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Resumo: A incidência de manifestações patológicas nas edificações brasileiras é um fator preocupante, que 

pode pôr em risco a saúde e a segurança dos proprietários. Através da impermeabilização da edificação, 

pode-se prevenir as patologias causadas pela umidade no ambiente. Essa proteção evita que a água cause 

problemas estruturais, tais como rachaduras, trincas, mofo, levantamento de solo, entre outros; além de 

aumentar a durabilidade do imóvel. O presente artigo visa identificar e mostrar que a maioria das residências 

não passaram pela devida impermeabilização; além de descrever, sucintamente, as principais manifestações 

patológicas presentes nas moradias do Programa Minha Casa Minha Vida em um bairro na cidade de 

Limoeiro do Norte - CE e suas possíveis causas. Os problemas nas residências foram diagnosticados através 

da aplicação de um questionário durante as visitas, e comprovados através de registros fotográficos; 

mostrando que essas moradias possuem, de fato, problemas patológicos em grande proporção. 

Palavras-chave: Limoeiro do Norte. Fissuras. Impermeabilização. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O processo de impermeabilização das estruturas de uma edificação não é uma novidade na área da 

construção civil, pois, mesmo antes de Cristo, algumas civilizações (como os romanos e os incas) já utilizavam a 

albumina presente no sangue e nas claras de ovos como material impermeabilizante, visando maior durabilidade 

nas suas construções. No Brasil colonial, segundo o IBI (Instituto Brasileiro de Impermeabilização) [1], para 

tornar as estruturas menos permeáveis, óleo de baleia (importante e valioso produto nos séculos passados) era 

utilizado como uma espécie de impermeabilizante devido às propriedades hidrofugantes do óleo, o que garantia a 

prevenção de patologias na construção. 

Patologia é um termo oriundo da medicina, porém, também é bastante utilizado na engenharia civil em 

analogia às doenças e enfermidades. De acordo com o dicionário Michaelis [2], patologia é “a ciência que estuda 

todos os aspectos da doença, com especial atenção à origem, aos sintomas e ao desenvolvimento das condições 

orgânicas anormais e suas consequências”. Esse termo é utilizado nos estudos sobre falhas e/ou defeitos que 

modificam as construções, bem como suas causas, manifestações, e soluções. A ocorrência de sintomas 

patológicos em obras civis tem sido observada e reportada com frequência tanto na prática nacional como 

internacional. 

 Sabe-se que a presença de água na construção civil pode acarretar algumas complicações na obra. As 

infiltrações deixam o ambiente em condições insalubres; com o aumento nos níveis de umidade, há uma 

diminuição na vida útil da edificação, sendo possível perceber, muitas vezes, a presença de agentes agressivos à 

saúde no local, o que acaba oferecendo riscos para o proprietário. 

 A impermeabilização é fundamental para assegurar que uma obra não apresente altos índices de 

umidade. Se não for dada a devida atenção a esse processo, a água pode infiltrar-se em estruturas desprotegidas, 

podendo alcançar, muitas vezes, as ferragens, o que acaba causando a oxidação das armaduras estruturais e 

pondo em risco a segurança da construção. A garantia de estanqueidade é exigida por norma, de acordo com o 

IBI [3]:  

Se impermeabilizar já era uma etapa importante, a entrada em vigor da NBR 15.575 

- Norma de Desempenho para Edificações Habitacionais de até Cinco Pavimentos, 

em 2013, tornou essa proteção indispensável. A nova norma exige durabilidade dos 

sistemas construtivos, a garantia de conforto dos usuários e a manutenibilidade da 

edificação. Negligenciar a impermeabilização tem como resultado a infiltração num 

primeiro instante, seguida de uma série de consequências patológicas sérias [...], 

além da corrosão de armaduras. Tudo isso implica em altos custos de manutenção e 

recuperação. 
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O surgimento de problema patológico em dada estrutura indica, em última instância e de maneira geral, 

a existência de uma ou mais falhas durante a execução de uma das etapas da construção, além de apontar para 

falhas também no sistema de controle de qualidade próprio a uma ou mais atividades. [4] 

Esse estudo mostra a importância da identificação do problema da umidade nas construções e as 

vantagens de realizar um estudo prévio; pois, através dele, é possível prever correções e eventuais problemas 

estruturais. A construção civil brasileira costuma ser elaborada sem priorizar elementos normativos importantes, 

como cumprimento de projetos, acompanhamento técnico e controle de qualidade [5]. Seguindo essa linha, o 

resultados das obras entregues pelas construtoras da cidade de Limoeiro do Norte não são muito satisfatórios. 

Como não há demasiadas pesquisas sobre as patologias causadas pela infiltração de água nesta cidade, é de 

grande importância que esse tema seja cada vez mais abordado para, assim, disseminar o assunto por toda a 

comunidade, a fim de proporcionar benefícios no desempenho do resultado das obras na região. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 Mostrar que as residências do Programa Minha Casa Minha Vida da cidade de Limoeiro do Norte - CE. 

não foram devidamente impermeabilizadas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar os tipos de manifestações patológicas analisados nas residências; 

● Expor as consequências da falta de informação ou do não acompanhamento da obra; 

● Discutir sobre a falta de impermeabilização nas construções; 

● Utilizar depoimentos para expor casos de infiltração na região; 

● Aplicar um questionário direcionado a evidenciar as manifestações patológicas. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Fundamentação Teórica 

 

2.1.1 Umidade  
  

 A água é um dos maiores agentes causadores de problemas de engenharia, de forma direta ou indireta, 

ou seja, mesmo não estando em seu estado natural (forma líquida), ela continua provocando complicações na 

estrutura. Não somente um causador, mas também um propulsor para a instalação de outros agentes, ela 

proporciona condições favoráveis para o aparecimento de microorganismos indesejados. Os problemas 

decorrentes da presença de água podem se manifestar em diversos elementos da edificação, os mais comuns são: 

paredes, pavimentos, fachadas, armaduras, etc [6]. Quando estes são atingidos, a umidade se expressa na forma 

de distúrbios construtivos, e nenhum local está inteiramente isento disso. Um exemplo habitual é a umidade nas 

paredes de uma obra (isso pode ocorrer devido à entrada de água por juntas de alvenarias, que devem ser 

devidamente impermeabilizadas), eventuais fissuras, escorrimento, encanamentos, entre outros.  

 Combater a umidade não é tão simples, visto que a mesma pode ter origem de diversas maneiras 

(Figura 1A). As razões do seu aparecimento [7], podem ser, também: 

 

● umidade ascensional; 

● umidade de condensação; 

● absorção e penetração de água da chuva; 

● umidade devido à higroscopicidade dos materiais; 

● umidade incorporada durante o processo de construção; 

● umidade acidental;  

 

 A umidade ascensional é também conhecida como capilaridade, que é uma combinação de forças de 

adesão e coesão. O processo de capilaridade consiste na elevação e mantimento da água em uma certa altura na 

linha de pressão atmosférica num tubo (capilar) de pequeno diâmetro. Isso pode provocar mudanças nas pressões 

dos poros e, consequentemente, aumento do volume dos solos expansivos e diminuição de volume nos solos 

colapsíveis (solos que encolhem quando umedecidos). 

 A absorção e penetração de água da chuva é um fator comum nas cidades com maiores índices 

pluviométricos. A intensidade da precipitação, bem como sua combinação com a velocidade e direção dos ventos 

também compõem as características da penetração de água da chuva. Além disso, tanto sistemas de 
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impermeabilização dos componentes, quanto às peculiaridades da própria construção são aspectos que também 

interferem nesse tipo assiduidade; por exemplo, a presença de pingadeiras (Figura 1B) serve como uma proteção 

para a fachada, realizando o correto encaminhamento das águas, evitando que ela escorra pela superfície, 

causando manchas e sujidades. [8] 

 

A 

 

B 

 

 

 

Figura 1 - Fonte: Autoria própria (2018) 

2.1.2 Manifestações patológicas 

 

 Patologia é o nome designado a um novo campo da Engenharia das Construções que tem como objetivo 

estudar as origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas 

de degradação das estruturas. O crescente desenvolvimento da construção civil implicou na necessidade de 

inovações, as quais provocaram formas estruturais mais arriscadas. Essas novidades vêm crescendo lado a lado a 

esse novo campo, que se ocupa em abordar, de maneira científica, o comportamento e os problemas das 

estruturas. [4] 

 Os problemas patológicos podem ser originados nas seguintes etapas construtivas: fase de concepção de 

projeto (dimensionamento estrutural inadequado, detalhamento insuficiente), fase de construção (planejamento 

de atividades, incapacidade profissional de mão-de-obra, inexistência de controle de qualidade, economia 

ilusória), e fase de utilização (negligência à manutenção). [9] 

As mudanças higroscópicas provocam variações dimensionais nos materiais porosos que integram os 

elementos e componentes da construção; o aumento do teor de umidade produz uma expansão do material 

enquanto que a diminuição desse teor provoca uma contração [10]. Dessa forma, quando essa variação é 

forçadamente interrompida, é possível que haja a formação de trincas e fissuras (Figura 2).  

As trincas são aberturas ou fendas que, geralmente, são observadas em paredes e tetos, e podem ser 

verticais e horizontais (Figura 3). As trincas com valores acima do limite recomendado são a consequência de 

algum defeito que se desenvolveu na obra; elas podem se manifestar em diversos materiais e também podem 

apresentar características particulares. A expansão dos tijolos por absorção de água pode ocasionar fissuramentos 

da alvenaria, quando há algum vazamento ou má impermeabilização. 

 

A 

 

B 

 

Figura 2 - Trincas horizontais na alvenaria. O painel é solicitado à compressão (A). Fissuramento vertical da 

alvenaria provocado pela expansão dos tijolos (B). [10] 

 

A B 
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(A) Figura 3 - Trinca vertical (A) e horizontal (B) em paredes. [10] 

  

 Eflorescências (Figura 4) são formações de sais que aparecem em forma de manchas com coloração 

esbranquiçada que foram conduzidos pela água e acabam prejudicando a estética da residência. Quando estão 

localizadas entre o reboco e a parede, as eflorescências forçam um plano capilar, por onde ascende a umidade, e 

acaba aumentando a força de repulsão ao reboco. Esse tipo de manifestação patológica é muito comum em 

paredes de tijolos e, normalmente, as pinturas convencionais não eliminam permanentemente essas manchas, 

sendo a remoção do reboco a alternativa mais adequada. [11]. A deposição dos sais (que migram de dentro para 

fora da parede) acontece devido a dissolução dos mesmos em meio aquoso; após chegar à superfície, a água 

evapora, deixando lá apenas o sal. 

 Além das eflorescências, outro tipo de patologia que também está relacionada com os sais é a 

criptoflorescência. Sua principal diferença é o fato dos sais formarem cristais, que se alojarão dentro das paredes; 

o acúmulo de cristais expansivos provoca o aumento do volume no interior da parede [6], ocasionando  

rachaduras ou até a quebra da mesma.  

 

 
Figura 4 - Fonte: Autoria própria (2018) 

 

 Em regiões tropicais, é comum observar bolores em edificações; bolor é uma alteração macroscópica na 

superfície dos materiais, como consequência do crescimento de microorganismos do reino Fungi [6]. Essa 

patologia, além de deixar a obra com um aspecto mal feito, contribui para o aumento da condição úmida, o que 

impulsiona os fungos a atingirem seu estágio avançado, o mofo. “O mofo é resultante de fungos vegetais que 

ocasionam a deterioração de materiais empregados na edificação, da madeira e até mesmo da alvenaria” [11]. 

Para evitar esse tipo de patologia, é necessário haver precauções desde o projeto, evitando que um cômodo fique 

sem ventilação ou sem luz solar apropriada, por exemplo. 

Outro fator prejudicial são os descolamentos; a ocorrência de descolamentos leva em consideração a 

separação das camadas do revestimento da argamassa, e podem se estender por grandes dimensões de uma 

alvenaria [12]. 

As infiltrações e vazamentos em lajes podem comprometer a segurança da edificação, pois o fluxo de 

água através da peça de concreto armado acaba provocando a corrosão da armadura de aço e a carbonatação do 

concreto. Esse tipo de patologia pode proporcionar o desplacamento do concreto (quebra em forma de placas) 

ou, em casos mais graves, um colapso estrutural. Dessa forma, para evitar eventuais contratempos, é indicado 

que seja realizado o processo de impermeabilização dos componentes, para impedir que a água chegue às peças 

estruturais [13]. 

 

2.1.3 Impermeabilização 

 

Impermeabilização é um método que consiste na aplicação de produtos específicos com o objetivo de 

proteger as diversas áreas de um imóvel contra ação de águas que podem ser de chuva, de banho ou de outras 

origens, e que são potencialmente perigosas, tanto para a edificação, quanto para a vida das pessoas que ali 

residem [1]. A NBR 9575:2010 [14] define o Sistema de impermeabilização como o “conjunto de produtos e 

serviços (insumos) dispostos em camadas ordenadas, destinados a conferir estanqueidade a uma construção”. 
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Dessa forma, para evitar que a água se infiltre nas edificações e cause eventuais problemas, é necessário 

que os componentes sejam devidamente impermeabilizados. Esse é um assunto que vem tomando destaque 

gradualmente na medida em que o processo construtivo se desenvolve, e é fácil correlacionar isso com as 

modernas residências que são levantadas atualmente, já que nenhum proprietário pretende que a estética de sua 

edificação seja surpreendida por uma mazela. 

Embora identificar uma área sujeita a um problema de infiltração não seja uma tarefa difícil, nem 

sempre é possível o fazer; considerando que ela pode atingir superfícies de difícil visualização. Isso acaba 

agravando a situação e aumentando os riscos de colapso da estrutura da obra, ameaçando a vida dos que estão 

expostos a ela. Os problemas relacionados à presença de água ganham mais destaque nos períodos chuvosos, 

visto que o teor de umidade cresce bastante, aumentando, também, a possibilidade de acidentes relacionados a 

quebras ou desabamentos de moradias que já continham problemas de infiltração da água. Esse tipo de problema 

é comum no Brasil, já que possui clima favorável à precipitação; em contrapartida, o país apresenta uma enorme 

quantidade de moradias com grande índice de precariedade e falta de instrução [15], o que implica em frágeis 

habitações, que não dispõem, sequer, de um projeto de impermeabilização. 

 

2.2 Metodologia  

 O método utilizado para a execução deste trabalho foi dividido em, basicamente, três etapas: revisão 

bibliográfica do conteúdo dissertado, visitas ao local de estudo e análise dos dados. 

 A primeira parcela do trabalho foi necessária para melhor compreender o cenário no qual os moradores 

estão inseridos e, assim, obter um resultado com uma maior aptidão, além de conferir um embasamento 

científico consistente. Em seguida, a continuação do trabalho envolveu estudos nos locais demarcados, para 

visualizar e caracterizar os problemas enfrentados pelas construções e pelos moradores através da aplicação de 

um questionário (Apêndice 01), visando sondar a relação, o conhecimento, e a proximidade dos proprietários 

com o assunto deste trabalho. A princípio, foi realizada uma visita preliminar no local, visando-se fazer uma 

observação geral do contexto em que os moradores estavam inseridos. 

O estudo foi realizado entre os meses de maio e setembro de 2018, e focou nas residências financiadas 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Limoeiro do Norte - CE, mais precisamente no bairro 

Antônio Holanda de Oliveira, localizado próximo à saída da cidade, de coordenadas geográficas 5°09'01.1"S, e  

38°08'24.4"W. 

 Foram visitadas 35 casas desse bairro, todas escolhidas de forma aleatória, procurando-se obter um 

perfil geral, selecionando uma a cada duas ou três casas; e apenas 7 residências não apresentaram nenhuma 

marca ou problema relacionado à infiltração de água. A análise e coleta de dados foi, então, registrada através de 

fotos, sendo possível a avaliação futura dos problemas de umidade. O bairro em questão tem uma população 

estimada de 70 residências e o tamanho da amostra (35 residências) foi definido por meio da equação (1) [16]: 

 

n = 

𝑧 2 × 𝑝(1−𝑝)

𝑒 2

1+(
𝑧 2 × 𝑝(1−𝑝)

𝑒 2𝑁
)
         

  (1) 

 

Onde:  

n = tamanho da amostra; 

z = número de desvios padrão entre determinada proporção e a média (1,65); 

p = proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria de interesse (50%); 

e = margem de erro (10%); 

N = tamanho da população (70 residências). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Segundo informações populares, os moradores queixam-se bastante do resultado das obras entregues 

pelas duas construtoras responsáveis pelas residências no bairro. No decorrer das visitas, foi perceptível a 

timidez dos moradores ao responderem ao questionário, bem como a prestarem informações sobre os problemas 

contidos em suas casas que, em geral, apresentaram manifestações patológicas que poderiam ter sido evitadas 

com o uso correto de impermeabilizantes. O trabalho chama atenção devido à quantidade de residências, em 

relação ao total, que apresentou algum tipo de problema; é possível notar-se, também, que uma casa mais antiga 

(6 anos), não necessariamente apresenta maiores defeitos do que uma mais nova (1 ano). As principais 

manifestações patológicas detectadas durante as vistorias serão mostradas a seguir. 

 A maioria das casas possuía vários tipos de patologias,  porém as mais comuns eram as trincas e 

fissuras superficiais (Figura 5), tanto verticais quanto horizontais, podendo ser relacionadas à movimentação 

higroscópica, causada, possivelmente, pela exposição à umidade. Não só na parede, muitas residências também 
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possuíam fissuras no forro (Figura 6), cujas aberturas eram suficientes para a formação de goteiras em épocas 

chuvosas. 

 

 
Figura 5 - Autoria própria (2018) 

 

 

 
Figura 6 - Autoria própria (2018) 

 

 Da mesma forma, muitas residências apresentaram manchas na alvenaria, algumas bastante úmidas, 

indicando que o agente causador estava no meio. Através do contato, foi possível perceber que elas tinham um 

elevado teor de umidade, e temperaturas relativamente baixas. 

 As manchas (Figura 7) podem ser causadas por diversos fatores, dependendo do princípio que permitiu 

a entrada de água na estrutura. Segundo alguns moradores, a época de chuvas agrava o aparecimento das 

manchas e dos altos teores de umidade. Um fator importante para a ocorrência dessas manchas é a proximidade 

com os banheiros ou outra área molhada que, quando mal impermeabilizada, permite a passagem de água pela 

estrutura. 
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Figura 7 - Autoria própria (2018) 

 

 Outro caso bastante incômodo para os moradores é a eflorescência (Figura 8A e B). Embora grande 

parte dos proprietários não tenha conhecimento científico sobre o assunto, eles reconhecem que essas formações 

são um problema, até mesmo pela questão estética. É possível observar a repulsão do reboco nas Figuras, bem 

como as tentativas de solução a base de pinturas, que acabaram não sendo eficazes [11]. Defeitos como manchas, 

eflorescência e mofos são os sinais mais perceptíveis de que a edificação está sofrendo com a ação da água. 

 O mofo (Figura 8C e D) é uma manifestação patológica que também provocou alterações na superfície 

da alvenaria, deixando os ambientes insalubres, caracterizado por ser facilmente identificável e potencialmente 

perigoso. Os moradores que convivem com o problema afirmaram que suportar o mau cheiro do mofo não era 

uma tarefa fácil, além de estarem na iminência de serem acometidos por doenças respiratórias ou alergias. É 

possível perceber, a seguir, a existência de uma camada de tinta logo abaixo das manifestações, mostrando que já 

foram realizadas reformas anteriormente. 
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A

 

B  

C

 

D

 

Figura 8 - Eflorescências (A) e (B), e mofo (C) e (D). Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Assim como outros casos, a proliferação dos fungos e bactérias é facilitada nos períodos chuvosos, onde 

a umidade (tanto do ar, quanto dos materiais) aumenta e acaba favorecendo o emboloramento. No entanto, um 

pequeno número de residências apresentou esse tipo de problema. 

 Algumas casas apresentaram, ainda, marcas de escorrimento de água advinda do teto, descolamento e 

inchamento do revestimento (Figura 9), ocasionados pela falta de impermeabilização, por erros construtivos [4] 

ou até pelo falho serviço de drenagem e encaminhamento da água.  

 

A

 

B

 

C

 

Figura 9 - Escorrimento (A), descolamento (B) e inchamento (C). Fonte: Autoria própria (2018) 

 

 De acordo com os dados obtidos por meio da aplicação do questionário, as manifestações patológicas 

mais comuns no bairro foram a ocorrência de fissuras (74,3%), sejam elas na parede ou no forro; seguidas de 

manchas (62,9%) e mofo (51,4%), conforme mostrado a seguir (Gráfico 1): 

 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9 

 
Gráfico 1 - Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Quase 75% dos moradores afirmaram já terem realizado algum tipo de reforma em virtude da infiltração 

(Gráfico 2), porém, apenas 11% deles atingiu seu objetivo. Enquanto nas residências restantes, apesar do recurso 

investido para a correção do serviço, os problemas persistiram. 

 

 
Gráfico 2 - Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Isso confirma que, muitas vezes, devido a um mau planejamento do projeto, os proprietários acabam gastando 

mais, com algo que poderia ter sido evitado, conforme o IBI [3]. O processo de impermeabilização é 

menosprezado, na maioria dos casos, porque é considerado como um custo dispensável, pois seus efeitos não são 

visíveis tão rapidamente logo após a conclusão do trabalho; assim, em busca de economia, alguns preferem 

desconsiderar essa etapa. Em consequência dessa rejeição, quando a patologia é identificada, é necessário 

investir um valor mais elevado para a correção do que seria gasto na prevenção do mesmo. 

 Os moradores não se mostraram tão cuidadosos com o levantamento da obra, pois, raramente, 

afirmavam terem acompanhado a construção. Menos de 30% dos proprietários tinham o hábito de fiscalizar suas 

edificações [5], como ilustra o Gráfico 3 a seguir, o que explica a quantidade de problemas desenvolvidos nos 

estágios iniciais que não foram, sequer, identificados. 

 

 
Gráfico 3 - Fonte: Autoria própria (2018) 

 

 Não há uma regra geral que defina qual é a área mais afetada pela infiltração; o Gráfico 4 mostra os 

locais com maiores incidência de fissuras, mofo e eflorescência, e manchas de umidade. 

 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10 

 

 
Gráfico 4 - Fonte: Autoria própria (2018) 

 

As fachadas e as paredes próximas ao banheiro costumam ser o alvo principal das manifestações, possivelmente 

pela localização, seja devido a exposição às intempéries ou à proximidade com uma área molhada. Quando a 

impermeabilização não existe, ou não é efetiva, a tendência é a infiltração de água pelas estruturas da casa. 

 

4. CONCLUSÃO 
 Os problemas como fissuras, manchas úmidas e mofo foram mais frequentes, embora outros problemas 

como eflorescências e descolamento de superfícies também estiveram presentes nas obras. Essas patologias 

foram causadas, principalmente, pela falta de qualificação dos profissionais envolvidos no levantamento da obra. 

Percebeu-se que locais como fachadas e paredes próximas a banheiros apresentavam uma maior aptidão para a 

incidência de patologias deste tipo, e que apenas 7 casas não apresentaram nenhum desses problemas. 

Nem sempre apenas o conhecimento do construtor isenta a construção de apresentar infiltrações futuras. 

Assim, evidencia-se a relevância do projeto de impermeabilização, que garante uma edificação com durabilidade 

superior, mostrando que essa negligência pode se manifestar em gastos excessivos desnecessários. 

 

 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

1. Você é o proprietário da residência? 

(  ) SIM                                      (  ) NÃO 

 

2. A construção existe a mais de 3 anos? 

 (  ) SIM                                      (  ) NÃO 

 

3. Você teve acesso aos projetos da construção ou acompanhou a obra? 

 (  ) SIM                                      (  ) NÃO 

 

4. Tem conhecimento sobre o projeto de impermeabilização de uma construção? 

 (  ) SIM                                      (  ) NÃO 

 

5. Foi realizado algum durante a execução da obra? 

 (  ) SIM                                      (  ) NÃO   (  ) NÃO SEI 

 

6. Se sim, existiu um projeto de impermeabilização, ou somente através do conhecimento do construtor? 

 (  ) SIM                                      (  ) NÃO   (  ) NÃO SEI 

 

7. A residência apresentou algum problema de construção relacionado a umidade? 

 (  ) SIM                                      (  ) NÃO 
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8. Se sim, quais? 

(  ) Fissuras/Trincas    (  ) Mofos 

 (  ) Bolhas      (  ) Descolamento de piso/azulejo 

 (  ) Outros 

 

9. Esses problemas apareceram após quanto tempo (após a conclusão da obra)? 

 

10. A residência já passou por alguma reforma para solucionar esses problemas? 

 (  ) SIM                                      (  ) NÃO 

 

11. Se sim, há quanto tempo? 

 

12. Após a reforma, o problema foi solucionado? 
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