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Apresentação

Desde o início da formação da nossa civilização, a alvenaria é uma 
técnica muito difundida no Brasil, especialmente para a construção de 
edificações usuais de até dois pavimentos. 

Esse fato decorre não só do baixo custo de materiais e mão de obra, 
mas também da baixa sismicidade brasileira.

O desenvolvimento da alvenaria estrutural ao longo do século 
passado, com a aplicação de materiais de qualidade controlada, bem 
como de projeto e construção de melhor qualidade, veio permitir a 
construção de edificações mais altas em alvenaria e com um comporta-
mento mais dúctil. Isto é, mesmo em eventos excepcionais, que cheguem 
a causar a ruína de toda a construção ou de parte dela, a resposta é bem 
menos frágil.

No entanto, por defeitos de execução ou projeto, parte dessas 
construções apresenta patologias que poderiam ser evitadas, desde que 
regras simples fossem respeitadas.

É uma satisfação ver uma ex-aluna como a Cristiana Furlan 
Caporrino publicar um livro como este, reunindo tais regras, de forma 
a contribuir para uma melhoria contínua da nossa engenharia, muito 
prejudicada nos últimos anos por falta de planejamento e investimentos.

Mesmo com a grande evolução do concreto, incluindo os de alta 
resistência, os autoadensáveis, os armados com fibras de todos os tipos 
etc., e uma grande recuperação das estruturas metálicas e mistas, sempre 
existirá um lugar importante para a alvenaria simples ou estrutural no 
Brasil, um país pobre e pouco sísmico. É por esse motivo que a melhoria 
da qualidade dessas construções é tão importante, e a Cristiana está 
contribuindo para isso.

Dr. Fernando Rebouças Stucchi
Professor Titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Epusp)
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Introdução

Alvenaria é o sistema de construção mais difundido no Brasil e no 
mundo com a finalidade de separar ambientes internos e externos. A 
vasta utilização dessa solução construtiva é atribuída principalmente ao 
baixo custo e à facilidade de execução quando comparada com outros 
sistemas.

O conceito de utilização da alvenaria é a transmissão de cargas 
por meio de tensões predominantemente de compressão. Isso justifica o 
início do desenvolvimento construtivo ter sido basicamente o empilha-
mento de unidades.

I.1 Alvenaria ao longo do tempo
Nos primórdios, a existência de vãos só era possível empregando-se peças 
maiores que as unidades convencionais, pedras ou outros materiais, como 
a madeira, a qual pode vencer vãos por ter resistência à tração e apresenta a 
vantagem de ser mais leve, sendo assim facilmente manipulada, mas com a 
desvantagem de ser mais perecível. Esse é o motivo de muitas ruínas terem 
ainda paredes originais, porém pisos e telhados consumidos pelo tempo.

Na Pré-História, no período Neolítico ou Idade da Pedra Polida, 
existiam edificações, denominadas nuragues, que eram torres construídas 
por meio do empilhamento de pedras, com pequenas aberturas possibili-
tadas pela utilização de pedras maiores. O homem tinha deixado de levar 
uma vida nômade e começara a domesticar animais e cultivar cereais, 
podendo, desse modo, abandonar as cavernas e construir sua própria 
moradia.
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Nem sempre, no entanto, a falha é apenas executiva, podendo ser 
proveniente também de projetos com insuficiência de informações para 
uma boa execução.

I.2 Definições
Algumas definições serão abordadas a seguir para possibilitar o entendi-
mento dos temas a serem dissertados.

I.2.1 Alvenarias
São conjuntos compostos de unidades menores, podendo ou não ser 
unidas por material ligante, justapostas em camadas horizontais que se 
sobrepõem umas às outras.

I.2.2 Alvenarias não estruturais
Apresentam as seguintes finalidades: compartimentar ambientes, 
podendo ser internas ou externas (estas últimas delimitam a edificação); 
resistir ao seu peso próprio e a pequenas cargas de ocupação, como prate-
leiras e lavatórios; resistir às cargas de ventos e às solicitações de tentativa 
de intrusão sem que a segurança dos ocupantes da edificação seja preju-
dicada; resistir a certo nível de impacto sem entrar em ruína; resistir à 
ação do fogo, não contribuindo para o início de um incêndio nem para 
a propagação de chamas e calor, e não produzindo gases tóxicos quando 
em combustão.

I.2.3 Alvenarias estruturais
Além de ter as mesmas finalidades da alvenaria não estrutural, servem 
também como suporte estrutural. Conforme o cálculo das cargas a serem 
suportadas, podem ser providas de pontos de graute e armaduras para 
aumentar sua capacidade portante.

I.2.4 Unidades que compõem as alvenarias
São materiais pétreos, naturais ou artificiais. Algumas unidades mais 
comumente utilizadas são: blocos de concreto, blocos cerâmicos, blocos 
pétreos e blocos sílico-calcários, entre outros. As unidades podem ser ou 
não estruturais, conforme o tipo de alvenaria que irão compor. Caso tenham 



1Projeto e execução

A fase de projeto é essencial para que uma edificação seja bem execu-
tada e tenha o desempenho adequado. Entre outras normas, a NBR 15575 
(ABNT, 2013c) estabelece os requisitos e critérios de desempenho que se 
aplicam às edificações. Segundo essa norma, são exigências dos usuários 
e, portanto, devem ser atendidas: segurança, habitabilidade, sustentabili-
dade e determinado nível de desempenho.

Ainda de acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013c), as exigências 
do usuário relativas à segurança são expressas pelos seguintes fatores: 
segurança estrutural; segurança contra o fogo; e segurança no uso e 
na operação. Por sua vez, as exigências relativas à habitabilidade são 
expressas pelos seguintes fatores: estanqueidade; desempenho térmico; 
desempenho acústico; desempenho lumínico, relativo a lúmen (fluxo 
luminoso); saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessi-
bilidade; e conforto tátil e antropodinâmico, ou seja, referente aos 
movimentos requeridos pelas diversas atividades humanas. Já as 
exigências relativas à sustentabilidade são expressas pelos seguintes 
fatores: durabilidade; manutenibilidade, característica inerente a um 
projeto de sistema ou produto e que se refere à facilidade, precisão, 
segurança e economia na execução de ações de manutenção nesse 
sistema ou produto; e impacto ambiental. Em função das necessidades 
básicas de segurança, saúde, higiene e economia, são estabelecidos para 
os diferentes sistemas requisitos mínimos de desempenho que devem 
ser considerados e atendidos.
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Não obstante, eles não podem prever, estimar ou se responsabilizar pelo 
valor atingido de VU, uma vez que este depende de fatores fora de seu 
controle, tais como o correto uso e operação do edifício e de suas partes, 
a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, 
alterações climáticas e níveis de poluição no local e mudanças no entorno 
ao longo do tempo (trânsito de veículos, rebaixamento do nível freático, 
obras de infraestrutura, expansão urbana etc.).

O valor final atingido de VU será uma composição do valor teórico 
calculado como VUP, influenciado positivamente ou negativamente por 
ações de manutenção, intempéries e outros fatores internos, de controle 
do usuário, e externos (naturais), fora de seu controle (ABNT, 2013c).

1.1 Alvenarias de vedação
Um projeto com detalhamento adequado é o ponto de partida para uma 
boa execução, evitando anomalias futuras. Alguns pontos críticos devem 
ser observados durante a elaboração do projeto e a execução da obra, 
conferindo a cada subsistema o correto desempenho, minimizando a 
ocorrência de problemas.

O processo construtivo mais tradicional de edificações é aquele 
com estruturas em concreto armado com vedações em alvenaria. A utili-
zação de mão de obra desqualificada e a baixa mecanização nos canteiros 
de obra resultam em elevados índices de desperdício de mão de obra, 
materiais, tempo e recursos energéticos, proporcionando ainda poluição 
e consequente degradação ambiental.

Deve-se, portanto, buscar a racionalização do processo, com a 
aplicação dos princípios de construtibilidade, desempenho e garantia de 
qualidade. Para tanto, são necessárias ações como:

 � detalhamento em projeto de forma clara, para que seja bem inter-
pretado pela equipe de execução;

 � comunicação entre as áreas técnicas, principalmente executiva e 
projetista;

 � implementação de técnicas construtivas adequadas às condições de 
cada empreendimento;

 � qualificação e treinamento das equipes de execução e projeto;
 � melhoria na normalização;
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nos pilares com pinos metálicos. A tela deve ser dobrada em 90° e os 
pinos devem ficar o mais próximos possível da dobra e seguir as especi-
ficações recomendadas no mesmo código. Essa fixação está apresentada 
na Fig. 1.2.

Caso sejam necessárias ligações mais rígidas, estas podem ser 
executadas com armaduras de espera introduzidas nos pilares ou por 
meio de furação posterior e fixação de ferragem no pilar, podendo ser 
fortalecidas ainda mais com a introdução de blocos canaletas grauteados 
para receber essa ferragem.

No caso de estruturas extremamente flexíveis, é aconselhável a 
execução de juntas flexíveis para limitar a solicitação da alvenaria em 
função da deformação da estrutura.

A produção de vergas e contravergas, que, incorporadas à alvenaria 
para a distribuição das tensões, tendem a se concentrar nos cantos das 
aberturas de portas e janelas, pode ser executada de várias maneiras, em 
função da organização da obra e da disponibilidade de mão de obra e 
equipamentos.

Se corretamente dimensionadas, de acordo com as cargas atuantes 
sobre paredes com aberturas e com a extensão do vão e da parede, as 
vergas evitam o aparecimento de fissuras por efeito de cisalhamento, 
enquanto as contravergas absorvem as tensões de tração na flexão (Silva, 
2003). A fim de absorver essas tensões, Thomaz e Helene (2000) sugerem:

Fig. 1.2 Ligação de alvenaria de vedação com pilar em concreto
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tante dessa obra é que suas lajes são 
nervuradas, o que poderia ter preju-
dicado o encunhamento caso não se 
tivesse tomado o cuidado de prever 
trechos maciços de lajes sobre as 
alvenarias, como se observa na foto.

A argamassa de encunhamento 
deve ser resiliente e proporcionar 
uma união flexível, evitando que 
deformações nas estruturas trans-
mitam esforços para as alvenarias, 
razão pela qual é ideal para estruturas 
flexíveis. Entende-se por resiliência 
da argamassa de encunhamento sua 

capacidade de não sofrer ruptura ao se deformar por solicitações diversas 
e retornar a suas dimensões originais após cessarem as solicitações. Essa 
resiliência, conforme descrito anteriormente, é inversamente proporcional 
ao valor de seu módulo de deformação. Essa argamassa deve ter alta plasti-
cidade, aderência e baixo módulo de elasticidade, diminuindo, assim, a 
incidência de fissuração nas alvenarias. Ela permite movimentações sem 
fissuras prejudiciais, ou seja, acomoda pequenos movimentos, e as fissuras 
distribuem-se como fissuras capilares nas juntas.

Fig. 1.9 Encunhamento por argamassa 
específica

Argamassa de
encunhamento

Laje

Alvenaria

Fig. 1.10 Encunhamento por argamassa específica em obra
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não devem superar 2 mm em relação a uma régua com 20 cm de 
comprimento.

Por fim, o revestimento de argamassa deve apresentar aderência 
com a base e entre suas camadas constituintes, conforme os itens a seguir:

 � Avaliar a aderência dos revestimentos por meio de ensaios de 
percussão realizados através de impactos leves, não contundentes, 
com martelo de madeira ou outro instrumento rijo. A avaliação deve 
ser feita em cerca de 1 m2, a cada 50 m2 para tetos e a cada 100 m2 
para paredes. Os revestimentos que apresentarem som cavo nessa 
inspeção por amostragem deverão ser integralmente percutidos para 
que seja estimada a área total com falha de aderência a ser reparada.

 � Sempre que a fiscalização julgar necessário, deve ser realizada ou 
solicitada a um laboratório especializado a execução de pelo menos 
seis ensaios de resistência à tração, conforme a NBR 13528 (ABNT, 
2010b), em pontos escolhidos aleatoriamente, a cada 100  m2 ou 
menos da área suspeita. O revestimento dessa área deve ser aceito 
se, em cada grupo de seis ensaios realizados (com idade igual ou 
superior a 28 dias), pelo menos quatro valores forem iguais ou 
superiores aos indicados na Tab. 1.2.

Deve-se realizar o ensaio de aderência de revestimentos de 
argamassa conforme as recomendações da NBR 13528 (ABNT, 2010b) 
para auxiliar no controle das variáveis que interferem no desempenho 
do produto.

Tab. 1.2 Limites de resistência de aderência à tração (Ra), para  
 emboço e camada única

Local Acabamento Ra (MPa)

Parede

Interna
Pintura ou base para reboco ≥0,20

Cerâmica ou laminado ≥0,30

Externa
Pintura ou base para reboco ≥0,30

Cerâmica ≥0,30

Teto ≥0,20

Fonte: ABNT (2013b).



2 Patologia das edificações

Patologia das edificações é a ciência que estuda as origens, as formas 
de apresentação, os aspectos e as possíveis soluções de anomalias nas 
edificações e como evitar que qualquer componente de uma edificação 
deixe de atender aos requisitos mínimos para os quais foi projetado. 
Anomalias podem ocorrer em consequência de um projeto não adequa-
damente detalhado ou falhas na execução.

As trincas são consideradas de grande importância entre as manifes-
tações patológicas, pois podem significar o aviso de um possível colapso 
da estrutura e o comprometimento do desempenho da edificação, além 
do abalo psicológico que exercem sobre as pessoas.

Devem-se prevenir anomalias e, quando ocorrerem, tratá-las de 
modo eficiente com técnicas adequadas. Serão apresentadas as mais 
frequentes relacionadas a alvenarias e revestimentos argamassados, 
identificando suas causas, tipologia e técnicas de recuperação.

Os principais requisitos a serem garantidos em uma edificação são: 
segurança estrutural, estanqueidade à água, conforto térmico, conforto 
acústico e durabilidade. Estes podem ser comprometidos por manifesta-
ções patológicas, que devem ser evitadas ou corrigidas.

A segurança estrutural é avaliada para o estado-limite último, 
aquele que determina a ruína, e para o estado-limite de utilização, que 
limita a formação de fissuras, deformações, falhas localizadas e outras 
avarias que possam comprometer o uso da edificação, sua durabilidade e 
a satisfação dos usuários.
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Quando a solicitação da alvenaria ocorre por uma carga uniforme-
mente distribuída, podem acontecer sobretudo duas formas de fissura. A 
configuração das fissuras apresenta-se em paredes sem aberturas como 
mostrado na Fig. 2.3 e, em paredes com aberturas, como mostrado na 
Fig. 2.4.

A deformação excessiva dos componentes estruturais superiores e 
inferiores às alvenarias causa diferentes solicitações a essas alvenarias. 
No caso de excessiva deformação de ambos os componentes de forma 
idêntica, a configuração da fissuração se apresenta conforme a Fig. 2.5. 
Sendo a deformação do elemento estrutural de suporte da alvenaria 

Fig. 2.2 Fissura através de argamassa e bloco

Fig. 2.3 Fissuras em trecho contínuo de alvenaria pela atuação de carga vertical 
uniformemente distribuída



2  #   Patologia das edificações

47

Fig. 2.6 Fissuras em trecho de alvenaria com deformação maior dos componentes 
estruturais de apoio

Fig. 2.5 Fissuras em trecho de alvenaria com deformação idêntica dos 
componentes estruturais superiores e inferiores



52

Patologias em alvenarias

sua prevenção é evitar a saturação dos materiais empregados. Outro 
cuidado importante é a adequada seleção dos materiais que comporão 
os elementos da alvenaria pelo critério da mínima quantidade de sais 
solúveis.

2.2 Anomalias em alvenaria estrutural
A alvenaria estrutural é projetada para resistir à atuação de cargas verticais 
provenientes de seu peso próprio e cargas dos demais elementos estrutu-
rais nela apoiados, como as lajes. O surgimento de fissuras nesse tipo de 
alvenaria pode ser proveniente de solicitação de cargas verticais unifor-
memente distribuídas, de modo semelhante ao que ocorre em alvena-

rias não estruturais. As Figs.  2.13 e 
2.14 ilustram essas fissurações para 
um trecho de alvenaria contínuo e 
para um trecho de alvenaria com 
aberturas, respectivamente.

Fissuras horizontais em 
alvenaria estrutural provenientes 
de cargas verticais atuando axial-
mente ao plano da alvenaria não 
são frequentes. Elas podem ocorrer 
por esmagamento da argamassa, 
por ruptura de blocos vazados, se 

Fig. 2.13 Fissuras em trecho contínuo de 
alvenaria estrutural pela atuação 
de carga vertical uniformemente 
distribuída

Fig. 2.14 Fissuras em trecho de alvenaria estrutural com aberturas pela atuação de carga 
vertical uniformemente distribuída
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Fig. 2.22 Empolamento de revestimento argamassado

Fig. 2.20 Fissuras em 
alvenaria estrutural pela 
retração de secagem das 
lajes de concreto armado

Fig. 2.21 Vesícula em revestimento argamassado



3Identificação de anomalias,  
suas causas e reparos possíveis

Após a ocorrência de anomalias, sejam elas em alvenarias ou apenas nos 
revestimentos, deve-se proceder a seu reparo com brevidade, evitando, 
assim, maiores deteriorações da edificação. Dependendo do tipo e da 
extensão do dano, o reparo pode se tornar inviável, por isso a necessi-
dade de ser realizado brevemente.

No entanto, para que o reparo seja eficaz, é preciso identificar com 
precisão a causa das anomalias e saná-las antes de qualquer outro proce-
dimento. Quando não identificadas e sanadas as causas, a anomalia 
ocorrerá novamente nas áreas já reconstituídas, podendo também se 
alastrar por outras áreas não atingidas anteriormente. Portanto, antes da 
decisão de qual solução adotar, deve-se identificar as causas e a extensão 
do dano.

A seguir serão abordados os principais tipos de anomalia, seus 
aspectos, suas prováveis causas e possíveis reparos para cada uma delas.

3.1 Anomalias em revestimentos argamassados
3.1.1 Proliferação de fungos
Aspectos

A proliferação de fungos pode apresentar os seguintes aspectos (Figs. 3.1 
a 3.4):

 � Manchas de umidade.
 � Pó branco acumulado sobre a superfície.
 � Manchas esverdeadas ou escuras.
 � Revestimento em desagregação.
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 � Presença de pirita ou de matéria orgânica na areia.
 � Presença de concreções ferruginosas na areia.
 � Aplicação prematura de tinta impermeável.

Relação entre causas prováveis e anomalia
A hidratação retardada de óxido de cálcio da cal provoca a expansão do 
revestimento e, consequentemente, a formação da vesícula com a parte 
interna na cor branca, conforme apresentado na Fig. 3.5.

As vesículas com a parte interna na cor preta são decorrentes da 
presença de pirita ou matéria orgânica no agregado miúdo, ou seja, na 
areia. A deterioração do material estranho da areia na argamassa causa a 
expansão dele e a coloração preta típica desses dois tipos de componente. 
A Fig. 3.6 exibe esse tipo de avaria.

A Fig. 3.7 mostra uma vesícula com a parte interna na cor vermelho-
-acastanhada, típica da presença de concreções ferruginosas. A oxidação 
do ferro é a origem dessa coloração.

A presença de umidade pode provocar vesícula com umidade em 
seu interior. A umidade causa a expansão dos componentes do revesti-
mento, ocasionando as bolhas, como visto na Fig. 3.8.

Fig. 3.5 Empola com a parte interna na cor branca
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3.1.8 Eflorescências
Aspectos
As eflorescências são constituídas por um pó branco sobre a 

superfície (Fig. 3.15).

Causas prováveis atuando com ou sem simultaneidade
A principal causa possível é a presença de dois fatores simultaneamente: 
umidade e sais.

Relação entre causas prováveis e anomalia
A Fig. 3.15 apresenta uma situação de pó branco sobre a superfície de um 
revestimento cerâmico. Os sais em contato com a água se diluem e são 
transportados para a superfície externa, onde, em contato com o ar, se 
solidificam, causando os depósitos de pó branco.

Reparos
 � Renovação do revestimento.

3.2 Anomalias em alvenarias não estruturais
3.2.1 Fissuras verticais
Aspectos

As fissuras verticais em alvenarias não estruturais apresentam os 
seguintes aspectos (Figs. 3.16 e 3.17):

Fig. 3.15 Pó branco sobre a superfície
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3.2.4 Fissuras em trecho de alvenaria com deformação dos  
 componentes estruturais
Aspectos

As fissuras em trecho de alvenaria não estrutural com deformação dos 
componentes estruturais apresentam os seguintes aspectos:

 � Fissuras em alvenaria com deformação idêntica dos componentes 
estruturais superiores e inferiores desenvolvem-se predominante-
mente na diagonal, a partir de seus cantos inferiores (Fig. 3.20).

 � Fissuras em trecho de alvenaria com deformação maior dos compo-
nentes estruturais de apoio desenvolvem-se predominantemente 
conforme apresentado na Fig. 3.21.

 � Fissuras em trecho de alvenaria com deformação maior dos compo-
nentes estruturais superiores desenvolvem-se predominantemente 
na região superior, por esmagamento dos componentes (Fig. 3.22).

 � Fissuras em trecho de alvenaria apoiada em estruturas em balanço 
com deformação excessiva desenvolvem-se predominantemente 
conforme apresentado na Fig. 3.23.

Causas prováveis atuando com ou sem simultaneidade
As principais causas possíveis são:

 � Estrutura subdimensionada.

Fig. 3.20 Fissura desenvolvida predominantemente na diagonal
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Reparos
 � Retirar a carga adicional solicitante.
 � Verificar o nível de comprometimento da alvenaria estrutural; se 

possível, executar reforço estrutural, caso contrário, condenar a 
estrutura e refazê-la.

3.4.2 Fissuras em alvenaria estrutural por recalques   
 diferenciados de fundações
Aspectos

As fissuras em alvenarias estruturais por recalques diferenciados de 
fundações apresentam os seguintes aspectos:

 � A fissura em alvenaria estrutural com aberturas por recalques 
diferenciados de fundações desenvolve-se predominantemente na 
diagonal, a partir dos vértices das aberturas, onde há maior concen-
tração de tensões (Fig. 3.30).

 � A fissura em alvenaria estrutural na edificação menor por recalques 
diferenciados de fundações por influência de edificação vizinha 
desenvolve-se predominantemente na diagonal, a partir dos vértices 
das aberturas, onde há maior concentração de tensões (Fig. 3.31).

Causas prováveis atuando com ou sem simultaneidade
Para ambos os casos, as principais causas possíveis são:

 � Rebaixamento de aquífero.

Fig. 3.29 Fissura desenvolvida predominantemente na diagonal, a partir da 
aplicação da carga e dos vértices das aberturas
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