fendimento, fisga, fissura, fresta, frincha, greta, racha, rachadela, rachão, 
rompedura, rompimento, ruptura, trinca.4

Já o sinônimo de trinca com três sentidos da palavra: trinca  
1 — fenda; 2 — trio, tríade, trindade; 3 — arranhão, eiva, fresta, frincha, 
rachadura.

Existem os mais variados tipos de anomalias em perícias 
em edificações, v.g., trincas, umidades, recalques, estruturas em 
balanço (marquises), dentre outros, sendo despiciendo enumeração 
pormenorizada.

Nos trabalhos publicados na internet 5 existem explicações a res-
peito das trincas, ainda que sem atendimento à forma técnica, mas em 
linguagem coloquial, verbis:

Toda trinca ou fissura é um risco?

Também não pense que qualquer trinca ou fissura na parede é 
um alerta grave, a não ser que essa trinca venha aumentando 
com o passar dos dias.

Porém caso esse problema venha ocorrer em partes estruturais, 
é um péssimo sinal, nesse caso as paredes podem vir a ter trincas 
e rachaduras também. Seu prédio pode estar com a estrutura 
gravemente danificada.

E como faço para saber se a rachadura, trinca ou fissura está 
atingindo a parte estrutural da minha residência?

3 Disponível em: <https://www.sinonimos.com.br/patologia/>.
4 Disponível em: <https://www.sinonimos.com.br/rachadura/>.
5 Disponível em: <https://entendaantes.com.br/rachaduras-e-trincas-na-parede/>.
Disponível em: <https://100pepinos.com.br/trinca-na-parede/>.
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Se sua casa tiver os pilares, vigas e lajes aparentes você irá con-
seguir identificar. Mas muitas vezes essa parte estrutural fica 
camuflada, até mesmo por questão de estética.

Nesse caso você necessitará procurar um engenheiro civil para 
fazer uma vistoria em seu prédio. 

Qual a diferença entre rachaduras, trincas e fissuras?
Pode parecer a mesma coisa, mas não se engane, cada um tem uma 

característica e um nível de gravidade diferente. Vejamos:
Rachaduras: geralmente são maiores, mais profundas e acen-

tuadas. Em muitos casos podem abrir pequenas frestas na alvenaria, 
possibilitando a entrada de luz, água e ar, isso pode ocorrer quando 
a estrutura de fundação começa a ceder. Seu nível de gravidade é 
urgente!

Preste atenção na direção das rachaduras, quando apresentadas 
na diagonal saindo dos cantos de portas, janelas e outras aberturas, 
também são um forte indício de que a estrutura está danificada, o 
mesmo se aplica para trincas.

Trincas: não chegam a abrir frestas nas paredes, mas elas também 
podem atingir a parte estrutural, como pilares, vigas e lajes.

Se identificada na parte estrutural pode considerar seu nível de 
gravidade urgente, agora se as trincas estiverem apenas nas paredes é 
necessário observar se estão aumentando ou não.

Como fazer essa observação com exatidão? Temos uma dica valiosa 
para você!

Como saber se a trinca na parede não está aumentando?
Para “tira teima” faça o seguinte teste para ver se a trinca realmente 

está aumentando ou não.
Para trincas em áreas internas: prepare uma pasta de gesso e 

água e passe na trinca com uma espátula ou até mesmo com o dedo, 
tampando totalmente.

Para trincas em áreas externas: prepare uma pasta de cal, cimento 
e água, em proporções iguais, e passe da mesma forma da área interna.
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Mantenha em observação por uma semana. Caso ela permaneça 
da mesma forma você pode providenciar seu fechamento definitivo. 
Se abrir, pode ser sinal de que a estrutura está com problemas. Chame 
um engenheiro para avaliar.

Fissuras: podem ser confundidas com trincas mais leves, porém 
diferente da mesma, não chegam a atingir a alvenaria, ou seja, ficam 
apenas superficialmente, atingindo o revestimento e pintura da parede.

Rachaduras podem ocorrer por excesso de peso sobre a laje, que 
consequentemente distribuem o peso para as vigas e pilares.

Mas esse excesso de peso pode ser pela construção de um segundo 
andar, sem ter feito uma estrutura que suportasse o novo pavimento, ou 
então por peso excessivo da laje e telhado e até mesmo por adicionar 
uma caixa d’água a mais ou substituir por uma maior, apoiada na laje.

Trincas, quando ocasionadas pelo comprometimento da estrutura, 
pode ser pelo mesmo motivo das rachaduras.

Porém, se as trincas não tiverem nada a ver com a parte estrutural, 
podem ter ocorrido devido o uso de material de baixa qualidade ou uma 
execução mal feita.

O mesmo se aplica para as fissuras, na situação em que a parte 
estrutural não está danificada.

Também existem casos de trincas e fissuras por motivos de dilatação 
do material, conforme a temperatura. E na junção de materiais que 
possuem níveis de dilatação diferentes. Por exemplo: junção de concreto 
com madeira ou concreto com tijolos de argila, entre outros.

Caso a fundação tenha sido construída e executada de forma 
errada é bem possível que venha a dar problemas na estrutura geral 
da casa.

Antes de fazer a fundação é aconselhável fazer uma análise do solo, 
isso para certificar-se de que a fundação projetada e o solo comportarão 
a edificação.

Quais são os principais sinais de fundação mal feita?
Para identificar que a fundação foi mal feita, veja se as portas e 

janelas não estão empenadas e fora de alinhamento. Outro sinal é piso 
inclinado e rachaduras.
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Outras causas que provocam o aparecimento de rachaduras e 
trincas:

Além dos exemplos apresentados, existem inúmeras razões que 
ajudam a aparição desse problema. E outras causas comuns que 
podemos citar brevemente são: problema com lençol freático, falta de 
juntas de dilatação, falta de harmonia entre componentes estruturais, 
vibrações, trepidações, e até mesmo a infestação de insetos.

Então, não fique nervoso, pois na maioria dos casos é possível fazer 
o reparo. O engenheiro irá propor soluções para sanar o problema.

Em todo caso, para desencargo de consciência, procure um 
engenheiro e requisite uma análise técnica do seu problema. Se sua edi-
ficação está com esse tipo de problema, é como se ele estivesse doente, 
e estes são os primeiros sintomas. Como já citamos, todo o cuidado é 
pouco, não tente descobrir o problema sozinho, consulte um especia-
lista. https://entendaantes.com.br/rachaduras-e-trincas-na-parede/

Como saber se a trinca na parede é perigosa?

Se a rachadura ou trinca na parede estiver na diagonal, o pro-
blema pode ser na estrutura da casa e isso é sério. Deve ter 
ocorrido algum problema na fundação ou em alguma viga. 
Saia da casa e chame um engenheiro ou acione a defesa civil do 
município com urgência.

Se a trinca estiver na vertical ou na horizontal, geralmente, são 
superficiais e menos preocupantes. Devem ter acontecido em 
trechos da parede em que se encontram materiais diferentes  
(tijolo com concreto, tijolo com madeira). Elas acontecem por-
que a ligação de um material com outro não deve ter sido feita 
com muito capricho ou porque a dilatação dos materiais é dife-
rente e eles se separam.

Para reparar essas trincas mais leves, o pedreiro deverá saber 
usar uma tela sintética ou uma pasta cremosa acrílica própria 
para fechar trincas. E depois preparar a parede com massa fina 
e pintar.
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Como saber se a trinca na parede não vai aumentar?
Se a trinca parecer superficial e estiver bem fininha, faça o  
seguinte teste:
Se a rachadura for dentro de casa, prepare uma pasta com gesso 
e água e feche-a, passando a massa com o dedo.
Se for a área externa, faça o mesmo, mas usando uma pasta de 
cal, cimento e água, em proporções iguais
Observe por 3 dias. Se elas continuarem fechadas é sinal de que 
não vão aumentar e o pedreiro pode fechar definitivamente. Se 
reabrirem, pode ser sinal de problemas na estrutura da casa. 
Chame um engenheiro para avaliar. <https://100pepinos.com.br> 
trinca-na-parede

Diferentes doutrinas exemplificam o processo de trincas e fissu-
ração:

Assim, um processo de fissuração pode instalar-se em uma  
estrutura pelas mais diversas causas, e para que se consiga 
identificar com precisão a causa e a origem, é necessário desen-
volver análises consistentes, que englobem a mais correta deter-
minação da configuração das fissuras, tais como a sua abertura 
e a sua variação ao longo do tempo, podendo, assim, logo após 
a correta identificação estabelecer as metodologias e procedi-
mentos adequados para os trabalhos de recuperação (SOUZA & 
RIPPER, 1998).
Essas patologias ocorrem, geralmente, no primeiro e último  
andar pela falta de especificação de juntas de movimentação e 
detalhes construtivos adequados. “A inclusão destes elementos 
no projeto de revestimentos e o uso de argamassas bem dosa-
das ou colantes podem evitar o aparecimento destes problemas” 
(CAMPANTE; BAÍA, 2003, p. 90).
Segundo Barros et al. (1997, p. 16), “as trincas são rupturas que 
ocorrem no corpo da placa cerâmica, devido à ação de esforços 
que provocam a separação de suas partes e que apresentam 


