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Acesse o site da ASSEARA.

h�p://www.asseara.org.br ou ainda você pode posicionar o seu leitor de 

código QR na figura ao lado.

     O site da ASSEARA está disponível na internet no endereço:

     Acesse para conhecer os bene�cios e as vantagens em ser associado. 
Conheça também os cursos que disponibilizamos em parceria com outras 
en�dades.
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Patologias na construção civil, desastres e prejuízos – a quem culpar?
Prof. Wagner de Lima Gonçalves

Mestre em Engenharia de Projetos e Fabricação - UNIFEI

Eng. Civil, Produção e Segurança do Trabalho
Professor Titular UNIFEG

. Fissura de componente estrutural: Seccionamento na super�cie ou em toda seção transversal de um componente, com 

abertura capilar, provocado por tensões normais ou tangenciais. 

O Brasil passa por um tsunami de desastres na atualidade, aos 100 dias do ano de 2019, ocorreram vários desastres, 

causando mortes, e prejuízos. Em Minas o caso de barragens, no Rio de Janeiro a tragédia do desabamento de um prédio com 

indícios de construção irregular, assim, no mesmo caminho entre outras que não �veram tanta repercussão nacional.  A maioria 

das patologias causadas na construção civil, é ocasionada por diversos fatores, onde também pode ser a combinação de vários 

erros, e negligências. As falhas, constru�vas significam gastos em pós-ocupação, onerando os custos previstos do 

empreendimento e muitas vezes, causando até desastres maiores, chegando no caso de colapsos. Atualmente a engenharia 

passa por momentos crí�cos, onde a capacidade técnica de um profissional habilitado, sempre vem à tona. A era da tecnologia 

onde o técnico, atrás de uma máquina consegue fazer o cálculo e o dimensionamento de um prédio em questão de horas. Daí a 

importância da responsabilidade deste profissional, onde é um estudioso do assunto. A maioria das patologias existentes em 

uma edificação não é tratada com a importância que é necessária, onde o proprietário procura algum profissional, em que 

muitas vezes, onde não esteja apto ou habilitado para exercer o processo de recuperação ou diagnos�car as causas prováveis 

dos defeitos. Desde o inicio da obra, a importância de contratar um profissional qualificado, dará a o respaldo de segurança, para 

que sua obra ou reforma, siga sendo executada de maneira correta e com segurança. A maioria das reformas residenciais, 

prediais como comentado anteriormente, é de responsabilidade dos proprietários do imóvel, sendo que a manutenção predial é 

sim necessária, bem como também ter a opinião ou consulta de um profissional responsável. Várias patologias que são 

comumente encontradas em edificações. Demonstrando um pouco do aspecto técnico, no livro, Desempenho de Edi�cios 

Habitacionais de até Cinco Pavimentos (Parte 2) e a NBR 15.575, apresentam alguns conceitos importantes sobre o que 

realmente é conceituado dos �pos de “defeitos” como chamados de patologias:

As fissuras podem ser classificadas como a�vas (variação da abertura em função de movimentações hidrotérmicas ou 

outras) ou passivas (abertura constante).

. Recalque:  é o "assentamento" do terreno de uma construção. Sempre que se realiza uma obra em um terreno, há uma 

acomodação, em maior ou menor grau. Essa acomodação ocorre com os materiais que compõem o edi�cio com o terreno. 

Dependendo de como foram realizadas as fundações, pode ocorrer apenas o recalque planejado que é normal e impercep�vel e 

não causa danos a edificação ou algo chamado "recalque diferencial", ou seja, uma parte da casa cede mais do que outra, 

provocando fissuras, trincas e rachaduras.
. Vibrações e trepidações: Vibrações con�nuas podem vir a afetar alguns trechos das edificações. Essas vibrações podem 

ser causadas por excesso de veículos trafegando na rua etc.

. Fissura a�vas: São assim denominadas por apresentarem variações sensíveis e intermitentes de abertura e fechamento. 

As oscilações permanecem em torno de um valor médio e podem ser correlacionadas com a variação de temperatura e 

umidade, recalques e falhas.
. Trinca: Expressão coloquial qualita�va aplicável a fissuras com abertura maior ou igual a 0,6 mm.
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Formado em engenharia aeronáu�ca, pelo Ins�tuto Tecnológico de Aeronáu�ca (ITA), mestre em engenharia de sistemas e piloto de testes de 
aviões, o astronauta Marcos Pontes deu uma diretriz clara ao assumir o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

. A dilatação: Por estarem expostas ao sol, algumas partes de uma casa, por exemplo, trabalham (ou seja, dilatam e 

retraem) mais do que outras, causando possíveis fissuras. Um exemplo comum são trincas horizontais no alto de paredes que 

suportam lajes. A laje, que dilata bastante com o sol, "arrasta" a parede que está solidarizada com ela, causando trincas.
. Retrações diversas:  A �nta, quando seca, apresenta um pouco de retração e pode apresentar fissuras mais tarde. Uma 

estrutura feita de madeira que não foi seca em estufa, tende a secar durante os primeiros anos da obra pronta. Essa perda de 

umidade faz o material diminuir de tamanho, causando aberturas nos pontos em que está em contato com as paredes. Esses 

dois exemplos bastante diversos ilustram que o problema da retração dos materiais acontece de muitas maneiras.
Entre as causas mais comuns do aparecimento de patologias, podemos citar: - Problemas com o fluxo d'água ou lençol 

freá�co; - Problemas de execução; - Problemas de projeto (falta de juntas de dilatação, desarmonia entre componentes 

estruturais); - Problemas de manutenção; - Infestações de insetos; - Deficiência na avaliação da resistência do solo; - Má 

definição das cargas atuantes ou da combinação mais desfavorável das mesmas; - Especificação inadequada de materiais; - Não 

capacitação profissional da mão de obra; - Má qualidade de materiais e componentes. 
Resumindo, são inúmeras a patologias que uma edificação possa ter, agora, é ní�do saber, que desde o início da obra ou 

em qualquer parte desta, a responsabilidade é do proprietário de procurar um profissional habilitado, e esse “escolhido” passa a 

ter uma responsabilidade no quesito de garan�r que a edificação seja bem feita e com  segurança e para que a edificação não 

venha a apresentar  patologias no futuro, e com a manutenção correta, usando bons materiais, para que não ocorra o risco de 

haver um sinistro maior,  ocasionando problemas que causem transtornos e prejuízos  para as pessoas.

Associado ASSEARA conta com plano de saúde e odontológico!

PLANO DE SAÚDE FAMILIARPLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91- Adesão total: R$ 367,91

PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:
- por apenas: R$25,00- por apenas: R$25,00

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91

PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:
- por apenas: R$25,00

A parceria entre SERPRAM e ASSEARA oferece um 

plano elaborado especialmente para os associados e seus 

respec�vos dependentes, um bene�cio importante para 

garan�r sua qualidade de vida.

SERPRAM EMPRESA ADESÃO TOTAL PLUS

Os critérios para aceitação dos beneficiários ao Plano 

de Saúde também seguem o que determina a legislação 

vigente: Titulares: Associados com comprovação de vínculo 

junto à ASSEARA e Dependentes: Cônjuge ou companheiro 

(a); Filhos(a) solteiros até 18 anos; Filhos(a) solteiros 

acadêmicos até 24 anos; e Filhos(a) solteiros inválidos sem 

limite de idade.

Acomodação: Quarto Cole�vo/Apartamento
Coberturas: Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia

ABRANGÊNCIA:
Alfenas, Alterosa, Areado, A�baia, Bragança Paulista, 

Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Campo do 

Meio, Campos Gerais, Conceição dos Ouros, Conceição do 

Rio Verde, Elói Mendes, Es�va, Extrema, Itapeva, Machado, 

Monte Belo, Ouro Fino, Paraguaçu, Serrania, Paraisópolis, 

Poço Fundo, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Três 

Corações, Três Pontas e Varginha. Em breve mais municípios 

serão inclusos na abrangência. Urgência e Emergência 

Nacional.

Formato: Copar�cipação de 30% em consultas, exames, 

procedimentos médicos ambulatoriais e hospitalares.

Cobertura: procedimentos odontológicos (saúde bucal).
SERPRAM ODONTO ADESÃO ABSOLUT

Consulte todas as condições naConsulte todas as condições na
sede da ASSEARA ou atravéssede da ASSEARA ou através

do telefone 35 3291 1915.do telefone 35 3291 1915.

Consulte todas as condições na
sede da ASSEARA ou através

do telefone 35 3291 1915.
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En�dades apresentam sugestões ao projeto que altera a “Lei Geral 
de Licitações”

2 - diferenciação e proteção aos bons proje�stas - art. 182

4 - contratação sem projeto. Não! - arts. 6º e 44

8 - não ao desconto linear - art. 33

12 - legalidade e controle da qualificação técnica profissional - art. 65

Durante a plenária 1490, o conselheiro federal eng. civ. Marcos Camoeiras se pronunciou a respeito do PL 1292/95, que 
altera a Lei de Licitações (8666/93), o qual está pronto para a pauta de votação do Plenário da Câmara dos Deputados.

5 - eficiência na contratação de obras e serviços de engenharia - arts. 44 e 184

# - bene�cios apenas para os que precisam - art. 4º

Em sua explanação, o conselheiro Marcos ainda destacou pontos importantes da proposta apresentada em conjunto 
pelas en�dades, como primar pela qualidade de modo que os serviços técnicos especializados, predominantemente intelectual, 
devem ser contratados por melhor técnica ou por técnica e preço, incluindo os serviços de controle tecnológico e de qualidade. 
“A qualidade das obras públicas, passa obrigatoriamente pela boa técnica, pelas mãos de profissionais especializados e bons 
projetos. O Leilão de projetos e obras simplesmente pelo menor preço vai em contrário a qualidade e durabilidade das obras 
públicas e dos serviços de engenharia independente de sua complexidade.”, afirmou Camoeiras.

10 - não interferência na administração das empresas, redução dos custos da contratação e não à redução do universo de 
licitantes - art. 119

1 - não ao leilão para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante - art. 54

14 - direito intelectual dos proje�stas - art. 91

Segundo Camoeiras, a intenção é aprimorar o processo licitatório que está para ser atualizado pelo Legisla�vo. 
“Entendemos que assim haverá o aumento da eficiência nas contratações, além da regulamentação da relação entre público e 
privado se dará com adequação da Lei nos aspectos que listamos no documento”, explicou o conselheiro.

11 - preço justo - art. 22

6 - unificação das leis para contratação pública - arts. 1º, 3º e 184

3 - valorização da qualidade e da técnica - art. 35

9 - garan�r preços exequíveis - art. 57

Uma mobilização conjunta do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), do Sindicato Nacional de 
Arquitetura e Engenharia Consul�va (Sinaenco), da Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consul�va de 
Infraestrutura  de Transportes (Anetrans), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e da Associação Brasileira de 
Consultores de Engenharia (ABCE), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)  apresenta um rol de 15 sugestões de 
texto para alteração do projeto:

13 - corpo técnico para habilitação, necessita ter cer�dão de acervo técnico - art. 17

Sobre a legalidade e controle da qualificação técnica profissional, as en�dades defendem que todo atestado técnico 
u�lizado para qualificação da empresa ou do profissional, deve ser acompanhado de cer�dão emi�da pelo Conselho 
Profissional competente. As propostas serão encaminhadas pelo deputado Wellington Roberto (PR-PB)  por meio de emenda 
em Plenário.

7 - regras justas para reajustes de preços - art. 24

Confira a íntegra do documento em h�p://www.confea.org.br/media/PROPOSTAS%20DE%20ALTERAÇÃO%20DO%20 
PL%201292-95-01-V00.pdf

Ampliado prazo para envio de trabalhos ao Contecc

Em 2019, o Contecc será realizado em Palmas (TO), entre 17 e 19 de setembro, durante a 76ª Soea.

Foi aprovada a alteração nos prazos para envio dos trabalhos do Congresso Técnico Cien�fico da Engenharia e da 
Agronomia (Contecc) 2019.

Pelo documento aprovado, as pessoas terão até 06 de junho para enviar os trabalhos. E no dia 26 de julho já serão 
divulgados os resultados finais.

Confira o novo calendário: Início do envio dos trabalhos: 01/10/18 - Fim do envio dos trabalhos: 06/06/19 - Avaliação dos 
trabalhos: 15/07/19 - Divulgação dos trabalhos aprovados pela Comissão de Avaliação: 15/07/19 - Entrega dos arquivos dos 
banners dos trabalhos aprovados: 21/07/19 - Divulgação dos trabalhos classificados para apresentação oral: 26/07/19 - 
Divulgação dos resultados finais da avaliação dos trabalhos: 26/07/19
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