
 

Patologias em sistemas prediais hidráulico-sanitários - 3ª ed. 

CAPÍTULO 1 VÍCIOS CONSTRUTIVOS, DEFEITOS E DANOS 
Considerações gerais 
Prazos para reclamação de vícios e defeitos 
Responsabilidade do profissional pela reparação dos danos causados 
Importância da inspeção e manutenção das instalações prediais 

CAPÍTULO 2 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM SISTEMAS PREDIAIS 
Considerações gerais 
Falhas de projeto 
Falhas de execução e uso de material inadequado 
Desgaste pelo uso das instalações 

CAPÍTULO 3 PATOLOGIAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA 
Considerações gerais 
Instalação de reservatórios 
Pressão insuficiente para a alimentação do reservatório 
Insuficiência de espaço na casa de bombas 
Problemas em sistemas de recalque 
Controle de pressão em sistemas hidráulicos prediais 
Patologias em sistemas prediais hidráulico-sanitários 
Pressões mínimas e máximas nas instalações 
O reservatório e suas interfaces com a pressão dinâmica 
A influência das perdas de cargas na pressão dinâmica 
Dispositivos controladores de pressão 
Vazamentos nas instalações prediais de água fria 
Desperdício de água em aparelhos de utilização 
Problemas em válvulas de descarga 
Ruídos e vibrações nas instalações prediais 
Rupturas em tubos e conexões de PVC 
Qualidade dos materiais e sua adequação aos sistemas construtivos 
Entupimento das tubulações pela presença de incrustações 
Incidência de ar nas tubulações de água fria 

CAPÍTULO 4 PATOLOGIAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE 
Considerações gerais 
Desempenho de aquecedores a gás 
Desempenho de aquecedor solar 
Condução de água quente com temperatura e pressão excessiva 
Retorno de água quente para a tubulação de água fria 



Oscilações nas temperaturas dos aparelhos providos de água quente 
Efeitos da dilatação e da contração térmica 
Materiais utilizados nas instalações de água quente 

CAPÍTULO 5 PATOLOGIAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO 
Considerações gerais 
Mau cheiro proveniente das instalações de esgoto 
Acesso de esgoto no sistema de ventilação 
Vazamentos em tubulações de esgoto 
Vazamentos em aparelhos sanitários 
Vazamentos em ralos 
Entupimentos nas tubulações de esgoto 
Retorno de esgoto da rede pública para o interior da edificação 
Retorno de esgoto pela caixa sifonada 
Retorno de espuma nas instalações de esgoto 
Refluxo de águas servidas, poluídas ou contaminadas, para o sistema de consumo 
Flechas excessivas nas tubulações de esgoto aparentes 
Transmissão de ruídos em instalações de esgoto 
Recalque de tubulações enterradas 
Patologia decorrente de interfaces com os elementos estruturais 
Vazamento em pé de coluna de PVC 
Deformação em tubulações de esgoto 
Práticas inadequadas na execução das instalações 

CAPÍTULO 6 PATOLOGIAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Considerações gerais 
Infiltração de água em telhado 
Vazamentos em condutores verticais 
Vazão concentrada de água sobre telhados 
Empoçamento de águas pluviais em coberturas horizontais de laje 
Ligação clandestina de águas pluviais em rede de esgoto 
Uso inadequado de águas pluviais em sistemas prediais 

REFERÊNCIAS 


