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RESUMO 

A evolução da gestão da qualidade em indústrias da manufatura não foi acompanhada pela 

construção civil devido às peculiaridades desse setor. Na indústria da construção, o produto 

final é o próprio chão de fábrica, onde a mão de obra se movimenta ao invés do produto, 

como acontece na indústria da manufatura. Somado a isso, no Brasil, a indústria da construção 

civil conta com procedimentos manuais e mão de obra não qualificada. Essa realidade em um 

contexto de crescimento do setor e prazos de obras cada vez mais apertados, afeta a qualidade 

dos empreendimentos entregues, pois muitas obras estão apresentando manifestações 

patológicas logo após sua finalização ou até mesmo durante sua execução. Nesse contexto, 

aparecem o código de defesa do consumidor e a norma de desempenho como forma de 

proteger o consumidor durante o período de garantia de cinco anos das edificações. O setor de 

assistência técnica das construtoras tem papel fundamental na gestão da qualidade das 

empresas e no aumento da qualidade dos produtos entregues aos clientes, pois o setor é 

responsável pelo registro dos chamados realizados pelos clientes. Essas informações formam 

um banco de dados capaz de retroalimentar o sistema e evitar que os erros identificados sejam 

repetidos em empreendimentos futuros. A partir do banco de dados de uma empresa 

construtora de Porto Alegre, foi feito o levantamento das principais manifestações patológicas 

nos empreendimentos em assistência técnica. Concluiu-se que 70% de todos os chamados de 

assistência técnica foram identificados nos sistemas de revestimento de parede, instalações 

hidrossanitárias, esquadrias e revestimento de piso com frequência de, respectivamente 31%, 

16%, 14% e 8%. Além disso, quase todos os problemas analisados podem ser evitados com a 

fiscalização rigorosa dos serviços e treinamento da mão de obra. Por fim, foram propostas 

melhorias nos procedimentos construtivos da empresa a fim de evitar o aparecimento dessas 

manifestações patológicas em empreendimentos futuros. Também foi proposto um checklist 

de entrega de unidade para identificação de falhas que acabam passando desapercebidas 

durante a execução da obra. 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão da qualidade na indústria da construção. Assistência técnica em 

empresas construtoras. Patologia das construções. 
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Proposta de melhoria dos procedimentos construtivos de uma construtora com vistas à minimização do 

aparecimento de manifestações patológicas 

1. INTRODUÇÃO 

O conceito de qualidade vem sido discutido a muitos anos dentro da indústria da manufatura. 

Com a entrada dos produtos japoneses no mercado ocidental, como automóveis e 

eletrodomésticos, as empresas se viram obrigadas a se reinventar. Desde então, diversos 

modelos de gestão da qualidade foram propostos com vistas a atender as demandas de um 

mercado cada vez mais competitivo. Muitos desses esforços foram direcionados para 

aumentar a produtividade das empresas (CONTI, 2013). No entanto, o conceito moderno de 

qualidade está relacionado principalmente com a satisfação do cliente (CONTI, 2006). 

Na construção civil, por outro lado, não foi observado o mesmo desenvolvimento da gestão da 

qualidade vivenciado pela indústria da manufatura nas últimas duas décadas do século XX, 

apesar de todos os esforços realizados nessa direção. A indústria da construção civil é 

historicamente defasada em relação à indústria da manufatura (PICCHI; AGROPYAN, 1993) 

e possui baixa produtividade em função das suas características únicas de produção, processos 

artesanais e pela mão de obra não qualificada (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2003). 

Sendo assim, a dificuldade na adaptação dos modelos de gestão da qualidade para a indústria 

da construção civil está associada às características únicas desse setor. 

No entanto, o aumento da competitividade no setor e o alto preço dos insumos reforçam a 

necessidade das empresas de implementar modelos de gestão da qualidade em sua estrutura 

organizacional e nas obras. Além disso, muitas edificações apresentam manifestações 

patológicas dentro do período de garantia, ou seja, nos primeiros cinco anos da edificação. 

Dessa forma, o desempenho da edificação é afetado e as necessidades dos usuários da 

edificação não são atendidas de maneira eficiente. Nesse sentido, o código de defesa do 

consumidor e a norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013) protegem os consumidores 

contra produtos defeituosos. 

Nesse cenário surge a importância da atuação da assistência técnica dentro das empresas 

construtoras. O setor é responsável pelo atendimento dos chamados dos clientes quando eles 

relatam algum problema em sua unidade habitacional durante o período de garantia do 

empreendimento. A equipe do setor realiza a vistoria no local, determina o diagnóstico do 
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problema e define as medidas a serem tomadas para reparo. Todos esses atendimentos são 

registrados, formando um banco de dados para a empresa. Sendo assim, percebe-se o papel 

fundamental da assistência técnica na geração de informações capazes de retroalimentar a 

empresa e na prevenção de manifestações patológicas recorrentes em obras futuras. 

Dentro desse contexto, esse trabalho busca analisar as principais manifestações patológicas 

em empreendimentos residenciais de uma empresa construtora de Porto Alegre com base no 

banco de dados registrado pelo setor de assistência técnica. O objetivo a partir dessa análise é 

propor melhorias nos procedimentos construtivos da empresa com vistas à minimização do 

aparecimento das manifestações patológicas mais recorrentes em empreendimentos futuros. 

O trabalho foi estruturado em 9 capítulos. Essa introdução faz parte do capítulo 1, no capítulo 

2 são descritas as diretrizes da pesquisa, enquanto nos capítulos 3 e 4 são apresentados temas 

como qualidade, gestão da qualidade na indústria da construção e patologia das construções 

com base em revisões bibliográficas. No capítulo 5 é apresentado o banco de dados utilizado 

para a realização da pesquisa, enquanto no capítulo 6 é apresentado o método utilizado para 

classificação dos chamados de assistência técnica registrados no banco de dados. 

A partir do capítulo 7 são apresentados os resultados da pesquisa, começando no capítulo 7 

com a análise de fatores de influência no número de chamados de assistência técnica e custos 

com serviços de reparos. No capítulo 8, inicialmente é analisada a distribuição dos chamados 

de assistência técnica e dos custos com serviços de reparo por grupo. Em seguida, são 

analisadas as causas das principais manifestações patológicas e propostas melhorias nos 

procedimentos construtivos da empresa com o objetivo de minimizar o aparecimento dessas 

manifestações patológicas. Por fim, as considerações finais são apresentadas no capítulo 9. 

  



15 

__________________________________________________________________________________________ 

Proposta de melhoria dos procedimentos construtivos de uma construtora com vistas à minimização do 

aparecimento de manifestações patológicas 

2. DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes definidas para o desenvolvimento do trabalho são apresentadas nos próximos 

itens. 

2.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

A questão de pesquisa do trabalho é: como gerenciar os dados de assistência técnica de modo 

a propor melhorias para o sistema de gestão da qualidade e reduzir a incidência de 

manifestações patológicas nos empreendimentos em assistência técnica? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos da pesquisa foram classificados em principal e secundário e são apresentados a 

seguir. 

2.2.1 Objetivo Principal 

O objetivo principal do trabalho é propor melhorias nos procedimentos construtivos de uma 

construtora de Porto Alegre com vistas a minimização do aparecimento de manifestações 

patológicas nos empreendimentos em assistência técnica. 

2.2.2 Objetivo Específico 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) identificar as principais causas das manifestações patológicas encontradas nos 

empreendimentos em assistência técnica; 

b) identificar os problemas mais críticos frente aos custos de reparo. 
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2.3 PREMISSA 

As manifestações patológicas nas edificações costumam ser causadas por falhas de projeto e 

execução, materiais empregados, falta de manutenção pelo usuário, problemas que surgem em 

função de modificações realizadas pelo usuário e uso inadequado das instalações. Os registros 

de solicitações de assistência técnica devem ser analisados para identificação do problema e 

preveni-lo em empreendimentos futuros. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se a analisar as manifestações patológicas em empreendimentos 

residenciais de uma empresa construtora de Porto Alegre a partir de um banco de dados 

composto pelos chamados registrados pela equipe de assistência técnica. 

2.5 LIMITAÇÕES 

As limitações do trabalho são: 

a) manifestações patológicas em empreendimentos dentro do prazo de garantia, ou 

seja, com até cinco anos de idade; 

b) as informações analisadas foram obtidas de registros da construtora responsável 

pela execução das edificações. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das seguintes etapas: 

a) revisão bibliográfica; 

b) levantamento de dados; 

c) classificação dos chamados; 

d) fatores de influência; 

e) análise de frequência; 

f) causa das manifestações patológicas; 

g) proposta de melhoria dos procedimentos construtivos; 
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h) considerações finais. 

 

As etapas descritas anteriormente são representadas na figura 1 a seguir: 

Figura 1 - Fluxo com as etapas do trabalho 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

A revisão bibliográfica foi realizada ao longo do desenvolvimento do trabalho. A partir da 

leitura de livros, artigos, teses e dissertações obteve-se o embasamento teórico necessário para 

o desenvolvimento do trabalho. Foram pesquisados temas como a qualidade na indústria da 

construção, papel da assistência técnica na gestão da qualidade, desempenho das edificações e 

patologia das construções. 

Na etapa de levantamento de dados foram apresentados a empresa, o setor de assistência 

técnica e o banco de dados utilizado para realização do trabalho. Foram descritas as 
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dificuldades encontradas para análise das informações contidas no banco de dados e listadas 

as informações que foram extraídas e utilizadas para a realização do trabalho. Além disso, 

também foram apresentadas outras informações utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa. Por fim, apresentou-se a classificação dos empreendimentos que fazem parte do 

estudo. 

Na etapa de classificação dos chamados, foi proposto um modelo para classificação das 

causas dos chamados de assistência técnica. Em seguida, foi feito o levantamento das 

principais causas de manifestações patológicas, a partir da classificação das ocorrências 

utilizando o modelo proposto anteriormente e com o auxílio de uma planilha eletrônica. 

A análise dos fatores de influência foi feita a partir dos chamados de assistência técnica entre 

o período de 2015 e 2020 e dos custos com serviços de reparos de assistência técnica nesse 

mesmo período dos empreendimentos que fazem parte do escopo do trabalho. Inicialmente foi 

analisado o comportamento do número de chamados e dos custos com serviços de reparos de 

assistência técnica em função da idade da edificação. Em seguida, a partir do histórico dos 

procedimentos construtivos da empresa, foi analisada a influência da utilização de 

procedimentos construtivos no período de obras na incidência de manifestações patológicas 

nos empreendimentos em assistência técnica. 

Na etapa de análise de frequências, foi analisada a distribuição dos chamados de assistência 

técnica e dos custos com serviços de reparo por grupo. Por fim, com base nessas informações, 

foram estabelecidos os grupos críticos responsáveis pelo maior número de chamados e custos 

com serviços de reparos de assistência técnica. Nesse trabalho, serão tratadas como críticas as 

falhas mais recorrentes ou responsáveis pelos maiores desembolsos, e não as mais graves. 

Na etapa de análise das causas das manifestações patológicas, os grupos críticos foram 

analisados de forma detalhada. Foram analisados os grupos de serviço, seu subsistemas e as 

possíveis causas das manifestações patológicas, que foram levantadas com base em revisão 

bibliográfica, leitura dos procedimentos construtivos da empresa (caso existissem) e com base 

nas normas vigentes. 

Na etapa de proposta de melhoria dos procedimento foi feita uma análise crítica dos 

procedimentos construtivos e propostas sugestões com objetivo de reduzir o aparecimento de 

manifestações patológicas nos empreendimentos em assistência técnica. 
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Na etapa de considerações finais foram descritos os resultados obtidos e foi analisado se os 

objetivos do trabalho foram atingidos. Além disso foram apresentadas sugestões para 

trabalhos futuros. 
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3. QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

3.1 AS DEFINIÇÕES DE QUALIDADE E SUAS ABORDAGENS 

No mundo ocidental, o conceito de qualidade formou-se a 24 séculos atrás, graças a 

Aristóteles. Os filósofos definem a qualidade como uma propriedade que caracteriza uma 

pessoa, um animal, um objeto ou uma situação (CONTI, 2013). 

Devido à evolução e constantes mudanças das demandas das indústrias, de acordo com 

Reeves e Bednar (1994), diversas definições de qualidade foram propostas. As definições 

antigas não foram substituídas e continuam sendo utilizadas até os dias de hoje. Sendo assim, 

não existe uma definição universal do que é qualidade. 

Segundo Conti (2013), a produção em massa desenvolvida ao longo da revolução industrial 

gerou algumas distorções do conceito de qualidade, que passou a ser abordado apenas como 

conformidade com as especificações. No entanto, a revolução da qualidade das últimas duas 

décadas do século XX trouxe a gestão da qualidade de volta ao seu curso certo, que é o foco 

no cliente. A definição moderna de gestão da qualidade está sempre relacionada ao conceito 

de satisfação do cliente (CONTI, 2006). 

Reeves e Bednar (1994) afirmam que nenhuma definição de qualidade é a melhor em todas as 

situações, visto que cada uma tem pontos fortes e fracos em relação a critérios como medição, 

informação gerencial e relevância para o consumidor. Os autores ainda propõem quatro 

definições de qualidade, e apresentam seus pontos fortes e seus pontos fracos conforme o 

quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 - Definições de qualidade e seus pontos positivos e negativos 

 

(fonte: adaptado de REEVES; BEDNAR, 1994) 

Ao invés de estabelecer definições para a qualidade como foi apresentado por Reeves e 

Bednar (1994), Garvin (1987) propôs oito dimensões de qualidade que, segundo o autor, 

servem como quadro para análise estratégica da empresa: 

a) desempenho: o desempenho refere-se às características de operação primárias 

de um produto. Como essa dimensão de qualidade envolve atributos 

mensuráveis, marcas geralmente podem ser classificadas objetivamente em 

aspectos individuais de desempenho. Classificações gerais de desempenho, 

entretanto, são mais difíceis de desenvolver, especialmente quando envolvem 

benefícios que nem todo consumidor precisa; 

Definições Pontos Positivos Pontos Negativos

- Benefícios de marketing e recursos humanos - Fornece pouca orientação prática para gerência

- Universalmente reconhecida - Dificuldade em medi-la

- Abrangência questionável

- Qualidade e valor são conceitos diferentes

- Medição precisa

- Permite maior eficiência

- Necessária para uma estratégia global - Reduz a adaptabilidade organizacional

- Fragmentação das necessidades dos clientes - Especificações rapidamente se tornam obsoletas

- Economia - Foco internamente

- Avaliação a partir da perspectiva do cliente - Definição mais complexa

- Aplicável em todas as indústrias - Dificuldade em medi-la

- Sensível às mudanças de mercado

- Definição abrangente

- Reações individuais

- Características de excelência mudam 

rapidamente

- Definições mais apropriadas para alguns 

clientes

Conformidade

- Confusão entre atendimento ao cliente e 

satisfação do cliente

- Avaliação de curto prazo e longo prazo podem 

ser diferentes

- Os comportamentos anteriores à compra afetam 

o julgamento subsequente

- Os clientes podem não saber quais são suas 

expectativas

Atendimento às 

expectativas dos 

consumidores

- Especificações internas não são relevantes aos 

consumidores

Excelência

- Os clientes devem estar dispostos a pagar por 

excelência

- Dificuldade em extrair componentes individuais 

de uma opinião de valor

- O conceito de valor incorpora diversas 

características

- Foca a atenção na eficiência interna e eficácia 

externa da empresa

- Permite a comparação entre diferentes objetos e 

experiências

Valor
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b) característica: trata-se de um aspecto secundário do desempenho. As 

características são os assessórios dos produtos e serviços que complementam 

sua função básica de acordo com necessidades individuais objetivas. 

Frequentemente, compradores podem desejar customizar ou personalizar sua 

compra. Essa estratégia mais flexível impõe grandes demandas ao gerente 

operacional e são um aspecto da qualidade com tendência a crescer com o 

aperfeiçoamento da tecnologia de produção flexível; 

c) confiabilidade: essa dimensão reflete a probabilidade de um produto não 

funcionar ou falhar dentro de um período específico. Entre as medidas mais 

comuns de confiabilidade são o tempo médio para a primeira falha, o tempo 

médio entre falhas e a taxa de falha por unidade de tempo. Como essas 

medidas requerem que um produto seja utilizado por um determinado período, 

elas acabam sendo mais relevantes a bens duráveis do que produtos e serviços, 

que são consumidos instantaneamente. A confiabilidade se torna mais 

importante para o consumidor quando o tempo de parada e manutenção ficam 

mais caros; 

d) conformidade: grau em que o design e as características operacionais de um 

produto estão de acordo com os padrões estabelecidos. Essa dimensão é a mais 

discutida nas abordagens tradicionais de qualidade. Todos os produtos e 

serviços apresentam especificações de alguma ordem. Essas especificações são 

expressas como um alvo e com desvios permitidos dentro de uma faixa 

estabelecida. As duas medidas mais comuns de falha na conformidade são as 

taxas de defeitos na produção e a incidência de chamados de reparos; 

e) durabilidade: medida da vida útil do produto, a durabilidade tem dimensões 

técnicas e econômicas. Tecnicamente, a durabilidade pode ser definida como a 

quantidade de vezes que um produto pode ser utilizado antes que ele se 

deteriore. Economicamente, a durabilidade pode ser definida como a 

quantidade de vezes que um produto pode ser utilizado antes que ele quebre e 

sua substituição seja uma alternativa melhor do que sua manutenção; 

f) serviços: a sexta dimensão da qualidade é a facilidade de manutenção, ou seja, a 

velocidade, cortesia, competência e a facilidade de reparo. Os consumidores 

estão preocupados não apenas com a quebra de um produto, mas também com 

o tempo de manutenção, a pontualidade dos serviços agendados, a natureza das 

negociações com o serviço pessoal e a frequência com que os chamados de 

serviço ou os reparos não corrigem os problemas pendentes; 

g) estética: é uma das dimensões mais subjetivas da qualidade. A estética é a 

aparência, sensação, som, gosto, ou cheiro de um produto. Trata-se de uma 

questão de julgamento pessoal e um reflexo das preferências do indivíduo. 

Nessa dimensão de qualidade, é impossível agradar a todos; 

h) qualidade percebida: consumidores nem sempre têm a informação completa 

sobre as características de um produto ou serviço. Medidas indiretas podem ser 

sua única base para comparar marcas. Sendo assim, imagens, propagandas e 

nome de marcas podem ser críticos e interferem na qualidade ao invés da 

realidade. 
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Segundo Garvin (1987), uma empresa não precisa buscar as oito dimensões ao mesmo tempo, 

pois isso raramente será possível. Algumas dessas dimensões se reforçam mutualmente, 

outras não, visto que um produto ou serviço pode apresentar classificação alta em uma das 

dimensões de qualidade e baixa em outra. Além das oito dimensões apresentadas 

anteriormente, Garvin (1984) identificou cinco principais abordagens para a definição da 

qualidade: 

a) transcendental: nessa abordagem, qualidade significa “excelência inata”. Ela é 

absoluta, universalmente reconhecível e uma referência de padrões 

estabelecidos e de alto desempenho; 

b) baseada no produto: essa abordagem enxerga a qualidade como uma variável 

precisa e mensurável. As diferenças na qualidade refletem a diferença na 

quantidade de algum atributo do produto; 

c) baseada no usuário: essa é uma visão da qualidade própria e particular de cada 

pessoa e, portanto, muito subjetiva. Essa abordagem assume que cada 

consumidor tem desejos e necessidades diferentes, e os produtos que estão 

mais próximos de suas preferencias são aqueles considerados de maior 

qualidade; 

d) baseada na produção: essa abordagem preocupa-se principalmente com as 

práticas de engenharia e de produção. As definições de qualidade baseada na 

produção quase sempre estão relacionadas com a “conformidade com os 

requisitos”; 

e) baseada no valor: essa abordagem define a qualidade em termos de custo e 

preço. Ou seja, um produto de qualidade apresenta desempenho e 

conformidade a um preço e custo aceitáveis. 

 

O autor afirma que todas as definições existentes de qualidade se encaixam em uma das 

categorias listadas acima. Além disso, a coexistência dessas diferentes abordagens auxilia na 

explicação das visões de qualidade dos departamentos de marketing e produção, muitas vezes 

conflitantes. 

Como nenhuma definição de qualidade é a melhor para todas as situações, a alta gerência 

deve analisar os pontos fortes e fracos de cada uma antes de adotar uma definição para 

alcançar seus objetivos (REEVES; BEDNAI, 1994). No entanto, segundo Conti (2006), a 

representação clara e correta dos objetivos de uma organização é justamente o aspecto mais 

crítico de um modelo de gestão da qualidade com foco em tornar a empresa mais adequada a 

suas propostas. Identificar os objetivos considerando sua missão é o ponto principal em 

qualquer definição de qualidade (CONTI, 2006). 
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O objetivo dos protagonistas da revolução da qualidade dos anos 80 era penetrar em todas as 

atividades organizacionais com a nova cultura da gestão da qualidade total (TQM). No 

entanto, nos últimos 30 anos ocorreram melhorias principalmente na área técnica, com foco 

na redução de defeitos. Pouco foi feito para explorar as possíveis contribuições da gestão da 

qualidade total (TQM) em áreas estratégicas, com foco na tomada de decisões (CONTI, 

2013). A figura 2 a seguir mostra como a percepção da alta administração em relação à 

dimensão estratégica da qualidade mudou ao longo do tempo nos últimos 40 anos: 

Figura 2 - Evolução da percepção da qualidade ao longo do tempo 

 

(fonte: adaptado de CONTI, 2013) 

Percebe-se o pico alcançado entre 1980 e 2000 (os anos dourados da qualidade), seguido por 

um declínio abrupto. Hoje, em particular na indústria ocidental, a percepção da natureza e 

função da gestão da qualidade praticamente voltou ao nível que era antes dos anos dourados. 

Ou seja, uma disciplina técnica, voltada principalmente para redução da variação, que pode 

ser delegada aos especialistas da linha de produção, sem a necessidade de envolvimento direto 

da alta administração (CONTI, 2013). 

O aumento da competição em âmbito nacional e internacional obrigou as empresas a 

avaliarem o valor de seus sistemas de entrega de produto. Modelos populares, como gestão 

total da qualidade (TQM), produção enxuta (lean production) e seis sigma (six sigma) têm 

sido usados para aproveitar os princípios de eficiência para produzir resultados melhores no 
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campo da manufatura. Esses modelos de gestão da qualidade revolucionaram o uso de 

sistemas padronizados, desde a montagem de produtos estritamente especificados, como 

automóveis e aparelhos, até a execução de serviços de commodities, como assistência de 

tecnologia da informação (IT) e entrega de correios (SULLIVAN, 2011). 

Segundo Garvin (1987), muitos desses modelos de controle de qualidade apresentam escopo 

limitado, visto que são utilizados apenas para prevenir falhas ou eliminar defeitos. O que 

gerentes precisam no momento é uma estratégia agressiva para ganhar e segurar mercados, 

com a alta qualidade como elemento chave para competitividade (GARVIN, 1987). 

Outro aspecto importante dentro do estudo da qualidade é o conceito de falha. Rausand e Oien 

(1996) afirmam que a falha é um conceito fundamental na análise de confiabilidade e que sua 

definição é geralmente confundida com as definições de defeito e erro. A figura 3 a seguir 

ilustra a diferença entre esses termos: 

Figura 3 - Diferença entre falha, defeito e erro 

 

(fonte: adaptado de RAUSAND e OIEN, 1996) 

Como pode ser observado na figura 3, um erro é a divergência entre o valor observado e o 

valor de referência. Um erro não é necessariamente uma falha, visto que ainda pode estar 

dentro dos limites aceitáveis de desvio do valor de referência. 
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A falha é o momento quando uma função não é mais atendida, enquanto defeito é o estado de 

um item, caracterizado pela incapacidade de realizar uma função exigida. Ou seja, um defeito 

é um estado resultante de uma falha (RAUSAND; OIEN, 1996). 

Segundo Rausand e Oien (1996), para identificar os modos de falha, é necessário entender os 

resultados esperados de várias funções. Os resultados esperados podem ser um valor 

específico, sendo fácil identificar se os requisitos foram atendidos ou não, ou os resultados 

esperados podem ser definidos como um valor alvo com limites de tolerância aceitáveis. Os 

autores utilizam como exemplo o processo de fechamento de uma válvula, que é apresentado 

na figura 4 a seguir. 

Figura 4 - Modos de falha do fechamento de uma válvula 

 

(fonte: adaptado de RAUSAND e OIEN, 1996) 

A válvula foi projetada para fechar em 10 segundos, mas tempos de fechamento entre 6 e 14 

segundos são aceitáveis e indicam que a válvula está funcionando corretamente. Por outro 

lado, se a válvula fechar muito lentamente, ela não vai cumprir com seu papel de servir como 

barreira de segurança, e se ela fechar bruscamente, o choque por golpe de aríete pode 

danificar a válvula. Os modos de falha derivados dos desvios dos resultados da função de 

fechamento de uma válvula podem ser: 

1) fechamento muito rápido; 

2) fechamento muito devagar; 

3) choque por golpe de aríate; 

3) não fechamento da válvula. 



27 

__________________________________________________________________________________________ 

Proposta de melhoria dos procedimentos construtivos de uma construtora com vistas à minimização do 

aparecimento de manifestações patológicas 

 

A partir do exemplo utilizado por Rausand e Oien (1996), Alexandre (2008) fez uma 

adaptação para a espessura das juntas de argamassa para alvenaria estrutural, de acordo com a 

NBR 8798 (1985), apresentada na figura 5. 

Figura 5 - Modos de falha de juntas em argamassa 

 

(fonte: ALEXANDRE, 2008) 

A norma determina que a espessura das juntas seja de 10 mm, com tolerância de 3 mm para 

mais e para menos. Segundo Alexandre (2008), são considerados modos de falha: 

1) junta não conforme por ter menos de 7 mm; 

2) junta não conforme por ter mais de 13 mm; 

3) junta seca (0 mm); 

4) junta muito espessa quando a espessura fica muito acima do valor aceitável. 

 

Ainda, segundo Rausand e Oien (1996), um problema importante está relacionado às falhas 

dependentes, como as falhas de causa comum e as falhas com efeito cascata. As falhas de 

causa comum são múltiplas falhas que compartilham a mesma causa raiz. Já as falhas com 

efeito cascata são múltiplas falhas com origem na falha de um componente do sistema que 

resulta em uma reação em cadeia. 
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3.2 GESTÃO DA QUALIDADE E A CONSTRUÇÃO CIVIL 

O objetivo das indústrias dentro do mercado global é manter a competitividade a partir do 

aumento da performance. Enquanto a indústria da transformação se beneficiou com os 

modelos clássicos de gestão da qualidade como a gestão total da qualidade (TQM), produção 

enxuta (lean production) e seis sigma (six sigma), a indústria da construção permaneceu 

praticamente inalterada (SULLIVAN, 2011). Picchi e Agropyan (1993) complementam essa 

ideia ao afirmar que a construção civil apresenta uma estrutura de produção diferenciada e 

defasada em relação a indústria da transformação quanto a utilização de conceitos e 

metodologias de gestão da qualidade. 

Na realidade, historicamente a indústria da construção apresenta uma lenta evolução 

tecnológica em comparação com as outras indústrias. As características da produção 

acarretam baixa produtividade e elevados índices de desperdícios de material e mão de obra. 

Essa condição fez com que, durante muito tempo, a lucratividade do setor fosse obtida em 

função da valorização imobiliária (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2003). 

No entanto, segundo Penteado (2003), a escassez de recursos, demanda por construções de 

qualidade com preços acessíveis e o aumento da competitividade obrigam as empresas 

construtoras a “industrializar-se”. Sendo assim, a necessidade de aumentar a eficiência nunca 

esteve tão presente como na atual indústria da construção, que será forçada a administrar 

minuciosamente seus riscos a partir de métodos de gestão da qualidade (SULLIVAN, 2011). 

Nesse cenário, as construtoras começaram a tentar viabilizar suas margens de lucro a partir da 

redução de custos, aumento da produtividade e da busca de soluções tecnológicas e de 

gerenciamento da produção de forma a aumentar o grau de industrialização do processo 

produtivo (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2003). Publicações acadêmicas perceberam 

que os princípios de qualidade e eficiência usados na manufatura têm sido difíceis de 

converter para a construção devido ao seu sistema único e integrado (SULLIVAN, 2011). 

Os conceitos de desempenho, certificação de conformidades, a consolidação por parte da 

sociedade dos direitos dos consumidores e a satisfação dos clientes também vêm exigindo 

melhorias constantes em todas as etapas executivas (BRANDÃO, 2007). Além disso, a 

construção civil tem sido pressionada nos últimos anos na implementação de certificação e de 

programas de melhoria da qualidade de seus produtos (PENTEADO, 2003). 
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Segundo Penteado (2003), para a aplicação desses métodos e conceitos, que se desenvolveram 

inicialmente na indústria da manufatura, deve ser levado em consideração as peculiaridades 

da indústria da construção civil. No entanto, apesar das dificuldades em implementar sistemas 

de gestão da qualidade na indústria da construção, Brandão (2007) afirma que é necessário 

que as empresas e os profissionais da construção civil consigam entender e implementar esses 

sistemas nas obras, considerando que atualmente qualidade virou sinônimo de 

competitividade.  

A qualidade também precisa ser analisada no ponto de vista do código de defesa do 

consumidor (1990), que determina as diretrizes da relação entre o produtos e o consumidor. 

Caso os produtos apresentem falhas durante seu uso, ou vícios de construção, o código 

determina que projetistas, fabricantes e construtores sejam repreendidos (PENTEADO, 2003). 

Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (2003) aponta que existem vários fatores 

que impedem o desenvolvimento de sistemas de qualidade dentro do setor da construção civil, 

são eles: 

a) mesmo com as melhorias implementadas, o setor ainda apresenta baixa 

produtividade; 

b) problemas de qualidade de produtos intermediários e finais da cadeia produtiva 

e os elevados custos de correções e reparo pós entrega; 

c) falta de incentivo à utilização de componentes industrializados devido ao alto 

custo; 

d) falta de conhecimento do mercado consumidor em saber se o produto ofertado 

atende às suas necessidades; 

e) falta de capacitação técnica dos gestores para gerenciar a produção com base 

em conceitos e ferramentas que atendam aos padrões de qualidade, 

competitividade e custos; 

f) as empresas têm dificuldade em identificar tendências de mercado, cenários 

econômicos futuros e identificação de novas oportunidades de crescimento. 

 

Nesse contexto, Picchi e Agropyan (1993) apresentam um “ciclo da qualidade” para uma 

empresa construtora e incorporadora, que contém todas as etapas que afetam a qualidade final 

do produto, conforme figura 6 a seguir: 
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Figura 6 - Ciclo da qualidade em empresas de construção e incorporação 

 

(fonte: adaptado de PICCHI e AGOPYAN, 1993) 

Esse sistema apresenta todos os processos internos da empresa responsáveis pela qualidade do 

produto que será entregue ao cliente, desde a concepção do empreendimento, passando pela 

etapa de execução e até o período de manutenção. Segundo Bazzan (2019), a assistência 

técnica encontra-se na ponta do ciclo de qualidade. 

A partir do ciclo de qualidade, Picchi e Agopyan (1993) propõem uma estrutura de sistema da 

qualidade para construtoras, que leva em considerações as seguintes etapas do processo: 

1) política e organização: a alta direção deve formalizar a política de qualidade 

que será adotada na empresa e tratá-la como prioridade, visto que as empresas 

geralmente concentram esforços na redução de custos e prazos, muitas vezes às 

custas da qualidade. Em seguida, a empresa deve organizar-se de tal forma que 

as funções da qualidade sejam exercidas por todos os departamentos, ao invés 

de ficarem centralizadas em um setor de qualidade. Por fim, deve-se criar a 

documentação do sistema para definição de procedimentos e responsabilidades; 

2) recursos humanos: é um dos aspectos mais importantes para melhoria da 

qualidade. Fatores humanos, como estilo gerencial, cultura organizacional, 

comunicação, motivação, reconhecimento e recompensa são pouco conhecidos 

pelos engenheiros, mas tem interferência direta na qualidade. Cursos na área 
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comportamental, realização de pesquisas para entender as expectativas dos 

funcionários, desenvolver canais de comunicação de acordo com cada público 

e desenvolvimento de liderança são ações capazes de aumentar o engajamento 

das equipes e, portanto, melhorar a qualidade da empresa; 

3) planejamento do empreendimento e vendas: inicialmente, através de análise de 

mercado, a empresa deve identificar oportunidades e tendências, antecipando 

as necessidades e expectativas dos clientes. A fase de viabilidade deve 

envolver vários setores e avaliar as consequências das decisões da empresa. A 

comunicação da construtora com os projetistas deve ser formalizada, para 

verificação posterior do atendimento ao projeto. Por fim, a comunicação entre 

vendas e clientes deve servir como retroalimentação e auxiliar no 

desenvolvimento do produto; 

4) projeto: deve haver uma coordenação de projetos para compatibilização, visto 

que os projetos são desenvolvidos por diversos projetistas que trabalham de 

forma independente. Além disso, essa coordenação deve realizar o 

planejamento dos projetos, a fim de entregar as informações necessárias à obra, 

de acordo com a sua etapa. Além disso, uma forma de evitar improvisações nas 

obras é a partir da execução de projetos de produção, definindo detalhes de 

serviços como impermeabilização, formas, alvenaria e fachadas; 

5) suprimentos: devem existir critérios para a especificação de materiais, 

definindo as exigências técnicas para sua compra. Através de processos de 

qualificação de fornecedores e produtos, seleciona-se somente aqueles que 

atendem às especificações técnicas estabelecidas. Essas especificações devem 

constar nos contratos e pedidos e ser verificadas através do controle de 

documentos de compra. O planejamento e controle de suprimentos deve 

garantir o atendimento das obras no prazo, quantidades e qualidade 

necessários, redução de estoque e suporte nas relações da empresa com 

fornecedores; 

6) execução: o planejamento e controle de obras deve respeitar a sequência e o 

ritmo dos serviços para que as atividades sejam executadas com qualidade. A 

realização de cada serviço deve ser precedida da elaboração de um 

procedimento de execução, que descreva em detalhes como o serviço será 

feito, e de uma programação de serviço, onde é feita a verificação de todos os 

recursos e providências necessários ao bom andamento dos serviços. Os 

serviços de obra devem ser controlados através de listas de verificação, 

estabelecendo itens de avaliação com respectivas tolerâncias; 

 7) serviços ao cliente e assistência técnica: o setor de atendimento ao cliente deve 

garantir a qualidade do atendimento e serviços ao cliente durante o período de 

construção. O cliente verifica a qualidade da unidade em uma vistoria de 

entrega, onde recebe o manual do proprietário que o orienta quanto ao uso 

adequado e manutenção da unidade. O setor de assistência técnica deve 

solucionar as falhas que venham a ocorrer, retroalimentando a empresa quanto 

aos problemas mais frequentes, para que tomem medidas que evitem 

reincidências em futuros empreendimentos. 
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Da mesma forma, Penteado (2003) afirma que os conceitos e as metodologias da qualidade 

devem ser aplicados aos processos técnicos e administrativos da empresa nos programas de 

qualidade total. Com isso, o autor ilustra as etapas de um empreendimento que estão 

relacionados a qualidade total em empresas construtoras, apresentada na figura 7: 

Figura 7 - Qualidade Total na Indústria da Construção 

 

(fonte: adaptado de PENTEADO, 2003) 

De acordo com Penteado (2003), a garantia da qualidade na execução dos serviços depende 

basicamente do planejamento da execução dos serviços, treinamento da mão de obra, 

verificação dos serviços executados, realização das correções necessárias e padronização de 

procedimentos para as execuções futuras. O autor afirma que uma maneira adequada de 

padronizar a inspeção dos serviços é a utilização de checklist de verificação de serviços. 

O autor afirma que uma das melhorias observadas na área da qualidade foi a identificação da 

importância dos fatores humanos e dos aspectos de organização e gestão da empresa para 

obter a satisfação total do cliente. Ou seja, a padronização e controle de qualidade de produtos 

e processos são condições necessárias, mas não suficientes para garantia da qualidade do 

produto final. 

3.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E O DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES 

Segundo Bazzan (2019), o primeiro capítulo da ISO 9001 (ABNT, 2015) estabelece que a 

adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma 

organização, contribuindo para a melhoria do seu desempenho global e provendo uma base 
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sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. A autora ainda aponta que dentre os 

sete princípios de gestão da qualidade descritos pela ISO 9001 (ABNT, 2015), pelo menos 

três deles estão fortemente relacionados com os departamentos de assistência técnica e 

descreve-os:  

a) foco no cliente: para uma organização alcançar o seu sucesso, é necessário 

atrair e reter a confiança dos seus clientes e de outras partes interessadas, de 

modo a atender as necessidades atuais e futuras dos clientes, preocupando-se 

em exceder suas expectativas; 

b) melhorias: a melhoria é essencial para uma organização manter seus níveis de 

desempenho e reagir às mudanças, criando novas oportunidades. 

c) tomada de decisão com base em evidência: a tomada de decisão sempre 

envolve alguma incerteza. Sendo assim, é importante a análise de fatos, de 

evidências e de dados para resultar em tomadas de decisões com maior 

confiança e objetividade. 

 

Em relação à legislação, a preocupação com as manifestações patológicas e os vícios 

construtivos das edificações está diretamente relacionada com o Código de Defesa do 

Consumidor. Além disso, a criação da norma NBR 15575 (ABNT, 2013) reforça essa questão 

no que tange à avaliação do desempenho mínimo e vida útil relacionados à estrutura, 

instalações, revestimentos de piso e paredes, vedações e coberturas, entre outros 

(CUPERTINO; BRANDSTETTER, 2015).  

O conceito de desempenho está relacionado com as exigências dos usuários, que são o 

conjunto de necessidades que devem ser atendidas pela edificação para que ela cumpra com 

sua função. Ou seja, o principal objetivo da edificação é atender as necessidades de seus 

usuários. Nesse contexto, a crescente utilização de novos processos construtivos, como o 

frequente aparecimento de manifestações patológicas, gerou a necessidade de aplicar 

metodologias de avaliação nestes sistemas que permitissem comparar o desempenho dos 

mesmos para atender as necessidades dos usuários (PENTEADO, 2003). 

Devido a um mercado cada vez mais competitivo e exigente, o objetivo das construtoras é 

oferecer produtos com menores custos e que atendam às necessidades dos clientes. Tendo isso 

em mente, as construtoras passaram a investir na racionalização construtiva com o objetivo de 

reduzir desperdícios e aumentar a produtividade, diminuindo os custos. No entanto, a 

racionalização não garante que as expectativas dos clientes relacionadas aos serviços da 
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construtora fossem atendidos, principalmente os serviços relacionados ao pós venda, 

destacando-se a assistência técnica (RESENDE et al., 2002). 

De acordo com Resende et al. (2002), a assistência técnica está entre os principais serviços 

agregados ao produto. Sua função é atender as reclamações dos clientes, retroalimentar o 

sistema de produção de edifícios e apropriar os custos dos problemas patológicos. 

Ainda, segundo Resende et al. (2002), a assistência técnica inclui várias etapas, das quais 

pode-se destacar: a entrega do edifício ao cliente externo, a solicitação do cliente, a análise da 

solicitação, a programação e a realização do serviço, a apropriação dos custos envolvidos no 

atendimento, as ações preventivas e o levantamento da satisfação do cliente em relação ao 

serviço prestado.  

A entrega do imóvel é uma das etapas mais importantes para o cliente, e qualquer falha será 

frustrante e pode prejudicar a imagem da empresa. Sendo assim, uma vistoria deve ser 

realizada por um membro da assistência técnica, que tem uma visão crítica para identificação 

de defeitos. Após a correção das falhas identificadas, é realizada a entrega da unidade, e o 

cliente recebe o manual do proprietário, que contém todas as instruções necessárias para o uso 

e manutenção da edificação (RESENDE et al., 2002). 

A construtora deve ser eficiente no atendimento das reclamações dos usuários, com o objetivo 

de aumentar a satisfação do cliente. A empresa deve agendar uma vistoria para análise da 

ocorrência do defeito, e, após a definição do diagnóstico, deve ser preparada a intervenção 

caso seja de responsabilidade da construtora. Após o término da intervenção, o proprietário 

deve assinar um termo de recebimento dos serviços (RESENDE et al., 2002). 

A contribuição da assistência técnica para o aperfeiçoamento da qualidade deve-se à 

identificação e determinação do custo e da frequência de ocorrência das manifestações 

patológicas nas edificações durante a fase de uso e operação, bem como a identificação da 

causa fundamental de cada manifestação patológica identificada. Essa análise deve ser 

alicerçada nos dados coletados e agrupados em um banco de dados pela assistência técnica 

(RESENDE et al., 2002). 

A partir da análise de um banco de dados com as reclamações de usuários de 

empreendimentos habitacionais de interesse social do Programa de Arrendamento 

Residencial, Brito (2009) propõe um conjunto de diretrizes para a coleta, processamento e 
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análise de reclamações de usuários a fim de retroalimentar o processo de desenvolvimento de 

novos empreendimentos. 

A etapa de coleta dos dados é uma das mais importantes do processo de gerenciamento das 

reclamações. Quando bem coletadas, as reclamações podem gerar indicadores para a 

retroalimentação do processo de desenvolvimento de empreendimentos habitacionais 

(BRITO, 2009). 

As informações devem ser classificadas por tipos de problema ou categorias no ato do 

registro, para que seja possível gerar indicadores para a melhoria da qualidade das habitações. 

Além disso, é importante a identificação do procedimento realizado para a solução do 

problema. Quando se trata de problemas construtivos ou de manutenção, o registro da 

situação encontrada no local e do procedimento adotado para a solução do problema contribui 

para a identificação da causa e da origem da falha ou manifestação patológica (BRITO, 2009). 

O processamento de dados de reclamações torna-se simples à medida que a coleta é realizada 

de maneira sistematizada. Definidos os critérios de classificação prévia das reclamações, o 

processamento desses dados torna-se uma operação realizada através do sistema de 

informação adotado. Após o processamento das informações é possível realizar várias 

análises, a fim de gerar indicadores para a retroalimentação de empreendimentos 

habitacionais futuros. (BRITO, 2009). 

Segundo Cupertino e Brandstestter (2015), o treinamento das equipes envolvidas, desde o 

atendimento do cliente até a pesquisa de satisfação, é um ponto muito importante para que os 

registros de solicitação de assistência técnica sejam realizados de forma que possam ser 

utilizados em empreendimentos futuros. 
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4. DEFEITOS E PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 

A patologia das construções é a ciência que estuda os defeitos dos materiais, componentes, 

elementos e da edificação como um todo, diagnosticando suas causas, estabelecendo 

mecanismos de evolução, formas de manifestação, medidas de prevenção e de recuperação 

(PADARATZ, 1991). Segundo Carraro e Dias (2014), as manifestações patológicas das 

edificações podem ser entendidas, analogamente à ciência médica, como o ramo da 

engenharia que estuda os sintomas e sinais, formas de manifestação, origens e causas das 

doenças ou defeitos que ocorrem nas edificações. 

O conjunto de agentes agressivos que atuam sobre cada edifício interagem com este, 

produzindo um leque de fenômenos físicos, químicos e biológicos. Alguns fenômenos que 

ocorrem no edifício podem provocar uma queda no seu desempenho, configurando-se os 

problemas patológicos, que sempre se manifestam de alguma forma (LICHTENSTEIN, 

1986). 

As edificações são executadas com o objetivo de garantir as condições adequadas para o 

desenvolvimento das atividades fundamentais do ser humano como moradia, trabalho, lazer e 

saúde. Portanto, as edificações devem ser duráveis, estanques, estáveis, funcionais e 

confortáveis. A ocorrência de não conformidades, que é uma das principais causas das 

manifestações patológicas, compromete a utilização de uma edificação, acarretando um custo 

significativo (BRANDÃO, 2007). 

Toda intervenção ou manutenção de um produto após a sua entrega, em data anterior ao final 

de sua garantia, é considerado como não-conformidade. Toda não conformidade detectada 

que não venha a ser corrigida poderá acarretar futuramente em uma ou mais manifestações 

patológicas na edificação (BRANDÃO, 2007). 

Na indústria da construção civil, inúmeras pesquisas realizadas em obras que apresentaram 

falhas e manifestações patológicas identificaram erros não só técnicos, mas também de caráter 

humano, de organização e de gestão de empresas (PENTEADO, 2003). 

Em um estudo sobre manifestações patológicas em casas no estado de Vitória, na Austrália, 

Georgiou, Love e Smith (1999) perceberam que muito dos defeitos encontrados eram 

consequência da falta de inspeção dos serviços antes do pagamento dos empreiteiros. Dessa 
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forma, é difícil forçar os empreiteiros a retornarem a obra para corrigir os defeitos 

encontrados antes da entrega da obra. 

O controle de qualidade pode ser usado para identificar defeitos, mas isso não resolve o 

problema associado à falta de qualidade. Isso acontece porque quando é feita a inspeção, o 

produto já está aceitável ou defeituoso (GEORGIOU; LOVE; SMITH, 1999). 

As não conformidades são decorrentes de falha na concepção ou elaboração do projeto, 

método, planejamento, metodologia e/ou execução da obra. Porém, muitos dos defeitos 

podem ser detectados antes da entrega do empreendimento, quando as empresas ou 

profissionais realizam uma inspeção minuciosa antes da entrega final. Na realização desta 

inspeção, são identificados os vícios ou defeitos visíveis (BRANDÃO, 2007). 

Bernardes et al. (1998) fizeram um levantamento das não-conformidades que surgiram nos 

cinco primeiros anos de 52 edificações na cidade de São Paulo. Os autores organizaram essas 

informações em onze grupos: hidráulica, paredes, impermeabilização, esquadria de alumínio, 

esquadria de madeira, azulejos, piso cerâmico, instalações elétricas, forro de gesso, mármore e 

diversos. O resultado da distribuição das manifestações patológicas entre esses grupos é 

apresentado na figura 8 seguir: 

Figura 8 - Distribuição dos defeitos em 52 obras ao longo de cinco anos 

 

(fonte: adaptado de BERNARDES et al., 1998) 
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Os autores organizaram as informações em forma de gráfico de barras. No entanto, optou-se 

por reorganizar essas informações em forma de Gráfico de Pareto, que é uma ferramenta de 

controle de qualidade que classifica os dados de ordem decrescente, da frequência mais alta 

até a frequência mais baixa de ocorrências (KARUPPUSAMI; GANDHINATHAN, 2006) e, 

portanto, permite determinar prioridades entre os diversos problemas (SOUZA et al., 1995). 

Como pode ser observado, as “poucas causas vitais”, definidas como um pequeno número de 

causas que representam 80% das ocorrências (KARUPPUSAMI, GANDHINATHAN, 2006), 

são formadas pelos grupos hidráulica, paredes, impermeabilização, esquadrias de madeira e 

esquadria de alumínio. Já as “muitas causas triviais”, definidas como um grande número de 

causas que representam 20% das ocorrências (KARUPPUSAMI, GANDHINATHAN, 2006), 

são formadas pelos grupos diversos, instalações elétricas, azulejos, piso cerâmico, forro de 

gesso e mármores. 

Bernardes et al. (1998) ainda constataram que 36,87% dessas manifestações patológicas 

foram identificadas no primeiro ano de uso das edificações, conforme a figura 9 a seguir: 

Figura 9 - Incidência percentual do total de defeitos ao longo de cinco anos 

 

(fonte: adaptado de BERNARDES et al., 1998) 

Brandão (2007), em um estudo semelhante, realizou um levantamento das manifestações 

patológicas em edificações com até cinco anos de idade no estado de Goiás. No total foram 

analisadas 342 edificações, a partir de arquivos do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia de Goiás – Crea/GO e da Caixa Econômica Federal -CEF. A autora 

organizou essas informações em nove grupos: fundações, estruturas de concreto, parede, 
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revestimento de argamassa, instalação elétrica, instalação hidrossanitária, impermeabilização, 

esquadria e revestimento cerâmico, conforme figura 10 a seguir: 

Figura 10 - Distribuição das manifestações patológicas nas edificações pesquisadas 

 

(fonte: adaptado de BRANDÃO, 2007) 

Da mesma forma como descrito anteriormente, as informações foram reorganizadas em forma 

de Gráfico de Pareto para identificar as causas mais críticas, ou seja, com maior frequência de 

ocorrência. Nesse caso, as “poucas causas vitais”, responsáveis por 80% das ocorrências, são 

os grupos parede, revestimento de argamassa, estrutura de concreto, revestimento cerâmico, 

instalações hidrossanitárias e esquadrias. É interessante analisar que, enquanto no estudo de 

Brandão (2007), 67% das causas são responsáveis por 80% das ocorrências, no trabalho de 

Bernardes et al. (1998), 45% das causas são responsáveis por 80% das ocorrências. 

Brandão (2007) ainda constatou que 42% das ocorrências foram identificadas no primeiro ano 

da edificação, conforme a figura 11 a seguir: 

  



40 

__________________________________________________________________________________________ 

Luíza Rea Amorim. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2020 

Figura 11 - Índice de manifestações patológicas em relação a idade da edificação 

 

(fonte: adaptado de BRANDÃO, 2007) 

Apesar da incidência de manifestações patológicas no primeiro ano de edificação ser 

semelhante ao resultado encontrado por Bernardes et al. (1998), percebe-se que as curvas 

apresentam comportamentos distintos ao longo do tempo. No estudo de Bernardes et al. 

(1998), o número de casos de manifestações patológicas apresenta um comportamento 

decrescente ao longo do tempo. Na análise de Brandão (2007), por outro lado, o número de 

casos de manifestações patológicas apresenta um comportamento decrescente até o terceiro 

ano da edificação, e a partir desse ponto esse número cresce até os cinco anos da edificação. 

Carraro e Dias (2014) realizaram uma investigação das manifestações patológicas em um 

conjunto habitacional de interesse social no estado de Minas Gerais. Um dos objetivos do 

estudo é relacionar as manifestações patológicas com as possíveis origens de suas ocorrências. 

Segundo os autores, essa análise é importante, pois identifica a etapa da obra na qual devem 

ser tomadas medidas preventivas para evitar a reincidência dos problemas. O resultado obtido 

é apresentado na figura 12 a seguir: 
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Figura 12 - Origem das manifestações patológicas em um conjunto habitacional no 

estado de Minas Gerais 

 

(fonte: adaptado de CARRARO; DIAS, 2014) 

O levantamento preliminar das origens das manifestações patológicas apontou as anomalias 

originadas na execução com as mais frequentes, mostrando que a etapa de produção merece 

maior atenção (CARRARO; DIAS, 2014). 

Segundo Thomaz (2001), a agência francesa Qualiform (“clube da qualidade” reunindo 

construtores, projetistas, fabricantes de materiais, companhias seguradoras), com base em 

levantamentos executados por companhias seguradoras francesas na década de 80, aponta 

como fontes das manifestações patológicas as seguintes estatísticas apresentadas na figura 13: 

Figura 13 - Origem das manifestações patológicas com base em levantamentos 

executados por companhias seguradoras francesas na década de 80 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Tal pesquisa, que confirma os resultados de tantas outras, aponta o projeto como maior 

responsável pelas manifestações patológicas das construções (THOMAZ, 2001). 
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Lichtenstein (1986) propõe um procedimento de atuação, caso seja constatado a existência de 

manifestações patológicas, que consiste em: 

a) levantamento do maior número possível de subsídios para o entendimento do 

problema através de vistoria do local, do histórico do edifício e do resultado de 

exames complementares; 

b) diagnóstico da situação, ou seja, entendimento completo dos fenômenos 

ocorridos; 

c) definição da conduta a partir da escolha da alternativa de intervenção mais 

conveniente. 

 

Segundo Lichtenstein (1986), o primeiro passo dentro da fase de levantamento de subsídios é 

a vistoria do local. Baseado na manifestação do problema, o técnico direciona a realização do 

exame utilizando os seus sentidos e determinados instrumentos específicos. Caso os subsídios 

obtidos não sejam suficientes, o segundo passo é o levantamento da história do edifício e da 

história do problema. Caso as informações não sejam suficientes, será necessária a análise a 

partir de ensaios complementares (LICHTENSTEIN, 1986).  

Através do diagnóstico são identificadas as origens do problema, suas causas precisas, os 

fenômenos intervenientes e seus mecanismos de ocorrência. Entendida a situação, define-se a 

conduta a ser seguida pelo levantamento das alternativas de evolução futura dos fenômenos. 

Com o prognóstico estabelecido, é escolhida uma das alternativas estudadas levando em 

consideração o custo/benefício de cada uma delas (LICHTENSTEIN, 1986). 

O processo final ocorre com a execução dos serviços previstos e o registro da ocorrência. O 

objetivo do registo é manter formalizado o histórico da obra para intervenções futuras e 

divulgar o conhecimento adquirido na resolução de problemas (LICHTENSTEIN, 1986). 

A melhor oportunidade para detectar e solucionar um problema é na fase inicial do período 

patogênico, caracterizado pelo aparecimento das primeiras manifestações perceptíveis. Nesse 

período, já existem alterações de desempenho, porém de caráter superficial e reversível. Esses 

problemas podem ser mais precisamente levantados durante uma inspeção periódica, em um 

contexto de manutenção rotineira da edificação (LICHTENSTEIN, 1986). 
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5 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Neste capítulo serão apresentados a empresa, o setor de assistência técnica, o banco de dados 

e caracterizados os empreendimentos que fazem parte do estudo. 

5.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa estudada atua no mercado imobiliário gaúcho há 20 anos e é responsável pela 

entrega de 1.035 unidades e 105.000 m2 construídos, localizados nas cidades de Porto Alegre, 

Canela e Gramado. A construtora atua principalmente no segmento de médio e alto padrão. 

A empresa é composta pela diretoria, gerências e setores. Os setores de controladoria e 

suprimentos estão posicionados estrategicamente próximos à diretoria. O organograma da 

figura 14 a seguir apresenta esquematicamente a organização da empresa. 

Figura 14 - Organograma da empresa estudada 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

5.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E O REGISTRO DOS CHAMADOS 

O setor de assistência técnica é responsável pelos serviços de reparos da edificação caso ela 

apresente alguma falha. As suas atividades iniciam após a entrega do condomínio, ou seja, 

quando é realizada a Assembleia Geral de Instalação de Condomínio (AGI), e a equipe de 

execução de obra sai do empreendimento. 
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A partir da metade do ano de 2019, a construtora começou a investir na melhoria do setor, 

que, desde então, passa por reformulações de equipe e processos. Além disso, o setor 

começou a desenvolver indicadores – já existentes nas obras – juntamente com o setor de 

qualidade, para avaliação do desempenho e acompanhamento do resultado dessas ações de 

melhoria. 

A equipe é formada por 12 pessoas e é composta por um gerente – também responsável pela 

gerência das obras em execução -, um coordenador, equipe técnica, equipe de campo e um 

auxiliar de almoxarifado. A equipe técnica é formada por dois assistentes técnicos e um 

estagiário, enquanto a equipe de campo é formada por sete profissionais. Na figura 15, é 

apresentado um fluxograma com o processo de atendimento aos chamados de assistência 

técnica. 
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Figura 15 - Processo de atendimento aos chamados de assistência técnica 

 

(fonte: adaptado dos arquivos da construtora) 
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O setor de relacionamento com o cliente recebe as ligações e cadastra as ocorrências no banco 

de dados. São registrados os dados do cliente e o relato do problema. Em seguida, a 

ocorrência passa para o setor de assistência técnica para validação. Nessa etapa é verificado se 

o serviço está dentro da garantia. 

A garantia dos serviços inicia a partir da Assembleia Geral de Instalação de Condomínio 

(AGI) e segue as recomendações da NBR 15575, em que o prazo varia entre 1 e 5 anos de 

acordo com o sistema e falha. Caso a garantia tenha expirado, é enviada uma carta de negativa 

ao cliente e caso ainda esteja dentro do prazo, é feito o agendamento da vistoria na unidade. A 

empresa não oferece um serviço pago para os chamados fora da garantia. 

Durante a vistoria é feito o diagnóstico, e avalia-se novamente a garantia. Se o prazo não tiver 

expirado, são verificados os recursos necessários para a execução do reparo, e agendado com 

o cliente a data para execução das atividades. Por fim, se o cliente aceitar os serviços, a 

ocorrência é concluída no banco de dados, e é realizada uma pesquisa de satisfação. 

Uma das melhorias incorporadas no departamento a partir da metade de 2019, foi o 

compromisso com o completo preenchimento das informações no banco de dados. Hoje, a 

descrição do problema e do diagnóstico permite que seja feito um mapeamento das causas dos 

chamados.  

Outra mudança importante foi em relação as apropriações dos custos. Antes elas eram feitas 

em função do insumo ou serviço contratado, enquanto hoje são feitas de acordo com o sistema 

que originou o problema. Por exemplo, se a falha de vedação de uma esquadria ocasionar 

alguma manifestação patológica na pintura devido a umidade, todo o custo com sua 

recuperação deverá ser apropriado em esquadria, pois é o sistema que originou o problema. 

Para a realização do trabalho foi utilizado um banco de dados obtido juntamente com o setor 

de assistência técnica. O mesmo está organizado em formato de planilha eletrônica e 

apresenta o registro dos chamados de assistência técnica cadastrados entre janeiro de 2015 e 

março de 2020 dos empreendimentos que ainda estão em garantia e, portanto, são atendidos 

pela assistência técnica. 

Os chamados de assistência técnica classificados como fora de garantia foram 

desconsiderados. Além disso, as ocorrências no sistema podem se encontrar em quatro 

diferentes status: abertas, em diagnóstico, em execução ou concluídas. Foram consideradas 
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somente as ocorrências concluídas ou em execução. Com essas considerações, no total são 

2.185 ocorrências cadastradas. 

O banco de dados é abastecido inicialmente pela equipe de relacionamento com o cliente, que 

descreve o problema relatado pelo cliente. Em seguida, a equipe técnica da assistência técnica 

descreve o diagnóstico definido no momento da vistoria e o procedimento executivo para 

reparo do problema. 

Uma das dificuldades encontradas para análise das causas das manifestações patológicas é a 

forma como essas informações são registradas no banco de dados, pois não existe um modelo 

padronizado com as causas das ocorrências. Na realidade, existe uma lista cadastrada de 

maneira aleatória no sistema e que é utilizada para a classificação dos chamados. É 

interessante ressaltar que esse problema é recorrente, visto que muitos trabalhos também 

relatam essa mesma dificuldade. 

Percebeu-se que algumas causas estão repetidas, enquanto outras importantes não foram 

registradas. Em função disso, muitas ocorrências não foram classificadas, ou então foram 

classificadas com a causa mais semelhante. Dessa forma, não é possível ter confiança nessas 

informações. A única maneira para analisar as causas das manifestações patológicas é a partir 

da leitura da descrição do problema relatado pelo cliente e da descrição do diagnóstico e dos 

procedimentos executivos de reparo realizados. No entanto, isso demanda muito tempo e 

esforço. 

É importante que todos os esforços sejam direcionados para que haja um compromisso com 

os dados inseridos no sistema, pois um banco de dados preenchido de forma sistêmica e 

padronizada é capaz fornecer, de forma rápida e fácil, todas as informações necessárias para 

retroalimentação de empreendimentos futuros. 

A seguir são apresentadas as informações extraídas do banco de dados e que foram utilizadas 

para o desenvolvimento do trabalho: 

a) empreendimento em que foi solicitado o chamado de assistência técnica; 

b) descrição do problema relatado pelo cliente feito pelo setor de relacionamento 

com o cliente; 

c) data de cadastro do chamado; 

d) sistema onde se manifestava o problema; 
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e) descrição do diagnóstico realizado na vistoria pela equipe de assistência 

técnica; 

f) data de conclusão dos serviços. 

 

Além do banco de dados, outras informações foram obtidas com a empresa para que fosse 

possível a realização do trabalho: 

a) relatórios de custos da assistência técnica; 

b) procedimentos construtivos; 

c) ficha técnica dos empreendimentos; 

d) planejamento com as datas de entrada dos serviços nas obras; 

e) documento com as principais causas de chamados de assistência técnica. 

 

Nos capítulos seguintes serão descritos como essas informações foram utilizadas. 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 

A partir da ficha técnica, foi feita a caracterização dos empreendimentos. Fazem parte do 

estudo todos os empreendimentos que estão dentro do prazo de garantia e, portanto, são 

atendidos pela assistência técnica. No total, são seis empreendimentos, todos localizados na 

cidade de Porto Alegre. As informações são apresentadas no quadro 2. 
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Quadro 2 – Características dos empreendimentos 

 

* Os pavimentos com a representação no estilo 11+10 significam que uma torre possui 11 pavimentos e a outra 

possui 10 pavimentos. 

(fonte: elaborado pela autora) 

  

Emp01 Emp02 Emp03 Emp04 Emp05 Emp06

Padrão Médio Médio Standard Standard Standard Médio Alto

Atividade Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial Misto

Área Contruída (m2) 10.209,06 5.485,28 10.710,15 13.994,76 16.640,94 18.861,14

Torres 1 1 2 2 3 2

Pavimentos 15 11 11+10 11+11 3+13+14 11+11

Apartamentos 112 66 116 162 184 189

Entrega Condomínio 2015 2015 2015 2015 2017 2017

Data Base 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Idade (anos) 5 5 5 5 3 3

Revestimento de 

Fachada
Textura Acrílica

Pastilha e Textura 

Acrílica

Pastilha e Textura 

Acrílica
Textura Acrílica

Pastilha e Textura 

Acrílica

ACM e Textura 

Acrílica

Empreendimentos
Características
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6. CLASSIFICAÇÃO DOS CHAMADOS 

Conforme descrito durante a apresentação do banco de dados, a empresa não possui um 

modelo para classificação dos chamados. Sendo assim, não é possível realizar o levantamento 

das causas dos chamados de assistência técnica. Portanto, para que esse estudo seja possível, 

foi necessário montar um modelo de classificação. Em seguida, foi elaborada uma planilha 

eletrônica para classificação dos chamados e, por fim, foram lidos os registros dos chamados 

para poder classificá-los. 

6.1. MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CHAMADOS DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

Para elaboração do modelo, utilizou-se como base uma das informações obtidas junto com o 

setor de assistência técnica e que já foi apresentada na descrição do banco de dados: o 

documento com as principais causas de chamados de assistência técnica. Esse documento foi 

elaborado pela assistência técnica juntamente com o setor de qualidade para mapear as 

principais manifestações patológicas observadas por sistema nos chamados de assistência 

técnica. 

Sendo assim, com base nesse documento, foi elaborado um modelo de classificação que será 

utilizado para a classificação dos chamados de assistência técnica. Esse documento está 

organizado por sistemas construtivos e principais causas. Em alguns casos, esses sistemas 

foram abertos em subsistemas. Para elaboração da classificação utilizada no trabalho, foram 

propostas as seguintes modificações: 

1. sistemas divididos em mais de um sistema; 

2. sistemas abertos em até dois subsistemas; 

 

No quadro 3 são apresentados os sistemas e subsistemas da classificação original, e 

identificado se foram mantidos ou modificados. No quadro 4 é apresentada a classificação 

final utilizada. 
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Quadro 3- Sistemas e subsistemas da classificação original 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

  

Sistema Subsistema

Gesso Acartonado - X

Cobertura - X

Impermeabilização - X

Externos

Internos

Outros

Alumínio

PVC

Madeira

Ferro

Instalações Elétricas - X

Instalações Hidrossanitárias - X

Ar Condicionado - X

Equipamentos - X

Emergencial - X

Classificação Original
Mantido Alterado

Esquadria

Revestimentos X

X
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Quadro 4- Sistemas e subsistemas da nova classificação 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Sistema Subsistema 1 Subsistema 2

Lajes e Contrapiso -

Vigas -

Pilares -

- -

- -

Instalação

Placa de Gesso

Instalação

Placa de Gesso

Telhas -

Calhas -

Sistemas Flexíveis -

Sistema de Manta -

Revestimento de Argamassa

Revestimento Cerâmico

Revestimento em Rocha

Revestimento de Argamassa

Revestimento Cerâmico 

Revestimento em Rocha

Peitoris

Contrapiso

Piso Cerâmico

Mureta

Soleira

Piso Cerâmico

Piso em Rocha

Piso Drenante

Piso Grama

Revestimento de Forro Revestimento de Argamassa -

Esquadria de Alumínio -

Esquadria de Aço -

Esquadria de Madeira -

Vidros -

Pintura Externa -

Pintura Interna -

Instalações Elétricas - -

Água Fria e Água Quente -

Esgoto Cloacal e Pluvial -

Drenos de Ar Condicionado -

Louças -

Tampos -

Metais -

Ar Condicionado - -

Equipamentos - -

Forro

Alvenaria

Gesso Acartonado

Parede

Estrutura

Revestimento Externo

Revestimento de Parede

Revestimento Interno

Impermeabilização

Cobertura

Louças, Tampos e 

Metais

Instalações 

Hidrossanitárias

Pintura

Esquadria

Revestimento Externo

Revestimento de Piso

Revestimento Interno
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O sistema estrutura estava contemplado no item emergencial na classificação original e era 

descrito como “problemas estruturais”. No entanto, essa classificação é muito genérica, visto 

que uma estrutura pode apresentar diversas manifestações patológicas como corrosão de 

armadura, manchas, ninhos, fissuras, desagregação e deformação excessiva. Além disso, é 

importante descrever qual elemento estrutural apresenta falha – lajes, vigas e pilares –, pois é 

uma forma de avaliar a gravidade da situação. 

Da mesma forma, o sistema alvenaria estava considerado na classificação original em 

revestimentos, e as causas estavam relacionadas somente a fissuras. No entanto, a alvenaria 

pode apresentar outras falhas, como problema de esquadro, alinhamento e prumo. Entende-se 

que na classificação original ela foi considerada no item revestimento, pois o problema – 

fissura – se manifesta no revestimento. No entanto, a alvenaria é um elemento de vedação, e 

optou-se por tratá-la como um outro sistema. 

O sistema de gesso acartonado, na classificação original, contemplava somente as falhas 

relacionadas à instalação do frame, enquanto problemas na placa estavam em revestimentos. 

Na empresa estudada, o forro de gesso acartonado não é executado com placa colada. Ao 

invés disso, ele é estruturado com perfis de alumínio, assim como as paredes e, portanto, foi 

classificado no item gesso acartonado. Para separar as falhas no frame e na placa, foram 

criados subsistemas. 

A impermeabilização foi o único sistema que não foi classificado de acordo com o elemento 

construtivo onde é aplicado, e sim de acordo com tipo de sistema de impermeabilização, pois 

o procedimento de execução, aplicação e tipos de falhas desses sistemas são muito diferentes 

entre si. Entende-se que para a empresa é mais importante saber qual material e método de 

execução está ocasionando os problemas, do que o local de surgimento da manifestação 

patológica. 

Os revestimentos foram divididos em três subsistemas de acordo com o elemento construtivo 

– parede, piso e forro. Na classificação original eram separados somente em revestimentos 

externos e internos. Além disso, tampos e cubas estavam em revestimentos internos e na nova 

classificação ganharam um sistema exclusivo para eles – louças, tampo e metais. O mesmo foi 

feito para pintura. Entende-se que esses são sistemas de acabamento, não fazendo parte dos 

revestimentos. 
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Por fim, as instalações hidrossanitárias foram abertas em três subsistemas: Água fria e água 

quente, esgoto cloacal e pluvial e drenos de ar condicionado. 

6.2 LEVANTAMENTO DAS CAUSAS DAS OCORRÊNCIAS 

Conforme discutido anteriormente, não é possível filtrar do banco de dados as causas das 

principais manifestações patológicas. Isso acontece em função da falta de confiabilidade nas 

informações cadastradas. 

Sendo assim, o levantamento das causas só é possível a partir da leitura de todo o registro do 

chamado. Portanto, é necessário ler a descrição do problema relatado pelo cliente no momento 

do registro do chamado, a descrição do diagnóstico do problema realizada durante a vistoria 

no local e a descrição dos procedimentos executivos de reparo realizados. No entanto, essa 

análise demanda muito tempo, não sendo possível realizar a classificação de todas as 

ocorrências cadastradas no banco de dados. 

Logo, essa classificação limita-se aos chamados abertos em um período de seis meses, entre 

outubro de 2019 e março de 2020. Além disso, a partir de agosto de 2019 houve 

reformulações no setor de assistência técnica que permitiram esse estudo. As ocorrências 

passaram a ter um padrão de preenchimento e a ser descritas com maiores detalhes no banco 

de dados. A descrição do relato do cliente, do diagnóstico da equipe técnica e dos 

procedimentos de recuperação tornou possível a classificação das causas que originaram cada 

um dos chamados. 

Foram analisadas no total 104 ocorrências, todas dentro da garantia e em execução ou 

concluídas. Além disso, fazem parte do estudo os seis empreendimentos que hoje são 

atendidos pela assistência técnica.  

Para identificação das causas das ocorrências, foi elaborada uma planilha eletrônica 

apresentada na figura 16. Nessa planilha, cada um dos sistemas e subsistemas descritos 

anteriormente e as principais causas de assistência técnica têm um código que deve ser 

utilizado para o preenchimento dos dados. 
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Nessa etapa, cada uma das ocorrências do período de seis meses foi analisada e classificada 

para a alimentação da planilha. No final, obteve-se as informações sobre as frequências das 

ocorrências por grupo, subgrupos e a frequência das causas. 

Figura 16 - Planilha Eletrônica 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

  

ANÁLISE DAS CAUSAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

GRUPO DE 
MANIFESTAÇÃO

DRYWALL

COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS

ESTRUTURA

INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

ALVENARIA

PAREDE PISO FORRO

PINTURA LOUÇAS

CLASSIFICAÇÃODADOS
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7 FATORES DE INFLUÊNCIA 

Após a caracterização das edificações, foram analisados os fatores de influência. O objetivo é 

identificar se esses fatores têm alguma influência no número de chamados de assistência 

técnica e nos custos com serviços de reparos de assistência técnica. Nessa etapa, foram 

avaliados dois parâmetros: idade do empreendimento e os procedimentos construtivos. Foram 

analisadas 2.185 ocorrências, entre janeiro de 2015 e março de 2020, dos empreendimentos 

em assistência técnica. 

7.1 IDADE DO EMPREENDIMENTO 

Foram analisados, para cada empreendimento, o número de chamados de assistência técnica e 

os custos com serviços de reparos de assistência técnica de cada ano após o término da obra. 

O objetivo é identificar se as obras apresentam um comportamento comum e analisar a 

relação entre o número de chamados e os custos com serviços de reparos. 

Inicialmente, nas figuras 17 e 18, foi analisado o comportamento do número de ocorrências e 

dos custos com serviços de reparos em função da idade do empreendimento, e avaliado se 

existe um comportamento comum entre os empreendimentos. 
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Figura 17 - Comportamento das ocorrências em função da idade do empreendimento 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Figura 18 - Comportamento dos custos com serviços de reparos em função da idade 

do empreendimento 

 

(fonte: elaborado pela autora) 
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Percebe-se que a maioria dos empreendimentos apresenta um comportamento em comum: o 

número de chamados de assistência técnica decresce ao longo do tempo, e os custos com 

serviços de reparos apresentam aumento entre o primeiro e segundo ano da edificação e 

depois decresce com o passar do tempo. A seguir, será apresentada detalhadamente a 

evolução do número de chamados e dos custos com serviços de reparos dos empreendimentos 

com cinco anos de idade – figuras 19, 20, 21 e 22. 

Figura 19 – Emp 01: Influência da idade nas ocorrências e nos custos com serviços 

de reparos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Figura 20- Emp 02: Influência da idade nas ocorrências e nos custos com serviços de 

reparos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 
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Figura 21- Emp 03: Influência da idade nas ocorrências e nos custos com serviços de 

reparos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Figura 22- Emp 04: Influência da idade nas ocorrências e nos custos com serviços de 

reparos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Percebe-se que o desenvolvimento do número de chamados ao longo do tempo nos 4 

empreendimentos apresenta o mesmo comportamento. O pico de ocorrências ocorre no 

primeiro ano após a entrega do empreendimento e diminui com o passar do tempo. Ou seja, a 

maioria das manifestações patológicas tendem a aparecer logo após a entrega da obra. 

Além disso, também pode-se atribuir esse comportamento à perda de garantia gradual que 

segue as recomendações da NBR 15575 (ABNT, 2013). O quadro 5 apresenta um resumo 

com os prazos de garantia de cada sistema sugerido pela norma de desempenho. 
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Quadro 5 - Prazos de Garantia sugeridos pela norma de desempenho 

 

(fonte: adaptada de NBR 15575: edificações habitacionais- desempenho, 2013, p. 59) 

Para os quatro empreendimentos, o desenvolvimento dos custos ao longo dos anos não segue 

o mesmo padrão do número de chamados. A curva de desembolso cresce do primeiro para o 

segundo ano, atingindo o seu pico, e tende a diminuir com o passar do tempo. Ou seja, 

enquanto o maior número de ocorrências cadastradas ocorre no primeiro ano, os maiores 

gastos ocorrem no segundo ano. 

Somente o empreendimento Emp 04 apresenta um comportamento distinto, em que o pico dos 

custos ocorre no terceiro ano após a entrega do empreendimento, e não no segundo ano. No 

entanto, se criarmos uma curva para um empreendimento fictício de 5 anos de idade - que será 

Sistema 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos

Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos X

Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias 

internas ou externas, guarda-corpos, muros de divisa e telhados.
X

Equipamentos Industrializados

Sistema de dados e voz, telefonia, vídeo e televisão.
X

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndio, 

pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial.
X

Porta corta-fogo X X

Instalações elétricas

Tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cabos/ eletrodutos/caixas e quadros
X X

Instalações hidráulicas - colunas de af, colunas de aq, tubos de queda de esgoto

Instalação de gás - colunas de gás
X

Instalações Hidráulicas e gás

coletores/ramais/louças/caixas de descarga/bancadas/ metais sanitários/sifões/ligações 

flexíveis/válvulas/ registros/ralos/tanques

X X

Impermeabilização X

Esquadrias de madeira X

Esquadrias de Aço X

Esquadrias de Alumínio e de PVC X X X

Fechaduras e ferragens em geral X

Revestimentos de parede, pisos e tetos internos e externos em argamassa/gesso 

liso/componentes de gesso para drywall
X X X

Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilha X X

Revestimentos de paredes, pisos e teto em pedras naturais (mármore, granito e outros) X X

Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks X

Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso X X

Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos 

de alumínio)
X

Forros de gesso X

Forros de madeira X

Pintura/verniz (interna/externa) X

Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos X

Vidros X
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chamado de obra padrão – a partir da média do percentual de chamados e custos de cada ano 

após a entrega do empreendimento das 4 edificações, chegamos no resultado apresentado na 

figura 23: 

Figura 23- Influência da idade nas ocorrências e nos custos com serviços de reparos 

da obra padrão 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Em média, 42% das manifestações patológicas tendem a surgir no primeiro ano após o 

término da obra, enquanto 39% dos custos tendem a ocorrer no segundo ano da edificação. 

Pode-se concluir que os chamados do primeiro ano, apesar de numerosos, são de simples 

diagnóstico e intervenção, pois foram identificados logo após a entrega do empreendimento e 

não geraram grandes desembolsos para a empresa. Por outro lado, os chamados do segundo 

ano, apesar de menos numerosos, são de maior complexidade no diagnóstico e intervenção, 

pois são identificados após um ano da entrega da edificação e geram os maiores desembolsos 

para a construtora. 

Os empreendimentos com três anos de idade tiveram um resultado similar com a obra padrão 

em seus três primeiros anos após a entrega da edificação. As figuras 24 e 25 apresentam os 

resultados dos empreendimentos Emp 05 e Emp 06. 
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Figura 24 - Emp 05: Influência da idade nas ocorrências e nos custos com serviços 

de reparos em empreendimentos de 3 anos de idade 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Figura 25 - Emp 06: Influência da idade nas ocorrências e nos custos com serviços 

de reparos em empreendimentos de 3 anos de idade 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Os empreendimentos 5 e 6 têm alguns aspectos semelhantes à obra padrão: o pico de 

ocorrências ocorre no primeiro ano, enquanto o pico de custos ocorre no segundo. No entanto, 

o comportamento das curvas ao longo do tempo difere em alguns pontos. O número de 

chamados não apresenta um comportamento decrescente ao longo do tempo e sim um pico no 

primeiro ano e uma tendência a se estabilizar nos dois anos seguintes. Além disso, os custos 

no primeiro ano dos empreendimentos 5 e 6 é muito baixo comparado com o mesmo ano da 

obra padrão. Ou seja, aparentemente as obras mais recentes têm gastado menos com os 

serviços de reparos de assistência técnica que surgem no primeiro ano do empreendimento. 
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Com esse estudo percebe-se que um maior número de chamados não corresponde a um maior 

gasto com serviços de reparos de assistência técnica, pois isso vai depender da complexidade 

do problema em que estão sendo feitos os serviços de reparos. Conclui-se que as ocorrências 

no primeiro ano de obra são mais numerosas, e a intervenção pode ser considerada simples, 

visto que seu reparo é de baixo custo para a construtora. Por outro lado, as ocorrências no 

segundo ano da edificação são menos numerosas, e a intervenção mais complexa, visto que 

seu reparo é de alto custo para a construtora. 

7.2 INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

O período após o término de obra dos empreendimentos entregues em 2015 foi marcado pela 

elaboração e revisão de algumas instruções de trabalho. Esses documentos, elaborados pelo 

setor de qualidade da construtora, estabelecem as normativas para execução dos serviços. Os 

procedimentos descrevem quais são as atividades antecedentes, os materiais necessários e o 

método de execução que deve ser aplicado. O objetivo é avaliar se essas instruções - criadas 

ou revisadas antes e durante o período de obra dos empreendimentos entregues em 2017 – 

reduziram o número de chamados de assistência técnica nas edificações mais recentes. 

Para comparar o número total de chamados dos empreendimentos com 5 e 3 anos de idade, 

foram considerados somente as ocorrências nos três primeiros anos da edificação. Além disso, 

foi necessário incluir um parâmetro que tornasse possível a comparação, visto que são obras 

com número de torres, apartamentos e pavimentos diferentes entre si. Portanto, foi escolhido 

o parâmetro número de apartamentos, pois se entende que, quanto maior o número de 

apartamentos, maior será o número de chamados. A figura 26 apresenta o resultado. 
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Figura 26- Comparativo entre ocorrências nos 3 primeiros anos e número de 

apartamentos dos empreendimentos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Existe uma tendência de aumento no número de ocorrências com o aumento do número de 

apartamentos nos empreendimentos entregues em 2015. No entanto, esse comportamento não 

é observado ao analisar-se as edificações entregues em 2017. Por exemplo, o Emp 04 tem um 

número de ocorrências maior do que o dos empreendimentos 05 e 06, embora tenha um 

menor número de apartamentos. 

Percebe-se que as edificações 1, 2 e 3 têm menor número de ocorrências registradas do que as 

edificações 4 e 5. No entanto, isso não significa que houve aumento no número de chamados 

de assistência técnica nessas obras, visto que o número de apartamentos nos empreendimentos 

4 e 5 é muito maior do que o dos empreendimentos 1, 2 e 3. Portanto, para conseguir 

comparar os chamados dessas edificações, foi utilizada a taxa de defeitos por unidade 

habitacional (figura 27). 
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Figura 27- Comparativo entre taxa de defeitos por unidade habitacional dos 

empreendimentos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Três dos quatro empreendimentos entregues em 2015 apresentam uma taxa de defeitos por 

unidade habitacional superior a 3, enquanto os empreendimentos entregues em 2017 têm um 

resultado inferior a 3. Além disso, ao comparar-se o Emp 03, que tem o melhor resultado 

entre as edificações com 5 anos, e o Emp06, que por sua vez tem o melhor resultado entre as 

edificações com 3 anos, verifica-se que a taxa de defeitos por unidade habitacional do Emp03 

é quase o dobro do Emp06. 

Para avaliar o percentual de redução desse indicador entre os empreendimentos entregues em 

2015 e 2017, foi feita a média da taxa de defeitos por unidade habitacional para as edificações 

de mesma idade. Não foi incluído o cálculo do desvio padrão, visto que a amostra é pequena. 

O resultado é apresentado na figura 28. 
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Figura 28- Comparativo entre a média de ocorrências por apartamentos dos 

empreendimentos de mesma idade 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

A partir da figura 28, pode-se afirmar que houve melhoria na taxa de defeitos por unidade 

habitacional nas obras recentes, pois ele passou de 2,84 para 1,86. Isso representa uma 

redução de 35%. Portanto, confirma-se que há uma tendência de melhoria no desempenho das 

obras recentes. Além disso, fica clara a importância da análise das ocorrências juntamente 

com outros parâmetros - como o número de apartamentos - ao invés de analisar o número de 

ocorrências de forma isolada. 

Em seguida, foi feito um levantamento dos sistemas que tiveram redução no percentual de 

chamados para os empreendimentos 5 e 6. Na tabela 1 são apresentados os sistemas com 

maior redução. 

Tabela 1- Percentual de chamados para os principais sistemas 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Para avaliar o percentual de redução dos chamados, foi feita a média dos valores da tabela 1 

para os empreendimentos com 5 anos e para os de 3 anos, como é apresentado na tabela 2. 

Sistemas Emp01 Emp02 Emp03 Emp04 Emp05 Emp06

Impermeabilização 1,08% 3,96% 4,57% 3,17% 2,66% 1,09%

Revestimento interno de argamassa 15,90% 7,55% 16,75% 14,90% 12,88% 8,15%

Revestimento cerâmico de parede 9,70% 4,68% 6,60% 2,38% 4,09% 2,17%

Revestimento cerâmico de piso 1,62% 6,12% 4,06% 9,03% 4,29% 2,72%

Instalações Hidrossanitárias 22,64% 33,09% 31,98% 26,15% 15,54% 23,37%
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Tabela 2- Média do percentual de chamados dos principais sistemas para 

empreendimentos de mesma idade 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Portanto, observa-se que todos os sistemas apresentados na tabela 2 tiveram redução maior do 

que 20% no percentual de chamados para os empreendimentos com 3 anos de idade, podendo 

chegar até quase 50% no caso dos revestimentos cerâmicos de parede. 

Após a análise do banco de dados da assistência técnica, foi feito um levantamento, a partir 

dos documentos de planejamento, das datas em que esses serviços foram executados durante o 

período de obras (tabela 3 e 4). 

Tabela 3- Entrada dos serviços durante o período de obra 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Tabela 4- Término dos serviços durante o período de obras 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

5 anos 3 anos

Impermeabilização 3,19% 1,87% 41,35%

Revestimento interno de argamassa 13,78% 10,52% 23,65%

Revestimento cerâmico de parede 5,84% 3,13% 46,36%

Revestimento cerâmico de piso 5,21% 3,51% 32,66%

Instalações Hidrossanitárias 28,47% 19,46% 31,65%

Sistemas
Média Empreendimentos

Redução

Serviço Emp01 Emp02 Emp03 Emp04 Emp05 Emp06

Impermeabilização set-13 fev-14 abr-13 set-14 mai-15 jan-15

Revestimento Interno de Argamassa jul-13 out-13 set-12 fev-14 mar-15 set-14

Revestimento Cerâmico Parede nov-13 fev-14 mai-13 set-14 nov-15 fev-15

Piso Cerâmico jan-14 mar-14 out-13 set-14 nov-15 dez-14

Instalações Hidrossanitárias abr-13 mar-13 ago-12 ago-13 jan-15 jul-14

Serviço Emp01 Emp02 Emp03 Emp04 Emp05 Emp06

Impermeabilização ago-14 set-14 mai-14 dez-14 mar-16 dez-15

Revestimento Interno de Argamassa mai-14 jul-14 jun-14 dez-14 fev-16 dez-15

Revestimento Cerâmico Parede jul-14 set-14 jun-14 dez-14 mar-16 dez-15

Piso Cerâmico set-14 out-14 jul-14 jan-15 mar-16 jan-16

Instalações Hidrossanitárias fev-14 abr-14 jun-14 nov-14 jan-16 set-15
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Em seguida, a partir dos documentos do setor de qualidade, foi feito o levantamento das 

instruções de trabalho dos serviços que tiveram redução no percentual de chamados. O 

objetivo é identificar quais documentos foram criados ou revisados após o término dos 

serviços nos empreendimentos com 5 anos de idade, mas antes ou durante a execução dos 

serviços nos empreendimentos com 3 anos de idade, pois isso justificaria a melhoria dos 

indicadores de assistência técnica das edificações mais recentes. O resultado é apresentado no 

quadro 6. 

Quadro 6- Histórico de revisão de procedimentos dos sistemas analisados 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Houve uma tendência da qualidade melhorar em função da revisão das instruções de trabalho, 

mas elas podem apresentar algumas falhas como não deixar todas as informações explícitas 

ou apresentar uma linguagem inadequada. Além disso, os problemas podem persistir em 

função da baixa qualidade da mão-de-obra, mas também por problemas de projeto tais como a 

falha na especificação de materiais. Além disso, sugere-se que o estudo seja realizado 

novamente com um número maior de amostras, a fim de analisar se a tendência de redução do 

número de chamados de assistência técnica será mantida. 

  

Sistemas Revisão Data

Impermeabilização 00 11/11/2015

07 28/04/2015

08 14/07/2015

09 17/08/2015

10 16/11/2015

03 11/06/2015

04 11/09/2015

Piso Cerâmico 04 13/08/2015

00 24/07/2015

08 20/07/2015

09 12/08/2015

Atualizações gerais

Instalações Hidrossanitárias

Execução de teste de estanqueidade

Inserção de proteção em caixas de gordura e ralos

Desvios com série reforçada e detalhes construtivos

Revestimento cerâmico de parede
Atualizações gerais

PU em cantos vivos e encontro com paredes

Descrição

Emissão

Revestimento Interno de Argamassa

Alterado o consumo e tipo de argamassa

Demarcação dos elementos que não deverão ser rebocados

Controle tecnológico

Definição dos pavimentos de colocação de tela de galinheiro
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8. ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS E CAUSAS DAS MANIFESTAÇÕES 

PATOLÓGICAS 

A partir das informações obtidas da planilha eletrônica utilizada para classificação dos 

chamados, foi possível realizar a análise dos chamados por grupo e, a partir disso, determinar 

os grupos críticos em relação ao número de chamados e custos com serviços de reparos. 

8.1 TIPOS E CUSTOS DOS CHAMADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

8.1.1 Tipos de chamados 

Para essa análise foi utilizado o Diagrama de Pareto, pois nele as ocorrências estão 

organizadas de forma a priorizar os grupos críticos e, portanto, auxilia na identificação dos 

problemas mais recorrentes. O resultado é apresentado na figura 29. 
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Figura 29 - Diagrama de Pareto: Frequência das Ocorrências 

 

(fonte: elaborado pela autora) 
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A partir da análise da figura 29, representando quase 50% do total de chamados, destacam-se 

os grupos de revestimento de parede e instalações hidrossanitárias. O grupo revestimento de 

parede sozinho corresponde a 31% dos chamados e, somado ao revestimento de piso, 

representam quase 40%. Ou seja, o grupo revestimento corresponde a quase 40% de todas as 

ocorrências de reclamações. O resultado condiz com a situação da empresa, pois esse é o 

principal problema que a construtora enfrenta nas obras em assistência técnica, inclusive nas 

obras que estão em execução. 

Além disso, os quatro grupos que têm a maior frequência de chamados são os mesmos 

verificados por Schneider (2013). Em seu estudo, a autora identificou as principais 

manifestações patológicas em empreendimentos residências de uma construtora de Porto 

Alegre. Ela constatou que o grupo com maior frequência de chamados de assistência técnica 

era o das esquadrias, seguido por revestimento de parede, revestimento de piso e instalações 

hidráulicas. Outros estudos semelhantes realizados por Rodrigues (2013) e Gaedke (2019) 

também concluíram que os principais grupos responsáveis pelos chamados de assistência 

técnica são esquadrias e instalações hidrossanitárias. 

8.1.2 Custos com serviços de reparos por grupo 

Assim como para a classificação dos chamados, as reformulações no setor de assistência 

técnica permitiram a realização da análise da frequência dos custos com serviços de reparos 

por grupo. Isso porque os custos começaram a ser apropriados corretamente nos grupos que 

originaram a manifestação patológica.  

Por exemplo, se um vazamento na tubulação de esgoto causar uma mancha no forro de gesso, 

o custo dos serviços de reparo e a substituição da placa deverão ser apropriados em 

instalações hidrossanitárias, pois foi o sistema que apresentou falha e, por efeito cascata, 

acabou danificando o forro de gesso. 

Antes dessa mudança, a apropriação dos custos era feita de acordo com o material comprado 

ou serviço contratado. Por exemplo, tinta era apropriada em pintura, mesmo que esse material 

tenha sido comprado para acabamento de uma unidade que tenha passado por correção de 

fissuras. Ou seja, apesar dos custos serem cadastrados na plataforma de controle, não era 
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possível mapear qual sistema que, quando apresenta falha, gera os maiores gastos para sua 

correção. 

Foram analisados os custos com serviços de reparos entre outubro de 2019 e março de 2020, 

dos seis empreendimentos que hoje são atendidos pela assistência técnica. Para tanto, foram 

utilizados os relatórios extraídos da plataforma Sienge. 

Assim como para análise de ocorrências por grupo, também foi utilizado o Diagrama de 

Pareto para determinação da frequência dos custos. É importante ressaltar que a estruturação 

dos custos com serviços de reparos está organizada em sistemas que não coincidem com os 

estabelecidos no modelo de classificação dos chamados de assistência técnica. Sendo assim, 

foi realizado um comparativo entre a estrutura utilizada para análise dos custos e a estrutura 

utilizada para análise dos chamados de assistência técnica, que é apresentado a seguir na 

figura 30: 
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Figura 30 - Comparativos entre a estrutura utilizada para análise dos custos e a 

utilizada para análise dos chamados de assistência técnica 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Como pode ser observado, não é possível fazer um comparativo direto entre essas estruturas. 

O item gesso acartonado, que pertence a estrutura da assistência técnica, por exemplo, está 

relacionado aos itens forro de gesso e alvenarias/painéis da estrutura de custos. Da mesma 

forma, o item revestimento interno, que pertence a estrutura de custos, está relacionado com 

os itens revestimento de parede, piso e forro da estrutura de assistência técnica. 

Estrutura de Custos Estrutura de Assistência Técnica

Infraestrutura 

Supraestrutura 

Alvenaria

Forro de Gesso 

Coberturas e Telhamentos Cobertura

Impermeabilizações e Tratamentos Impermeabilização

Revestimentos Externos 

Revestimento de Forro

Pavimentações Externas 

Esquadrias de Alumínio / Ferro 

Esquadrias de Madeira e Ferragens 

Vidros 

Serralheria 

Pinturas Pintura

Instalações Elétricas Instalações Elétricas

Instalações Hidrossanitárias Instalações Hidrossanitárias

Louças, Metais, Tampos e 

Bancadas 
Louças, Tampos e Metais

Ar Condicionado

Instalações de Gás 

Equipamentos do PPCI 

Sistemas de Segurança 

Interiores e Paisagismo 

Condominias 
-

Entrega de Unidades -

Equipamentos

Instalações Mecânicas e 

Equipamentos 

Revestimento de Parede*

Revestimento de Piso*

Estrutura

Alvenarias e Painéis 

Gesso Acartonado

Esquadria

Revestimentos Internos 
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Como os relatórios de custos estão organizados com a estrutura de custos, a análise 

apresentada na figura 31 utiliza a mesma disposição dos grupos. 
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Figura 31 - Diagrama de Pareto: Frequência dos Custos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 
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Analisando a figura 29 e 31 pode-se concluir que a frequência das ocorrências e custos não 

coincidem. A partir da figura 31 percebe-se que os grupos de revestimentos externos e de 

impermeabilização representam 70% dos custos da assistência técnica. O serviço de reparo 

costuma ter um tempo prolongado, bem como o tempo de investigação para diagnosticar o 

problema. Em alguns casos, principalmente para infiltrações, o cliente deve ser ressarcido 

quanto a danos em móveis. Esses problemas se propagam para outras unidades, causando 

mais danos. Outro custo possível é a acomodação do cliente em hotel em casos de interdição 

dos banheiros (problemas de impermeabilização). 

Isso pode ser observado também no item de instalações hidrossanitárias. Apesar de ser um 

dos grupos com maior número de chamados, representa apenas 3,2% dos custos, pois além 

dos reparos serem feitos pela própria equipe de assistência técnica, os problemas, em geral, 

são resolvidos com a substituição de peças ou vedação da tubulação - itens relativamente 

baratos. 

Além disso, é interessante observar que o item esquadrias é o terceiro serviço com a maior 

frequência de ocorrências e representa apenas 1% do custo. Isso pode ser explicado pelo fato 

de que as falhas no sistema, na maioria das vezes, são de responsabilidade do empreiteiro que 

executou o serviço, e não da construtora. 

No estudo de Gaedke (2019), revestimento externos e impermeabilização também são os 

grupos com maior frequência de custos. No entanto, eles representam apenas 38% do total. 

Essa diferença é causada principalmente pelos revestimentos externos, que representam 57% 

dos custos na construtora estudada e somente 21% no levantamento feito pela autora. Isso 

pode ser explicado pela diferença de frequência dos chamados entre os estudos. Enquanto os 

revestimentos são responsáveis por 31% dos chamados (figura 29), Gaedke (2019) registrou 

que o mesmo grupo representa apenas 7% dos chamados. 

Por fim, levando em consideração os resultados apresentados nas figuras 29 e 31, os grupos 

considerados críticos e que serão analisados são: revestimento de parede, instalações 

hidrossanitárias, esquadrias, revestimento de piso e impermeabilização. 
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8.2 CAUSAS DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Nesse capítulo serão discutidas as causas das manifestações patológicas dos grupos com 

maior frequência de chamados e maiores custos com serviços de reparos. Inicialmente serão 

apresentadas as frequências de cada subsistema, para então serem discutidas as causas das 

manifestações patológicas. Além disso, também serão discutidos os procedimentos executivos 

utilizados pela construtora, a fim de identificar pontos de melhoria. 

8.2.1 Revestimento de parede 

O grupo foi inicialmente dividido em revestimentos externos e internos, visto que apresentam 

características próprias de execução e estão sujeitos a diferentes ações durante o uso da 

edificação. O resultado é apresentado na figura 32. 

Figura 32 - Percentual de manifestações para revestimento de parede 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Os revestimentos internos representam quase 70% do total de ocorrências. Pode-se atribuir ao 

fato de que os chamados devido a problemas de fachada são abertos pelo condomínio, 

enquanto os chamados referentes aos revestimentos internos são abertos por cada inquilino, 

justificando o maior número de chamados. A seguir, são apresentadas as frequências de 

manifestações patológicas de cada revestimento. 
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8.2.1.1 Revestimento Interno 

Fazem parte dos revestimentos internos os revestimento de argamassa, cerâmicos e em rocha. 

O revestimento de rocha está presente somente nas áreas condominiais, enquanto o 

revestimento de argamassa e o cerâmico estão presentes nas unidades habitacionais e áreas 

condominiais. A frequências das manifestações é apresentada na figura 33. 

Figura 33 - Percentual de manifestações para revestimento interno de parede 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Observando a figura 33, percebe-se que a frequência dos chamados para revestimento de 

argamassa é quase o dobro dos revestimentos cerâmico e em rocha. Assim como para os 

revestimentos externos, discutidos no item 8.2.1, também pode-se atribuir o menor percentual 

de problemas nos revestimentos em rocha porque são chamados feitos pelo condomínio, visto 

que estão situados nas áreas comuns. Além disso, os revestimentos em rocha são instalados 

em poucos lugares pela construtora, como molduras de elevadores e bancadas do salão de 

festas. A seguir serão apresentadas as frequências das manifestações patológicas de cada 

revestimento. 

a) Revestimento de Argamassa 

As principais causas dos chamados para revestimento de argamassa são fissuras e 

descolamento/desplacamento. A figura 34 apresenta o resultado das frequências dessas 

manifestações patológicas. 
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Figura 34 - Percentual de manifestação para revestimento interno de argamassa 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Em geral, as fissuras estavam localizadas próximas das churrasqueiras, aberturas e 

principalmente distribuída nas paredes. Apesar de muitos trabalhos relatarem a predominância 

das fissuras próximas as zonas de encunhamento, esse tipo de falha não foi identificado neste 

trabalho. De acordo com o setor de assistência técnica, as fissuras observadas nas paredes são 

principalmente devido a retração do material cimentício. 

Segundo Thomaz (1989), as fissuras de origem térmica são causadas pela movimentação 

térmica diferenciada de componentes de um elemento devido a junção de materiais com 

diferentes coeficientes de dilatação, mas que sofrem a mesma variação térmica. Sendo assim, 

é importante que seja escolhido um material cimentício que seja compatível com o material da 

churrasqueira, seja ele concreto pré-moldado ou alvenaria. Além disso, é possível encontrar 

no mercado opções de argamassa refratária para revestimento de argamassa. 

As churrasqueiras utilizadas nos empreendimentos da construtora são todas pré-moldadas de 

concreto e não existe procedimento específico para esse sistema. Além disso, a instrução de 

trabalho de revestimento interno de argamassa não aborda sobre o material cimentício que 

deve ser utilizado nas churrasqueiras. Ou seja, a argamassa utilizada para revestimento de 

parede é a mesma utilizada nas churrasqueiras. Além disso, a utilização de um material cuja 

capacidade de deformação não seja semelhante à da churrasqueira pode causar o 

aparecimento de fissuras. 
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Segundo Thomaz (1989), as fissuras próximas as aberturas ocorrem em função da acentuada 

concentração de tensões que ocorre nos cantos de portas e janelas devido a perturbação no 

andamento das isostáticas. Para auxiliar na distribuição dessas tensões, a construtora utiliza 

vergas e contra vergas pré-moldadas e suas dimensões seguem as determinações dos projetos. 

Esses elementos são fabricados na própria obra com as sobras de concreto. 

Desplacamento e descolamento ocorrem quando o revestimento não tem aderência à base. A 

diferença entre eles é que quando ocorre o desplacamento, a peça cai, enquanto no 

descolamento, a peça apenas apresenta som cavo à percussão. A construtora realiza teste de 

percussão manual após 28 dias da execução do revestimento de argamassa e ensaios de 

resistência de aderência à tração para estimar a área a ser reparada. 

O procedimento de revestimento interno de argamassa descreve todas as etapas executivas e 

de conferência necessárias para evitar o surgimento de manifestações patológicas, orienta 

sobre o recebimento e estocagem do material e estão de acordo com a NBR 13749 (ABNT, 

2013) e NBR 7200 (ABNT, 1998). 

Para o revestimento interno de argamassa, é utilizada argamassa estabilizada, que é dosada em 

central e entregue pronta para utilização. Quando o material chega na obra, é armazenado nos 

locais apropriados com uma lâmina de água para estabilização, segundo a orientação do 

fabricante. Além disso, o material deve ser descartado caso tenha passado o tempo de 

utilização - que pode variar de 48 horas até 72 horas –, prazo a partir do qual o material inicia 

o processo de pega. Por fim, fica proibida a adição de água para melhora da trabalhabilidade 

do material.  

Os procedimentos executivos possuem orientações que evitam o surgimento de fissuras e 

desplacamento. Determina-se que o desempeno seja realizado somente quando o processo de 

pega já tiver iniciado e que não seja feito em excesso, para que não haja exsudação d’água. 

Além disso, é utilizado tela metálica galvanizada nos encontros entre vigas e paredes nos dois 

primeiros e nos dois últimos pavimentos devido a movimentação da estrutura. Por fim, a 

espessura admissível para o revestimento de argamassa interno é de 2 cm. 

Sendo assim, pode-se concluir que mesmo com a existência de instruções de trabalho 

eficientes, com exceção das especificações das churrasqueiras, as obras apresentam grande 

frequência de chamados para revestimento interno de argamassa. Uma das causas dessas 
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falhas pode estar associada ao ritmo acelerado das obras, que ocasionam na falta de 

conferência dos serviços e também a mão de obra desqualificada, que a fim de finalizar o 

serviço o quanto antes, acaba pulando etapas do procedimento que lhe foi ensinado. 

b) Revestimento Cerâmico 

As manifestações patológicas identificadas nos revestimentos cerâmicos são 

descolamento/desplacamento, falha na junta de assentamento e fissura. O resultado é 

apresentado na figura 35. 

Figura 35 - Percentual de manifestação para revestimento interno cerâmico 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Descolamento e desplacamento representam quase 60% da frequência de ocorrências para os 

revestimentos cerâmicos internos de parede. A instrução de trabalho desse serviço segue as 

recomendações da NBR 13754 (ABNT, 1996), e as etapas descritas no procedimento evitam o 

aparecimento dessa manifestação patológica. Entre as etapas, destacam-se o período de cura 

do emboço antes da colocação da cerâmica, a execução de dupla colagem, a limpeza das 

peças e do substrato e a aplicação de pressão suficiente durante a colocação das peças para 

não manter os cordões de argamassa inteiros. 

A ocorrência do desplacamento pode ser causada devido ao não cumprimento das diretrizes 

estabelecidas no procedimento construtivo, falta de fiscalização dos serviços ou problemas de 
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compatibilidade entre o tipo de cerâmica empregada e a argamassa colante. Deve-se 

investigar em qual interface o descolamento ocorreu, entre a alvenaria e a argamassa colante 

ou entre a argamassa colante e o revestimento cerâmico. 

Já as ocorrências causadas pela fissuração de peças cerâmicas representam 22% dos 

chamados. Esse problema é causado por falhas nas juntas de movimentação. A execução das 

juntas segue o estabelecido em projeto e sua função é absorver a movimentação das peças 

causada pela dilatação do material. O projeto é elaborado pela equipe de engenharia da 

construtora e define o posicionamento das juntas de movimentação, porém, não é feito o 

dimensionamento. 

A instrução de trabalho prevê a colocação de juntas em paredes com área maior do que 32 m2 

ou com uma das dimensões maior que 8 m, seguindo as recomendações da NBR 13754 

(ABNT, 1996). No entanto, algumas falhas podem ocorrer por falta de informação clara nas 

instruções de trabalho. A instrução de trabalho pode referenciar especificações da norma, mas 

não deixa explícito tais especificações. Às vezes, a linguagem utilizada não é a mais 

adequada. 

Por fim, as ocorrências causadas por falha na junta de assentamento (rejunte) também 

representam 22% dos chamados, podendo ser causados pela falta de limpeza das juntas antes 

da aplicação do rejunte – que está prevista na instrução de trabalho –, e aplicação inadequada 

do material, deixando vazios nas juntas. Além disso, as falhas também ocorrem devido ao 

mau uso da edificação. No momento da limpeza do revestimento, o rejunte pode ser 

desgastado ou removido devido a utilização de material inadequado. 

Portanto, assim como para o revestimento interno de argamassa, as falhas observadas nos 

revestimentos cerâmicos podem ser evitadas pela conferência dos serviços e orientação da 

mão de obra, visto que o procedimento executivo apresenta todas as diretrizes necessárias 

para que não ocorra o aparecimento de manifestações patológicas no sistema, além de seguir 

as recomendações das normas vigentes. 

c) Revestimento em Rocha 

Os revestimentos em rocha estão sujeitos a desplacamento, falha na junta de assentamento 

(rejunte) e problemas no acabamento das peças. Houve apenas 1 chamado para esse item. 
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Trata-se do desplacamento de uma das molduras do elevador no empreendimento 4. A 

construtora não possui um procedimento específico para execução de revestimentos internos 

em rocha, somente para execução de revestimento de fachada. 

A NBR 15846 (ABNT, 2010) não especifica os casos em que os revestimentos em rocha 

podem ser instalados somente com a utilização de argamassa, ao contrário da antiga versão - 

NBR 13707 (ABNT, 1996) -, que determinava que revestimentos internos em rocha com 

altura de até 2 m podem ser fixados com argamassa, e para revestimentos externos ou alturas 

superiores, devem ser utilizados grampos. 

Pode-se atribuir as mesmas causas de desplacamento em revestimento cerâmico de parede 

para o revestimento em rocha, como falta de dupla colagem e pressão insuficiente durante a 

instalação da peça. No entanto, a ausência de uma instrução de trabalho permite que cada 

empreiteiro realize a instalação da forma que lhe for mais conveniente, dificultando o 

mapeamento das possíveis causas de manifestações patológicas. Portanto, sugere-se a 

elaboração de um procedimento a fim de padronizar as etapas construtivas desse serviço. 

8.2.1.2 Revestimento Externo 

Como pode ser visto na figura 32, os revestimentos externos representam apenas 32% da 

frequência dos chamados para revestimentos. A frequência das ocorrências é apresentada na 

figura 36. 
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Figura 36 - Percentual de manifestações para revestimento externo de parede 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Para os chamados analisados, os revestimentos de argamassa e peitoris representam a 

totalidade dos chamados da assistência técnica. Uma das causas que pode ser associada é 

devido as características dos empreendimentos apresentadas no quadro 2. Todos têm fachada 

em textura acrílica, e somente três têm parte da fachada com revestimento em pastilha 

cerâmica. A seguir serão apresentadas as principais causas observadas nos chamados 

recebidos pela assistência técnica. 

a) Revestimento de Argamassa 

A causas dos chamados para revestimento externo de argamassa são o aparecimento de 

fissuras, descolamento e desplacamento, falhas nos frisos e serviços pendentes. A frequência é 

apresentada na figura 37 a seguir. 
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Figura 37 - Percentual das manifestações para revestimento externo de argamassa 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Problema com serviços pendentes foi incluído para classificação de uma das ocorrências. 

Nesse chamado, o síndico relata que foi retirada uma árvore do empreendimento e notou-se 

que a região do muro onde estava a árvore estava sem o revestimento de argamassa. O 

condomínio entrou em contato com a construtora para finalização do serviço. Inicialmente 

esse item não havia sido previsto. 

Houve um chamado relacionado aos frisos, devido a falha no selante utilizado. Na descrição 

do diagnóstico da ocorrência não foi descrito qual tipo de falha que ocorreu. A instrução de 

trabalho de revestimento externo de argamassa especifica o tipo de material que deve ser 

utilizado e o procedimento de aplicação do selante que garante a qualidade do serviço. Todas 

as fachadas recebem o mesmo tipo de tratamento, apesar de estarem sujeitas a solicitações 

diferentes em função da incidência solar. 

As fissuras representam mais de 50% dos chamados para revestimento externo de argamassa, 

seguido por descolamento e desplacamento, com quase 30% da frequência das ocorrências. 

Schneider (2013) chegou em um resultado semelhante em seu estudo. Ela concluiu que 57% 

dos chamados para revestimentos externos eram causados por problemas de fissuração na 

fachada, próximo aos 55% encontrados na construtora analisada. 

A instrução de trabalho de revestimento externo de argamassa é completa e detalhada. O 

procedimento recomenda que a espessura do revestimento seja de 20 a 30 mm, seguindo as 
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recomendações da NBR 13749 (ABNT, 2013). Além disso, estabelece as diretrizes para 

realização de testes de resistência à tração, seguindo as orientações da NBR 13528 (ABNT, 

2019). 

O revestimento de argamassa externo está sujeito a maiores intempéries do que o 

revestimento interno, visto que está exposto ao sol, chuva e vento – o que pode comprometer 

a vida útil do sistema – e, portanto, as inspeções e conferências devem ser mais rigorosas. 

Levando isso em consideração, a instrução de trabalho determina a realização inspeções 

visuais antes do início de cada etapa de execução, como inspeção da estrutura, alvenaria, 

chapisco e por fim, da camada de reboco. 

Para o chapisco da estrutura é utilizado o chapisco desempenado industrializado, e para a 

alvenaria é utilizado um chapisco feito na obra com traço 1:3 (em volume, areia úmida) com 

cimento CP II e areia grossa. Não há especificação sobre o material de adição do CP II. Já 

para a camada de reboco, pode ser utilizada argamassa estabilizada ou ensacada. 

O procedimento executivo é similar com o de revestimento interno de argamassa, e as 

diferenças são devido às características de exposição que o revestimento externo está sujeito. 

Por exemplo, em dias muito quentes ou com muito vento, deve ser feita a cura do chapisco e 

da camada de reboco. Além disso, devem ser utilizadas telas em pontos determinados em 

projeto, ou em pontos que tenham espessura maior do que a recomendada. 

As fissuras e desplacamento podem ser causados por falhas durante a execução, como falta de 

limpeza do substrato antes do recebimento da camada do revestimento, pouca energia no 

lançamento da argamassa, espessura elevada, falta de cura, não aguardar o tempo necessário 

para sarrafeamento e desempeno e, por fim, excesso de desempeno. Todas essas 

recomendações são descritas na instrução de trabalho. Além disso, também podem ser 

causados em função das solicitações externas, como sol, chuva e variações térmicas. 

Sendo assim, os problemas podem estar relacionados a falhas de conferência dos serviços, 

devido ao ritmo da obra, assim como a mão de obra não qualificada, visto que todas as 

recomendações necessárias para evitar o aparecimento de manifestações patológicas estão 

descritas no procedimento utilizados pela construtora. Além disso, estabelecer quais serviços 

têm prioridade no momento da conferência e aumentar a fiscalização são maneiras de evitar o 
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surgimento dessas falhas e sua significativa frequência de chamados no período de assistência 

técnica. 

b) Peitoris 

Fazem parte do item peitoris, os peitoris das janelas e as pingadeiras (capa de muro). As 

manifestações patológicas nesse sistema podem ser ocasionadas por fissuração, problema de 

caimento e problema na junta de assentamento (selante). 

No período de análise foram abertos somente dois chamados referentes a falhas nos peitoris e 

ambos foram causados por problemas na junta de assentamento (selante). Em um dos 

chamados, o cliente relata a ocorrência de umidade em sua unidade próxima a esquadria. A 

equipe verificou que havia falha na parte inferior do peitoril e solucionou o problema a partir 

da aplicação de selante. Ou seja, a falha foi ocasionada pela não execução de uma das etapas 

de instalação dos peitoris que está prevista na instrução de trabalho da construtora. 

O segundo chamado foi aberto devido à falha nas juntas das pingadeiras dos muros do 

estacionamento. A causa dessa manifestação patológica pode estar relacionada ao tipo de 

selante utilizado no local. As peças utilizadas nas pingadeiras apresentam apenas uma 

dimensão significativa – o comprimento. Em função disso, a peça vai sofrer dilatação térmica 

significativa nessa direção e, portanto, o selante utilizado deve apresentar flexibilidade 

suficiente para suportar essas movimentações. Além disso, deve ser utilizado um material que 

seja resistente às intempéries, visto que sua aplicação foi destinada a área externa. A instrução 

de trabalho da construtora não define qual tipo de selante deve ser utilizado tanto para as 

pingadeiras dos muros como para os peitoris das janelas e sugere-se que essa especificação do 

material seja incluída, além do dimensionamento das juntas. 

Sendo assim, observa-se novamente que as manifestações patologias encontradas estão 

relacionadas a etapas construtivas não realizadas e que não foram identificadas durante a 

conferência realizada pela obra. Os procedimentos existentes determinam todas as etapas 

necessárias para a execução dos serviços, com exceção da especificação do material a ser 

utilizado nas juntas dos peitoris. Outra forma de garantir a conferência de todos os serviços é 

a realização de um checklist de entrega de unidade que pode ser aplicado pela assistência 

técnica antes da entrega da unidade habitacional para o cliente. 
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8.2.2 Instalações Hidrossanitárias 

Após os revestimentos de parede, as instalações hidrossanitárias são responsáveis pela maior 

frequência dos chamados de assistência técnica. Apesar do custo dos serviços de reparo não 

gerar grandes gastos para construtora, entende-se que é um sistema crítico devido aos 

transtornos causados aos clientes.  

Inicialmente, o sistema foi subdividido em instalações de água e esgoto. Os drenos de ar 

condicionado haviam sido classificados como uma subdivisão das instalações de esgoto. No 

entanto, devido ao grande número de chamados devido a problemas nos drenos, e por esse 

sistema ter uma seção específica na instrução de trabalho devido a suas características, optou-

se por separá-lo do item de esgoto. Na figura 38 pode ser observado o resultado da frequência 

dos chamados para cada subgrupo. 

Figura 38 - Percentual de manifestações para instalações hidrossanitárias 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Os drenos de ar condicionado representam uma parcela pequena das instalações 

hidrossanitárias prediais. No entanto, quase 40% da totalidade dos chamados do sistema são 

devido a problemas nos drenos. Em seu estudo, Schneider (2013) concluiu que a maioria dos 

chamados de instalações hidrossanitárias eram causados por problema na rede de esgoto 

cloacal – quase 60% -, enquanto os drenos apresentaram a menor frequência de chamados, 

apenas 6%. Esse resultado divergente pode ser explicado pelo maior número de ocorrências 

da amostra da autora. Além disso, a grande frequência de chamados para drenos de ar 
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condicionado pode ser justificada pelo período – outubro a março - em que as ocorrências 

foram analisadas, visto que são os meses do ano em que mais utiliza-se o ar condicionado. A 

seguir serão apresentados os percentuais de manifestação para cada subsistema. 

8.2.2.1 Instalações de Água Fria e Água Quente 

Conforme a figura 38, problemas nas instalações de água fria e água quente são responsáveis 

por 29% dos chamados de assistência técnica para instalações hidrossanitárias. Foram 

identificados problemas devido a entupimento e vazamento, e a frequência de ocorrências é 

apresentada na figura 39 a seguir. 

Figura 39 - Percentual de manifestações para instalações de água fria e água quente 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Problemas com entupimento e vazamento podem ser evitados com a execução de testes de 

estanqueidade durante o período de obras. No entanto, os procedimentos da empresa passaram 

a incluir o teste de estanqueidade a partir de 2017 e, portanto, nenhum dos empreendimentos 

que fazem parte desse estudo utilizaram essa revisão da instrução de trabalho. 

A principal causa de entupimento são os restos de obra encontrados no interior das 

tubulações. Além da execução de testes de estanqueidade para verificação da obstrução, é 

importante que as esperas sejam protegidas para que as atividades subsequentes as instalações 
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hidráulicas não danifiquem a tubulação. A instrução de trabalho da construtora determina que 

as esperas devem ser vedadas com a colocação de um plug. 

Devido ao grande percentual de chamados causados por vazamento, optou-se por analisar esse 

item separadamente dos demais. As causas de vazamento para instalações de água fria e água 

quente identificadas foram falhas nas conexões, tubulações trincadas e vazamento não 

identificado. A figura 40 apresenta os resultados obtidos. 

Figura 40 - Percentual de manifestações para vazamento em instalações de água fria 

e água quente 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Falhas na conexão representam 60% do percentual de ocorrências para vazamento em 

instalações hidráulicas. Como os vazamentos correspondem a 83% dos chamados para 

instalações de água fria e água quente (figura 39), significa que problemas com conexão são 

responsáveis por 50% dos chamados para instalações hidráulicas. Em seu estudo, Schneider 

(2013) concluiu que 49% dos chamados para instalações de água fria foram causados por 

conexões mal executadas. 

Todos os chamados classificados como falha na conexão foram causados por folgas existentes 

na união entre as tubulações das instalações hidráulicas. A construtora utiliza material em 

PVC e determina no procedimento de obra que a conexão das tubulações seja feita com solda 

fria, ou seja, solda com cola. Além disso, descreve que a cola utilizada deve ser com cor, pois 

facilita a inspeção visual durante a conferência dos serviços. No entanto, não há nenhuma 

recomendação de como deve ser aplicado o material. A forma de aplicação pode variar de 
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acordo com o fabricante, mas em geral a cola deve ser aplicada nos dois materiais que serão 

unidos e logo após devem ser conectados. Por fim, deve-se manter pressão manual para 

garantir a solda. 

Houve apenas uma ocorrência classificada como vazamento causado por tubulação trincada. 

A cliente relata um vazamento no forro da área de serviço, e foi identificado que a tubulação 

que alimentava a máquina de lavar roupas da unidade de cima estava trincada no interior da 

laje. Essa ocorrência exemplifica todo o transtorno que pode ser causado aos clientes durante 

o atendimento a um chamado. Nesse caso, como as esperas são chumbadas com graute, seria 

necessário quebrar a laje e, além disso, desmontar todos os móveis planejados do cliente para 

ter acesso ao local, podendo danificá-los. Como o cliente não queria que os móveis fossem 

desmontados, optou-se por isolar o cano, e foi utilizada a espera para máquina de lavar louça 

para a máquina de lavar roupas. Como foi adotada uma solução que não causasse tantos 

transtornos aos clientes, não é possível identificar o que ocasionou a fissura da tubulação. É 

provável que a espera tenha sido danificada durante a execução dos serviços subsequentes a 

instalação hidráulica, como chumbamento das esperas e instalação dos pisos, pois caso tivesse 

sido ocasionada pela utilização de material danificado, seria identificado durante os testes de 

estanqueidade - supondo que estes tenham sido feitos. 

Por fim, houve apenas uma ocorrência classificada como vazamento não identificado, que é 

semelhante ao chamado descrito anteriormente. Assim como no caso anterior, o cliente relata 

um vazamento no forro de uma unidade causado pela tubulação que alimentava a máquina de 

lavar do apartamento de cima. O cliente não quis desmontar seus móveis que estavam no local 

para a investigação do vazamento, e optou-se por isolar o cano. 

Dessa forma, percebe-se que grande parte dos problemas identificados durante a assistência 

técnica poderiam ser evitados pela realização de conferências durante o período de obras. 

Além disso, é importante que sejam tomados cuidados com os serviços já executados, pois as 

equipes responsáveis pelas atividades subsequentes podem danificar os serviços concluídos. 

Nesse caso, a realização de uma vistoria da unidade logo após o término da obra pode 

identificar essas falhas e prevenir que causem transtornos aos clientes após a entrega do 

empreendimento. 
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8.2.2.2 Instalações de Esgoto Cloacal e Pluvial 

Como pode ser visto na figura 38, as instalações de esgoto cloacal e pluvial são responsáveis 

por 33% dos chamados de assistência técnica das instalações hidrossanitárias. A frequência 

dos chamados é apresentada na figura 41. 

Figura 41 - Percentual de manifestações para instalações de esgoto cloacal e pluvial 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Problemas com entupimento das tubulações são responsáveis por 14% dos chamados. Assim 

como para as instalações hidráulicas, são causados por restos de obras encontrados no interior 

da instalação. O procedimento da construtora determina a realização dos testes de 

estanqueidade e a colocação de proteção nas esperas, medidas que evitam o aparecimento 

dessas manifestações patológicas. Sendo assim, ressalta-se a importância da contratação de 

mão de obra qualificada, além de estipular prazos de obra que permitam a execução dos 

serviços com as boas práticas construtivas descritas nas instruções de trabalho. Por fim, é 

imprescindível que a obra fiscalize a execução de todos os serviços, garantindo sua qualidade. 

Além de entupimento, também foram registradas ocorrências devido à ausência de sifão. 

Essas ocorrências são facilmente identificadas quando o cliente relata o retorno de mau cheiro 

pelos ralos. A instalação do sifão é feita no momento da instalação das louças, e a instrução de 

trabalho da construtora determina que a conexão das louças com a rede de esgoto deve ser 

feita com a utilização de sifão flexível e pela equipe hidráulica. A conferência do serviço e 

inspeção da unidade antes da entrega para o cliente evitaria o surgimento do problema. 
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Por fim, o percentual de chamados para vazamento nas instalações de esgoto é mais 

expressivo do que nas instalações hidráulicas, 72%. As causas de vazamento identificadas nas 

instalações de esgoto foram problemas em conexão, caixas quebradas e má utilização. 

As ocorrências classificadas como má utilização são consequência da maneira como o usuário 

utiliza a edificação. A empresa entrega para o proprietário o manual do usuário, que informa 

as medidas que devem ser seguidas para que a edificação apresente bom desempenho. Esse 

manual sugere que a caixa de gordura seja limpa a cada três meses, pois o acúmulo de 

material na caixa pode reduzir sua capacidade de vazão e ocasionar seu transbordamento. 

O atendimento de problemas causados por uso inadequado é negado pela empresa. Como os 

chamados são registrados no banco de dados quando o cliente entra em contato com a 

construtora para relatar o problema, caso seja constatado na vistoria que o problema foi 

causado por uso inadequado, o chamado imediatamente é classificado como concluído e, 

portanto, faz parte do escopo do trabalho. A figura 42 apresenta a frequência das causas para 

os chamados de vazamento nas instalações de esgoto. 

Figura 42 - Percentual de manifestações para vazamento em instalações de esgoto 

cloacal e pluvial 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Assim como para os vazamentos nas instalações de água fria e água quente, falhas na conexão 

são responsáveis por 60% das ocorrências de vazamento nas instalações de esgoto. Schneider 

(2013) concluiu em seu estudo que 30% dos chamados para instalações de esgoto eram 
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causadas por falhas na conexão. Dessa forma, sabendo que vazamentos são responsáveis por 

72% dos chamados nas instalações de esgoto, significa que falhas na conexão são 

responsáveis por 60% de todos os chamados para instalação de esgoto. Ou seja, o resultado 

obtido é o dobro do encontrado por Schneider (2013). Essa diferença pode ser explicada pela 

frequência muito mais expressiva que a autora obteve para os chamados causados pelo 

entupimento das tubulações – 50% -, enquanto nesse estudo, entupimento da rede de esgoto 

não apresenta frequência tão expressiva, somente 14%. 

As tubulações utilizadas nos empreendimentos são de PVC e a instrução de trabalho da 

construtora determina a utilização de solda fria utilizando cola com cor e realização de testes 

de estanqueidade após o término das instalações. Da mesma forma como foi descrito no item 

8.2.2.1, essas etapas de conferência e que auxiliam a conferência do serviço evitam o 

aparecimento de vazamento devido a falha na conexão. 

Houve apenas uma ocorrência classificada como vazamento devido a caixa quebrada. O 

cliente relata vazamento no forro do box do banheiro social, local em que já havia sido feito 

reparo pela da assistência técnica. Segundo descrição da equipe técnica, a caixa do ralo da 

unidade de cima estava quebrada e apresentava falhas na instalação de esgoto, ocasionando o 

vazamento. Verifica-se nessa situação, que mesmo após a intervenção da assistência técnica, o 

problema persistiu. Com vistas a garantir a qualidade dos serviços executados, a construtora 

deve investir em equipes de assistência técnica formadas por diversos profissionais como 

pedreiros, hidráulicos e eletricistas. Além disso, deve garantir que alguém da equipe técnica, 

assistente ou estagiário, faça a conferência dos serviços realizados. 

Por fim, também houve apenas uma ocorrência classificada como vazamento causado por má 

utilização. O cliente relatou um vazamento no seu banheiro vindo da cobertura. Durante a 

vistoria, foi constatado que o condomínio não estava fazendo a limpeza dos ralos de coleta 

pluvial, ocasionando o vazamento na unidade. Além do manual do proprietário, a construtora 

disponibiliza o manual do síndico, pontuando todos os cuidados que devem ser tomados para 

o bom desempenho da edificação, sendo um deles a limpeza dos ralos de coleta pluvial. 
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8.2.2.3 Drenos de Ar Condicionado 

Os drenos de ar condicionado, como descrito no item. 8.2.2, estavam dentro do item de 

instalações de esgoto. No entanto, durante a classificação das ocorrências, verificou-se a 

necessidade de analisar esse item isoladamente, devido à grande frequência de chamados. 

Schneider (2013) concluiu que apenas 6% dos chamados para instalações hidrossanitárias 

eram causados por problemas no dreno, frequência quase irrelevante em comparação com os 

40% identificados neste levantamento. As falhas para drenos de ar condicionado identificadas 

foram causadas por tubulação solta ou sem conexão, falta de caimento ou caimento invertido 

e entupimento. Diferente das instalações, não foi necessário abrir o item vazamentos em suas 

causas. O resultado obtido é apresentado na figura 43 a seguir: 

Figura 43 - Percentual de manifestações para drenos de ar condicionado 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

A maioria dos chamados (62%) foram causados devido à ausência de ligação da rede do dreno 

na coluna. Estas tubulações eram encontradas soltas no interior das paredes, ocasionando 

infiltração na unidade e nas unidades logo abaixo. A ausência de conexão da rede de drenos 

evidencia o despreparo da mão de obra empregada. Além disso, é possível concluir que os 

testes de estanqueidade não foram realizados, caso contrário, esses problemas seriam 

imediatamente identificados pela obra. Por fim, é reforçada a importância da elaboração de 

checklist para garantia da conferência dos serviços. O checklist de drenos e a atualização da 

instrução de trabalho, com um capítulo referente a execução de drenos, foram elaborados em 
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fevereiro de 2018. Ou seja, nenhuma das obras que foram analisadas utilizaram esses 

procedimentos. Sendo assim, a posterior análise dos chamados de assistência técnica das 

obras que estão em execução, vai revelar o impacto da implementação dessas medidas de 

melhoria. 

Após problemas com tubulação solta e sem conexão, entupimento nos drenos apresentam a 

maior frequência dos chamados. Assim como para instalações hidráulicas e de esgoto, são 

causados por restos de obra encontrados no interior da rede. O entupimento do dreno é 

facilmente diferenciado de um vazamento, devido a mancha de infiltração que se desenvolve 

na parede. Quando há entupimento, a água retorna pela tubulação, que fica visível na parede. 

Quando há vazamento, a infiltração fica restrita ao ponto em que há vazamento e escorre para 

outros pontos por gravidade e capilaridade. 

Por fim, os chamados causados por caimento representam 13% dos problemas encontrados 

nos drenos de ar condicionado. O caimento invertido causa o retorno da água, podendo 

danificar o equipamento de ar condicionado, além de afetar a segurança dos usuários. A 

instrução de trabalho da construtora determina caimento de pelo menos 1% da tubulação em 

direção a coluna. 

Sendo assim, conclui-se que as principais medidas para evitar o surgimento de manifestações 

patológicas nas instalações hidrossanitárias são a realização de testes de estanqueidade, e 

cuidados com a instalação durante as atividades subsequentes. Além disso, a aplicação de um 

checklist de entrega de unidade também garante a correção de problemas não identificados 

durante a conferência realizada pela obra. 

8.2.3 Esquadrias 

As esquadrias são o terceiro grupo responsável pelo maior número de chamados de assistência 

técnica, mas, como descrito anteriormente, geram poucos gastos para a construtora, já que o 

reparo devido às falhas na instalação é de responsabilidade da empresa contratada para 

executar o serviço. Inicialmente o grupo foi dividido de acordo com o tipo de esquadria. 

Esquadrias de alumínio, que são utilizadas nas janelas, esquadrias de madeira, que são 

utilizadas nas portas internas e de entrada das unidades e as esquadrias de aço, que são 

utilizadas nas áreas condominiais e cobertura. Por fim, os vidros foram incluídos durante a 
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elaboração do trabalho para classificação de uma ocorrência, que será descrita posteriormente. 

A frequência de chamados por tipo de esquadria é apresentada a seguir na figura 44. 

Figura 44 - Tipo e percentual de manifestações em esquadrias 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Quase 80% do total de chamados foram causados pelas esquadrias de alumínio. O principal 

motivo são os problemas com vedação da esquadria que geram infiltrações nos apartamentos. 

Em seguida, aparecem as esquadrias de madeira, que representam 11% dos chamados – 

frequência quase insignificante se comparada com as esquadrias de alumínio. Em seu 

trabalho, Schneider (2013) identificou que problemas com esquadrias de madeira representam 

39% dos chamados, enquanto esquadrias de alumínio representam 37%. Em seu estudo, não 

eram utilizadas pela construtora janelas de madeira. 

 Por fim aparecem as esquadrias de aço e vidros, representando cada um 6% da frequência dos 

chamados. As causas dos chamados por tipo de esquadria serão apresentadas a seguir. 

8.2.3.1 Esquadrias de Alumínio 

As esquadrias de alumínio, como descrito anteriormente, são responsáveis por quase 80% dos 

problemas em esquadrias. O resultado da frequência das causas é apresentado na figura 45. 
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Figura 45 - Tipo e percentual de manifestações em esquadrias de alumínio 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

As falhas de vedação representam praticamente 80% dos chamados de esquadrias de alumínio 

e, considerando que esquadrias de alumínio são responsáveis por 77% dos chamados de 

esquadrias, significa que 61% do total de chamados do grupo esquadrias é causado por falhas 

de vedação. Na análise de edificações com até cinco anos de idade em Goiás feita por 

Brandão (2007), falha na vedação foi a principal causa de defeitos em esquadrias, 

apresentando frequência de 38%. Da mesma forma, verificou-se no estudo de Bernardes et al. 

(1998) que falha de vedação é o principal problema em esquadrias, representando 23% dos 

defeitos. 

Para as esquadrias de alumínio, as ocorrências classificadas como falha nas ferragens e chaves 

estão relacionadas a problemas nos trincos, travas e fechos das janelas. Também entram nessa 

classificação a ausência de algum desses elementos que compõe as janelas. O checklist 

utilizado para conferência das esquadrias determina que antes da instalação deve ser realizada 

inspeção visual para avaliação da integridade do elemento. Além disso, ao final da instalação, 

deve ser verificado o funcionamento de persianas e abertura das folhas. 

Os chamados classificados como falhas de fixação e instalação são problemas em parafusos e 

rebites utilizados para fixação das janelas e instalação incorreta, como abertura contrária das 

folhas e ausência de algum elemento da esquadria. Por fim, regulagem das persianas, que são 

todos os chamados abertos devido ao não funcionamento da persiana, que pode ser causado 

por falta de conferência do serviço ou má utilização do usuário. 
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A instrução de trabalho da empresa estabelece todas as etapas necessárias que garantem a 

qualidade da execução do serviço. Além disso, percebe-se que a maioria dessas manifestações 

patológicas, como regulagem de persianas, fixação e instalação e ferragens e chaves podem 

ser evitados com a aplicação de um checklist de entrega de unidade. No entanto, a empresa 

utiliza checklist somente na etapa de obras e não possui um setor de entrega de unidades. 

Sendo assim, sugere-se que seja criado um procedimento de entrega de unidades, e que ele 

seja aplicado pelo setor de assistência técnica, responsável pela entrega das unidades. 

8.2.3.2 Esquadrias de Aço 

As esquadrias de aço geralmente são utilizadas nas áreas condominiais, como acesso a 

centrais de gás, casa de máquinas, reservatório e cobertura. Além disso, itens de serralheria, 

como corrimãos e guarda corpos, também fazem parte dessa classificação. 

Houve somente um chamado classificado como falha em esquadria de aço, e foi causada por 

problema na pintura de um corrimão da área externa do condomínio. As esquadrias de aço, 

apesar do benefício de apresentar baixo custo, devem ser evitadas, visto que necessitam de 

manutenção frequente. Segundo IIzuka (2001), é necessário a conservação das esquadrias de 

aço com pintura para evitar o avanço da corrosão e consequente degradação do material. Por 

fim, a construtora não possui instruções de trabalho ou checklist para conferência da 

instalação dessas esquadrias, e recomenda-se que esses documentos sejam elaborados visando 

a padronização do serviço. 

8.2.3.3 Esquadrias de Madeira 

As esquadrias de madeira apresentam a segunda maior frequência dos chamados, 

representando 11%. Elas são utilizadas nas portas de entrada das unidades e nas portas 

internas. A frequência dos chamados é apresentada a seguir na figura 46. 
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Figura 46 - Tipo e percentual de manifestações em esquadrias de madeira 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Houve chamados somente devido a problemas com alinhamento, fixação e instalação. Os 

problemas com alinhamento das portas são devido à falta de prumo da folha ou marco e 

devido ao desalinhamento das guarnições. Houve um chamado classificado como problema 

de alinhamento, em que a porta de entrada da unidade foi instalada fora do prumo, sendo 

necessário retirá-la e instalar novamente. 

Inicialmente, as falhas classificadas como fixação e instalação estavam relacionadas somente 

a marcos e guarnições descoladas e dobradiças mal fixadas. No entanto, o chamado 

classificado nesse item foi aberto pois a porta do banheiro social de uma unidade não havia 

sido instalada. 

A instrução de trabalho da empresa estabelece todas as etapas necessárias que garantem a 

qualidade da execução do serviço. Além disso, percebe-se novamente que as manifestações 

patológicas observadas podem ser evitadas com a aplicação de um checklist de entrega de 

unidade. Como descrito no item. 8.2.3.1, sugere-se que esse documento seja aplicado pela 

assistência técnica nas unidades, antes da entrega das chaves aos proprietários. 

8.2.3.4 Vidros 

As manifestações patológicas nos vidros não foram consideradas inicialmente, mas foram 

incluídas para classificação de uma das ocorrências analisadas. Houve apenas um chamado de 
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assistência técnica em vidros, que foi devido a uma quebra. Nesse chamado, a cliente relata 

que o vidro da janela do banheiro estava quebrado. Em geral, problemas com quebra não 

devem ser identificados, visto que quando um vidro quebra, ele deve ser imediatamente 

substituído. No entanto, a unidade em questão estava sendo utilizada pela assistência técnica 

como depósito de materiais, o que acabou ocasionando o problema. 

A construtora não possui um procedimento construtivo de instalação de vidros. Essa instrução 

é importante para definir as condições de recebimento, armazenamento e transporte dos 

materiais. Além disso, também deve descrever as inspeções a serem realizadas nos vidros 

antes de sua instalação, a fim de identificar possíveis arranhões, fissuras ou manchas. Caso 

necessário, deverão ser substituídos. Se esses problemas não forem identificados na 

conferência de obra, eles podem ser identificados com a aplicação de um checklist de entrega 

de unidade, como sugerido no item 8.2.3.1. 

8.2.4 Revestimento de Piso 

Os revestimentos de piso são o quarto grupo responsável pelo maior número de chamados, 

representando 8% das ocorrências. Inicialmente, o grupo foi dividido em revestimentos 

externos e internos, pois estes revestimentos estão expostos a diferentes solicitações. Os 

revestimentos externos estarão expostos a um ambiente mais agressivo, sujeitos a sol, chuva e 

poluição em comparação com os revestimentos internos. 

Todos os chamados analisados ocorreram nos revestimentos de piso internos. Como descrito 

no item 8.2.1, chamados devido a problemas localizados nas áreas condominiais são abertos 

pelo condomínio, enquanto as falhas nas áreas privativas serão sinalizadas por cada 

proprietário, o que justificaria o maior número de chamados. Da mesma forma, deve ser 

levado em consideração que o cliente sempre será mais criterioso e exigente no que se refere a 

sua própria unidade. Além disso, problemas nas áreas internas são mais identificados, se 

comparadas com áreas condominiais, visto que são locais com maior permanência de pessoas. 

Para os revestimentos internos de piso, foram identificadas manifestações patológicas 

somente nos pisos cerâmicos e nas muretas A figura 47 apresenta a frequência das 

ocorrências. 
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Figura 47 - Tipo e percentual de manifestações para revestimento interno de piso 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Como pode ser observado, a maioria das manifestações patológicas ocorreram nos pisos 

cerâmicos. No trabalho desenvolvido por Schneider (2013), piso cerâmico e muretas são os 

maiores responsáveis pelos chamados de assistência técnica, com, respectivamente, 67% e 

16%. A seguir serão detalhadas as causas das manifestações patológicas para esses 

revestimentos de piso. 

8.2.4.1 Piso Cerâmico 

As manifestações patológicas nos revestimentos cerâmicos de piso foram divididas em 

descolamento e desplacamento, falha nas juntas de assentamento (rejunte) e acabamento das 

peças. O resultado é apresentado na figura 48. 
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Figura 48 - Tipo e percentual de manifestações para piso cerâmico interno 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

As ocorrências abertas devido a falhas nas juntas de assentamento (rejunte) são devido à 

ausência de rejunte, material desagregando ou alteração de coloração. O procedimento da 

empresa indica que o rejunte só deve ser feito 72 horas após o assentamento da cerâmica 

devido a retração da argamassa colante. Além disso, determina que as juntas sejam limpas e 

umedecidas antes da aplicação do rejunte. O rejunte deve ser preparado de acordo com a 

instrução do fabricante, e durante a aplicação deve-se garantir todo o preenchimento da junta 

para que não fiquem vazios. Todas essas recomendações estão de acordo com a norma NBR 

13753 (ABNT, 1996). Dessa forma, as manifestações patológicas observadas podem estar 

associadas ao não cumprimento da instrução de trabalho e a falhas na aplicação do checklist. 

O desplacamento ocorre quando a peça cai, e o descolamento ocorre quando a peça apresenta 

som cavo a percussão. Ripper (1986) aponta que o desplacamento pode acontecer anos após a 

instalação do piso e que, salvo poucas exceções, é causado devido a erros de assentamento. 

Verçosa (1991), por outro lado, afirma que a diferença de dilatação térmica dos materiais é a 

principal causa do desplacamento das cerâmicas. 

A instrução de trabalho da construtora de instalação de revestimento cerâmico de piso segue 

as recomendações da NBR 13753 (ABNT, 1996). O procedimento determina que sejam 

previstas juntas de movimentação no perímetro das áreas com o revestimento, encontro com 

estrutura e áreas internas maiores do que 32 m2, ou com uma dimensão maior do que 8m. 
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Essas medidas evitam que a movimentação térmica da estrutura cause o descolamento do 

piso. 

Além disso, o procedimento também aponta os prazos de utilização da argamassa colante, que 

devem seguir as recomendações do fabricante. Devem ser cuidado o tempo de repouso, que é 

o tempo necessário após a realização da mistura para que o aditivo possa agir, o tempo de 

utilização, que é o tempo que o material pode ser utilizado após ter sido feita a mistura – 

segundo a NBR 13753 (ABNT, 1996), não pode passar de 2 horas e meia – e o tempo em 

aberto, que é o tempo após aplicação da argamassa disponível para assentamento da peça, 

antes que os cordões fiquem sem aderência. 

O procedimento também determina a desempenadeira e o procedimento a serem utilizados de 

acordo com a área da peça, de acordo com a tabela 1 da NBR 13753 (ABNT, 1996). As peças 

utilizadas nos pisos internos têm área maior do que 900 mm2, o que demanda a realização de 

dupla colagem. A falta de dupla colagem é um dos principais fatores de desplacamento 

observado nas ocorrências analisadas. Por fim, após a instalação, algumas peças devem ser 

retiradas, para garantir que os cordões tenham sido amassados e preenchido toda superfície da 

peça. 

As peças com problemas no acabamento são devido a diferença de coloração, manchas e 

partes quebradas. No momento do assentamento, as peças que apresentam esses problemas 

devem ser imediatamente descartadas e substituídas pelo pedreiro. Caso sejam instaladas, 

devem ser identificadas e substituídas quando é feita a conferência do serviço pela equipe 

técnica. 

Dessa forma, as manifestações patológicas identificadas nos revestimentos cerâmicos de piso 

podem ser atribuídas a falhas na execução e fiscalização, pois o procedimento da empresa está 

de acordo com as normas vigentes. No entanto, não foi estabelecido no procedimento uma 

etapa de inspeção das peças antes de seu assentamento e sugere-se que esse item seja incluído 

nas futuras revisões. Além disso, assim como descrito nos serviços descritos anteriormente, a 

aplicação de um checklist de entrega de unidades também é capaz de prevenir o aparecimento 

dessas falhas nas unidades habitacionais entregues. 
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8.2.4.2 Mureta 

As muretas não estavam na classificação original, mas foram incluídas devido aos chamados 

analisados referentes a esse sistema. Inicialmente, pensou-se em considerá-los no item de 

revestimento cerâmico de piso. No entanto, esse sistema possui procedimentos de instalação 

próprios, que são diferentes do piso cerâmico. Dessa forma, optou-se por analisá-lo 

separadamente. Os problemas identificados nas muretas foram problemas de vedação e falha 

na junta de assentamento (rejunte). O resultado é apresentado a seguir na figura 49. 

Figura 49 - Percentual de manifestações para muretas 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

As muretas são executadas em concreto moldado no local e revestidas com a mesma cerâmica 

utilizada no piso. É importante ressaltar que a construtora não tem procedimento para 

execução das muretas, apenas é especificado no procedimento de instalação de piso cerâmico 

que a impermeabilização das muretas e do box deve ser executada antes da instalação do 

revestimento cerâmico. Portanto, supõe-se que o procedimento de revestimento de piso 

cerâmico seja utilizado para a instalação dos revestimentos das muretas. 

As falhas de vedação ocorrem quando a mureta não garante estanqueidade. Nesses casos, os 

clientes costumam relatar problemas de infiltração, danificação de móveis e peças manchadas. 

A equipe da assistência técnica realiza o reparo com aplicação de selante de poliuretano para 

garantir a vedação dos cantos da mureta. A ausência da instrução de trabalho não garante que 
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durante a obra é realizada a vedação da mureta com PU, ficando sob responsabilidade de 

quem executa o procedimento que será adotado. 

As falhas nas juntas de assentamento (rejunte) e na colocação do piso têm as mesmas causas 

descritas no item 8.2.4.1 de revestimento de piso cerâmico, visto que o procedimento de 

instalação é o mesmo. No entanto, no caso das muretas, é importante lembrar que falhas na 

junta de assentamento (rejunte) também podem causar infiltração. 

Portanto, existe uma dificuldade na identificação das causas dos problemas observados nas 

muretas, visto que não é possível saber qual foi o procedimento adotado em cada obra. Além 

disso, a ausência de instruções de trabalho e checklist de verificação abrem margem para que 

o serviço não seja executado corretamente. Sendo assim, é imprescindível que sejam 

elaborados esses documentos para garantir a qualidade do serviço. 

8.2.5 Impermeabilização 

Como descrito no item 7.1, a impermeabilização foi inicialmente subdividida de acordo com o 

tipo de sistema utilizado, flexível ou manta, visto que os materiais utilizados e os 

procedimentos construtivos de cada um são muito distintos. Em seguida, após a primeira 

classificação, as ocorrências foram divididas de acordo com o local de surgimento da 

manifestação patológica. As ocorrências não foram classificadas de acordo com as causas, 

pois só foi possível identificar os locais onde surgem as manifestações patológicas, e não as 

causas que originaram o problema. A figura 50 apresenta o resultado da distribuição dos 

chamados de impermeabilização de acordo com o sistema. 
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Figura 50 - Percentual de manifestações para impermeabilização 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

O sistema de manta é utilizado somente nas lajes externas e representa 25% dos chamados 

para impermeabilização. As falhas no sistema ocorrem principalmente devido a ancoragem no 

rodapé, execução de detalhes nos ralos e danificação da manta. 

A instrução de trabalho vigente na construtora apresenta todas as etapas executivas 

necessárias que garantem a qualidade do serviço e estão de acordo com a NBR 9574 (ABNT, 

2008). As etapas do procedimento que seguem as instruções dessa norma são: 

a) regularização da laje com caimento de 1% em direção aos ralos; 

b) verificação do arredondamento dos cantos vivos para que a manta não seja 

danificada; 

c) isolamento da área para que não haja circulação de pessoas e, portanto, 

danificação da impermeabilização; 

d) realização de teste hidrostático por 72 horas; 

e) sobreposição de 10cm entre as mantas. 

Além dos itens descritos, a norma determina altura mínima de ancoragem da manta de 20cm, 

enquanto a construtora utiliza altura de ancoragem de 50 cm. Ou seja, nesse aspecto o 

procedimento da construtora apresenta parâmetros de exigência maiores em comparação com 

a norma. 

O procedimento também aborda questões como o armazenamento do material, verificação dos 

nichos na alvenaria para ancoragem da manta e verificação de possíveis furos ou rasgos antes 
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da realização do teste hidrostático. Por fim, o procedimento também determina a colocação de 

placas de XPS para isolamento termoacústico nos locais onde estiver determinado em projeto. 

Os sistemas flexíveis são utilizados nas vigas de baldrame, contenções, box e ralo do banho, 

sacadas, poço do elevador e reservatório. Foram identificadas falhas somente no box e ralo do 

banho, e para esses itens, a instrução de trabalho da construtora define que seja utilizado o 

sistema definido na contratação, sem especificação de qual material deverá ser utilizado. A 

figura 51 apresenta a frequência das ocorrências. 

Figura 51 - Percentual de manifestações para sistemas flexíveis 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Todos os chamados são causados por falhas identificadas no box dos banhos. Entende-se que 

as manifestações patológicas que surgem nesses locais são mais visíveis ao usuário da 

edificação se comparado com áreas de uso comum da edificação, visto que as unidades 

privativas são os locais com maior permanência de pessoas. Além disso, como descrito no 

item 8.2.1, os chamados em áreas condominiais são abertos pelo condomínio, enquanto os 

chamados em unidades habitacionais são feitos por cada cliente, também justificando o 

comportamento da frequência das ocorrências. Por fim, acredita-se que, com um maior 

número de dados analisados, seja possível identificar maior variabilidade nos chamados. 

Ao analisar-se todos os chamados do grupo impermeabilização, pode-se concluir que 75% são 

devido a falhas encontradas no box, enquanto 25% são devido a problemas nas lajes externas. 

É interessante observar que o item impermeabilização destacou-se nos custos com serviços de 
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reparos e não na frequência dos chamados. Esse impacto nos custos ocorre devido ao 

atendimento dos chamados para intervenção nas lajes externas – que apresentam menor 

frequência –, e não dos chamados para intervenção nas unidades – que possuem maior 

frequência. Isso ocorre porque o reparo feito nos banheiros é realizado pela própria equipe 

operacional, com a retirada do piso, aplicação da impermeabilização e recolocação do piso. 

Para impermeabilização das lajes externas, por outro lado, é necessária a contratação de mão 

de obra especializada e locação de equipamentos. Ou seja, mesmo apresentando menor 

frequência de ocorrências, o reparo da impermeabilização de lajes externas é o responsável 

pelos altos custos com serviços de reparos. 

As falhas na impermeabilização do box e nos ralos foram identificadas devido a manchas de 

umidade no forro de gesso da unidade abaixo, peças cerâmicas com coloração diferente e 

aparecimento de umidade nos cômodos imediatamente adjacentes ao banheiro. Em todos 

esses casos, a equipe da assistência técnica aplica novamente a impermeabilização no local de 

falha e substitui os elementos danificados. 

A instrução de trabalho de impermeabilização tem um item específico para a execução da 

impermeabilização do box dos banheiros. O procedimento inicialmente determina que devem 

ser seguidas as instruções do fabricante para aplicação do material. Além disso, após a 

aplicação da primeira demão do material, deve ser colocada tela de poliéster atentando para os 

detalhes construtivos, como ralos, rodapé e mureta. A tela de poliéster serve como 

estruturante para absorção dos esforços mecânicos. O número de camadas e o intervalo entre 

as aplicações devem seguir as recomendações do fabricante. No entanto, a instrução de 

trabalho não especifica a sobreposição dos estruturantes como descrito na NBR 9574 (ABNT, 

2008) e sugere-se que seja incluído. 

Portanto, para evitar o aparecimento dessas manifestações patológicas, durante a conferência 

do serviço, é importante verificar se o produto está sendo aplicado conforme a instrução do 

fabricante e fiscalizar a execução dos detalhes construtivos. 
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8.3 PROPOSTAS DE MELHORIAS DOS PROCEDIMENTOS 

CONSTRUTIVOS 

O quadro 7 apresenta um resumo de todas as propostas de melhoria dos procedimentos 

executivos que foram sugeridas ao longo deste capítulo. 

Quadro 7 - Quadro resumo das propostas de melhoria dos procedimentos executivos 

 

(fonte: elaborado pela autora) 

Foram analisados os procedimentos dos serviços responsáveis pelo maior número de 

chamados de assistência técnica. A coluna “procedimento” identifica se a empresa possui ou 

não o procedimento, enquanto a coluna “melhorias propostas” identifica se ao longo do 

trabalho foram propostas melhorias para esses procedimentos. Por fim, essas propostas foram 

descritas. Além disso, foram elaborados os quatro procedimentos não existentes: revestimento 

de parede em rocha interno, esquadrias de aço, instalação de vidros e mureta. Os 

procedimentos são apresentados no apêndice 1. 

Alguns procedimentos não tiveram propostas de melhoria, pois suas especificações estão de 

acordo com as normas vigentes e estabelecem as etapas necessárias para garantir a qualidade 

da execução. Além das propostas de melhorias que foram sugeridas, foi proposto um checklist 

de entrega de unidade, capaz de identificar erros que não são vistos durante a etapa de 

execução da obra e que é apresentado no apêndice 2. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise da frequência dos chamados, foi possível determinar que os sistemas 

responsáveis pelo maior número de chamados são os grupos de revestimento de parede, 

instalações hidrossanitárias, esquadrias e revestimento de piso. Além disso, a partir da 

comparação entre a análise de frequência dos chamados e a análise de frequência dos custos 

com serviços de reparos, verifica-se que os sistemas com o maior número de chamados não 

são necessariamente responsáveis pelos maiores custos com serviços de reparos e vice versa. 

É o caso da impermeabilização, que apresenta frequência pouco relevante em relação ao 

número de chamados, mas é um dos serviços responsáveis pelos maiores gastos com serviços 

de reparos. 

Além disso, foi possível atingir o objetivo secundário do trabalho que era determinar as 

causas das principais manifestações patológicas. Para quase todos os itens analisados 

percebeu-se que as falhas observadas durante o período de assistência técnica poderiam ser 

evitadas a partir de uma fiscalização mais rigorosa dos serviços realizados e contratação de 

mão de obra qualificada durante a execução da obra. 

Por fim, foi possível atingir o objetivo principal do trabalho que era propor melhorias nos 

procedimentos construtivos da empresa, além da criação de um checklist de entrega de 

unidades. A maioria dos procedimentos estão de acordo com normas vigentes e a maioria das 

propostas de melhorias foram em relação a pontos específicos. Além disso, quase todos os 

problemas analisados poderiam ter sido evitados com a aplicação do checklist de entrega de 

unidade e boas práticas construtivas. 

Houve uma tendência da qualidade melhorar em função da revisão das instruções de trabalho, 

mas elas podem apresentar algumas falhas como não deixar todas as informações explícitas 

ou apresentar uma linguagem inadequada. Além disso, os problemas podem persistir em 

função da baixa qualidade da mão de obra, mas também por problemas de projeto, tais como a 

falha na especificação de materiais. 

Sugere-se que o estudo dos fatores de influência seja refeito quando as obras que hoje estão 

em andamento estiverem em assistência técnica, pois houve revisão dos procedimentos 

construtivos antes do início dessas obras. Além disso, é importante que a análise das causas 



112 

__________________________________________________________________________________________ 

Luíza Rea Amorim. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2020 

das manifestações patológicas seja feita com uma amostra maior. Para isso, sugere-se que o 

modelo de classificação proposto seja adotado para o registro das ocorrência no banco de 

dados. 
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Apêndice 1 
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Apêndice 1 - Instrução de Trabalho de Execução de Mureta de Box 
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aparecimento de manifestações patológicas 

Apêndice 1 - Instrução de Trabalho de Execução de Mureta de Box (continuação) 
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Apêndice 1 – Instrução de Trabalho de Execução de Revestimento de Parede em 

Rocha Interno 
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Apêndice 1 – Instrução de Trabalho de Execução de Revestimento de Parede em 

Rocha Interno (continuação) 
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Apêndice 1 – Instrução de Trabalho de Instalação de Esquadrias de Aço 
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Apêndice 1 – Instrução de Trabalho de Instalação de Esquadrias de Aço 

(continuação) 
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Apêndice 1 – Instrução de Trabalho de Instalação de Vidros em Janelas de Alumínio 
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Apêndice 1 – Instrução de Trabalho de Instalação de Vidros em Janelas de Alumínio 

(continuação) 
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Apêndice 2 – Checklist de entrega de unidade 

 
  

SALA/ ESTAR

Parede Teto Piso Janela

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

Vidros Portas Instalações Elétricas

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

DORMITÓRIO 1

Parede Teto Piso Janela

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

Vidros Portas Instalações Elétricas

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

DORMITÓRIO 2

Parede Teto Piso Janela

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

Vidros Portas Instalações Elétricas

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

CHECKLIST DE ENTREGA DE UNIDADE
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Apêndice 2 – Checklist de entrega de unidade (continuação) 

 

DORMITÓRIO 3

Parede Teto Piso Janela

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

Vidros Portas Instalações Elétricas

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

BANHEIRO 1

Parede Teto Piso Janela

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

Vidros Portas Instalações Elétricas Intalações Hidráulicas

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

BANHEIRO 2

Parede Teto Piso Janela

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

Vidros Portas Instalações Elétricas Intalações Hidráulicas

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

COZINHA/ LAVANDERIA

Parede Teto Piso Janela

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado

Vidros Portas Instalações Elétricas Intalações Hidráulicas

(  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado (  ) Aprovado

(  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado (  ) Reprovado


