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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo o estudo dos custos gerados por patologias na fase pós
obra da US- Vila Batista – Vila Velha. O estudo de manifestações patológicas das
edificações tem se tornado uma área promissora da engenharia civil, aliado a isso cada vez
mais faz-se necessário que as empresas desenvolvam mecanismos para que os gastos com
o tratamento de tais patologias, possam ser previstos ainda na fase de concepção do
projeto. Pois os custos gerados impactam diretamente os orçamentos de empresas quando
não planejados, além de contribuir para diminuição da vida útil das estruturas devido à falta
de recursos para manutenções e inspeções periódicas. Tais pontos serão abordados
durante a elaboração do presente artigo, para que no fim os resultados apresentados
demonstrem como os custos das patologias afetam o orçamento e a estrutura da US- Vila
Batista.

Palavras Chaves: Patologia das Construções. Gestão de Custos. Obra Pública.

INTRODUÇÃO

Citando uma analogia com termo utilizado na área da saúde, a palavra patologia

deriva do grego (Páthos = sofrimento; Logos= estudo), dessa forma define-se a

Patologia como o estudo das doenças, de modo geral, tendo suas causas

conhecidas ou não. (SENA, et al. 2020). Para França et al. (2011), não é difícil

estabelecer uma analogia entre os elementos estruturais de um edifício e o

esqueleto humano, uma vez que, a função de ambos seria prover sustentação.

Assim, também se encontram similaridades entre os elementos de alvenaria e a
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musculatura do corpo, que teriam como ponto em comum preencher as estruturas

anteriores, complementando-as. A partir desses exemplos, é possível estabelecer

uma definição para o termo patologia das construções, a qual seria a área da

engenharia responsável por investigar as manifestações patológicas possíveis de

ocorrer em uma construção (CAPORRINO, 2018, p.12).

Lapa (2008), no artigo Patologia das Estruturas de Concreto, afirma que após

concluir a fase de diagnóstico e prognóstico, o especialista passará para a fase de

escolha das possíveis intervenções ao problema. Essas intervenções podem ser

concluídas sob três diferentes causas, que são elas: o reparo - que consiste em

corrigir pequenos danos da estrutura; recuperação - que visa devolver à estrutura o

desempenho original perdido; e o reforço - que tem por finalidade aumentar o

desempenho da estrutura. A NBR 15575 (2013), estabelece padrões mínimos de

desempenho das edificações e seus sistemas estruturais, sistemas de cobertura e

sistemas de verticais internos e externos, definindo as responsabilidades além de

impor critérios para vida útil do projeto. Sendo necessário a aplicação dessa norma

para ter e dar garantia do produto entregue aos usuários, estabelecendo excelência

na construção civil. A NBR 14037 (2011) diz que, cada vez mais a sociedade civil

tem reconhecido e assumido a elevada importância das atividades de uso, operação

e manutenção dos edifícios como forma de assegurar a durabilidade e a

preservação das condições de utilização das edificações durante a vida útil do

projeto. A manutenção de edificações é um tema cuja importância supera,

gradualmente, a cultura de se pensar o processo de construção limitado até o

momento quando a edificação é entregue e entra em uso. NBR 5674 (2012). Souza

e Ripper (1998) pontuam que, desde o início da década de 70 do século passado, a

preocupação sobre as edificações vem se estendendo de sua capacidade de

resistência a esforços para abarcar também a sua capacidade de resistência à ação

do tempo e do uso. Neste sentido, a Norma Brasileira (NBR) 15575 de 2013,

Edificações Habitacionais – Desempenho, representa um avanço significativo no

cenário nacional nos últimos anos em relação ao debate e ao estabelecimento de

parâmetros em busca da minimização na ocorrência de manifestações patológicas

(SENA, NASCIMENTO e NETO, 2020)



Segundo Vilela Dias (2004) a engenharia de custos não termina com a previsão de

custos de investimentos, prossegue, necessariamente na fase de construção, com o

mesmo rigor, através do planejamento, controle, acompanhamento de custos e

definição dos custos de manutenção das mesmas. Serve ainda para a montagem de

bancos de dados com as composições analíticas de custo dos serviços de interesse

da empresa, com base nos resultados obtidos nas obras que vão sendo executadas,

uma vez que isto virá consolidar o trabalho de estimativas de custo de futuras obras.

Entende-se como obra pública, edificações que atendem as necessidades sociais às

quais se destina devendo ser precedida da elaboração de projetos básicos e

executivos que permitam sua execução e a fiscalização pela administração pública

(disponível em: <https://www.crea-pr.org.br>. Acesso em: 27 abr. 2021).

Para Leone (2000), custos são o consumo de um fator de produção, medido em

termos monetários para a obtenção de um produto, de um serviço ou de uma

atividade que poderá ou não gerar renda. Martins (2001), refere-se a custos como

um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços,

isto é, são os gastos no momento da utilização dos fatores de produção (bens e

serviços), para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. O

orçamento é composto pelos custos diretos e indiretos, que segundo Tisaka (2008),

os custos diretos são aqueles que estão diretamente envolvidos na produção da

obra que são representados em planilha, enquanto os custos indiretos são os gastos

específicos da administração central diretamente ligada a uma determinada obra.

Segundo Vilela Dias (2004) É de grande responsabilidade profissional a preparação

correta de um orçamento, uma vez que quanto mais competitiva se torna a área de

engenharia civil, não só com a redução de mercado, como também com o

surgimento de novas empresas, bem como, e principalmente, com a experiência que

vem sendo obtida pelos contratantes na apropriação de custos e elaboração de suas

bases de orçamento, mais importante se torna a aplicação consciente dos princípios

da engenharia de custo. Pois, não basta saber elaborar o orçamento, e sim,

desenvolvê-lo em período curto, através de métodos atuais de execução, mas,

prioritariamente, conseguir preço competitivo e mínimo.



O objetivo do presente artigo é analisar as patologias existentes na US – VILA

BATISTA, estudando os custos diretos gerados para sua recuperação ou tratamento

de forma correta de acordo com tabelas elaboradas pela DER – ES.

MÉTODO

O trabalho será descritivo e exploratório com a identificação e análise dos custos

gerados por patologias encontradas na Unidade de Saude de Vila Batista, localizada

na cidade de Vila Velha – ES, através de registro fotográfico, pesquisa na literatura e

tabelas de composição de custos para estabelecer as necessidades caso a caso e o

gasto necessário para executar os serviços.

DESENVOLVIMENTO

● Norma de Desempenho

A NBR 15575 (2013), estabelece padrões mínimos de desempenho das edificações

e seus sistemas estruturais, sistemas de cobertura e sistemas de verticais internos e

externos, definindo as responsabilidades além de impor critérios para vida útil do

projeto. Sendo necessário a aplicação dessa norma para ter e dar garantia do

produto entregue aos usuários, estabelecendo excelência na construção civil.

A definição de desempenho, trazida pela própria norma, diz respeito ao

“comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas”, (Sena et.al, 2020).

A NBR 15575 pontua outras definições de alguns termos que ajudam na construção

do entendimento sobre a qualidade buscada para as edificações habitacionais.

Esses termos são:

● Requisitos de desempenho – São as condições qualitativas dos atributos

que a edificação habitacional precisa possuir para atender os requisitos de

usuário em relação a: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. (NBR

15575-1, 2013)

● Critérios de desemprenho – Dizem respeito as especificações de cunho

quantitativo dos requisitos de desempenho, que são apresentados na forma

de quantidades mensuráveis, que possam ser objetivamente determinados

dentro dos requisitos mencionados. (NBR 15575-1, 2013)



● Durabilidade – É a capacidade que a edificação e seus sistemas possuem

para desempenhar suas funções com o passar do tempo, de acordo com as

especificações do manual de uso, operação e manutenção da edificação.

(NBR 15575-1, 2013)

● Manutenção- Refere-se ao conjunto de atividades a serem executadas a fim

de que se assegure a conservação ou mesmo a recuperação da capacidade

funcional da edificação e dos sistemas que a compõem, que atende as

medidas necessárias de segurança do usuário. (NBR 15575-1, 2013)

Após os conceitos básicos explicados pela NBR 15575, pode-se dizer que uma das

principais vantagens da aplicação dessa norma é a possibilidade de os imóveis

apresentarem um tempo de uso muito maior, quando adotadas medidas preventivas

pelos usuários durante a execução e uso.

Outros dois conceitos importantes também presentes na NBR 15575, explica sobre

a Vida Útil (VU) e Vida Útil de Projeto (VUP), citadas abaixo:

● Vida Útil (VU)- Período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se

prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, com

atendimento dos níveis de desempenho previstos, considerando a

periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção

especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. (NBR

15575-1, 2013).

● Vida Útil de Projeto (VUP) – Período estimado de tempo para qual um

sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho

estabelecidos em norma, considerando o atendimento aos requisitos das

normas aplicáveis. (NBR 15575-1, 2013).

Quadro 1: Palavras chaves e suas definições básicas.

Palavra-Chave Descrição

Norma de desempenho
NBR 15575/2013 - Conjunto de requisitos e critério

estabelecidos para uma habitação habitacional e se
sistemas

Desempenho Comportamento das edificações e seus sistem
durante uso



Durabilidade Capacidade da habitação e seus sistemas
desempenharem suas funções ao longo do us

Manutenção Atividades que asseguram a conservação e
recuperação funcional da edificação.

Vida Útil Medida temporal sobre durabilidade da edificaçã
seus sistemas.

Vida Útil de Projeto Intervalo de tempo estimado para qual um sistem
projetado.

Fonte: SENA, et.al 2020

● Custos

Para Leone (2000), custos são o consumo de um fator de produção, medido em

termos monetários para a obtenção de um produto, de um serviço ou de uma

atividade que poderá ou não gerar renda.

Martins (2001), refere-se a custos como um gasto relativo a bem ou serviço utilizado

na produção de outros bens e serviços, isto é, são os gastos no momento da

utilização dos fatores de produção (bens e serviços), para a fabricação de um

produto ou execução de um serviço.

Tisaka (2006), diferentemente dos serviços de elaboração de projetos e de

consultoria na Engenharia Civil, o cálculo da remuneração está associado ao

levantamento dos custos diretos representados pelo valor dos insumos utilizados e

horas de utilização de mão-de-obra e de equipamentos que compõem seus custos

unitários dos serviços.

O orçamento é composto pelos custos diretos e indiretos, que segundo Tisaka

(2006), os custos diretos são aqueles que estão diretamente envolvidos na produção

da obra que são representados em planilha, enquanto os custos indiretos são os

gastos específicos da administração central diretamente ligada a uma determinada

obra.

A primeira parte a ser considerada são as DESPESAS OU CUSTOS DIRETOS

(CD). São todos os custos diretamente envolvidos na produção da obra, que são os

insumos constituídos por materiais, mão-de obra e equipamentos auxiliares, mais

toda a infraestrutura de apoio necessária para a sua execução no ambiente da obra.

● Quantificar os custos para montagem de canteiro de obra e sua mobilização e

desmobilização.



● Quantificar todos os serviços e seus custos através das composições dos custos

unitários.

● Custos da administração local com previsão de gastos com o pessoal técnico

(encarregado, mestre, engenheiro, etc), administrativo (encarregado do

escritório, de higiene e segurança, apontador, escriturário, motorista, vigia,

porteiro, etc.) e de apoio (almoxarife, mecânico de manutenção, enfermeiro,

etc.).

● Preços unitários se dá pela soma dos custos unitários mais o BDI. Portanto, não

se deve confundir custos unitários com preços unitários.

● Materiais – são utilizados para montar as composições dos custos unitários onde

se apresenta de forma natural, como areia a granel, semi processadas como

brita e madeira, industrializados como cimento, aço de construção, fios elétricos,

cerâmicas, etc., produtos acabados para instalações hidráulicas e elétricas, etc.

● BDI (Bonificação Despesas Indiretas)

O BDI são os custos específicos da Administração Central diretamente ligados a

uma determinada obra, tais como gerente de contrato, engenheiro fiscal e as

respectivas despesas de viagem e alimentação e o rateio de todos os custos da

Administração Central constituídos por salários de todos os funcionários, pró-labore

de diretores, apoio técnico-administrativo e de planejamento, compras,

contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado central, transporte de

material e de pessoal, impostos, taxas, seguros, etc.

● Patologias

França et.al (2011), define que a patologia nas edificações se dedica ao estudo de

anomalias ou problemas (possíveis doenças) do edifício e as alterações anatômicas

e funcionais causadas no mesmo. Essas doenças podem ser adquiridas

congenitamente, ou seja, durante a execução da obra (emprego inadequado de

materiais e métodos construtivos) ou na concepção do projeto, ou mesmo serem

adquiridas ao longo de sua vida.

Souza e Ripper (1998) pontuam que, desde o início da década de 70 do século

passado, a preocupação sobre as edificações vem se estendendo de sua



capacidade de resistência a esforços para abarcar também a sua capacidade de

resistência à ação do tempo e do uso.

Na US- Vila Batista, foram encontrados 4 tipos recorrentes de patologias: bolor,

infiltrações, fissuras e trincas:

Bolor - O bolor é formado por diversas colônias de fungos filamentosos que são

micro-organismos e tem compostos orgânicos como fonte de alimento. A presença

de bolor na estrutura indica um elevado grau de umidade e presença de

micro-organismos vivos, podendo trazer uma degradação produzida por vegetações

que crescem através de pequenas fissuras e juntas de dilatação (SENA et.al, 2020).

Imagem 1: identificação de bolor próximo a tubulação em laje.

Fonte: Dan Engenharia 2020



Imagem 2: Bolor identificado próximo ao piso devido a vazamento em tubulação de ar condicionado.

Fonte: Dan Engenharia 2020.

O bolor afeta principalmente o aspecto estético das edificações, mas por ocorrer

geralmente em paredes internas com baixa ventilação e com umidade mais elevada

que nas demais, pode trazer a estrutura danos mais graves, como corrosão de

armaduras e gerar o fenômeno de biodeterioração do concreto, que consiste na

alteração estrutura inicial do concreto por meio de agentes orgânicos, que ocasiona

o surgimento de outras patologias.

Além de se tornar um vetor no desenvolvimento de bactérias que podem ser

prejudiciais aos usuários da edificação. Como é o caso da unidade de saúde de Vila

Batista, que por tratar-se de um ambiente hospitalar, os usuários ficam expostos e

com risco de desenvolver complicações oriundas de microrganismos que podem se

desenvolver no local.



Tabela 1: Custos de tratamento de patologias identificadas na imagem 1 e 2

Fonte: Os autores 2021

Infiltrações – As infiltrações são definidas como a ação de algum fluido que permeia

pelos espaços vazios de algum corpo solido, que podem ser oriundas do ambiente

externo como água da chuva ou então de tubulações com vazamentos (SENA et.al,

2020).



Imagem 3: Parede próxima a janela com marcas de infiltração devido trinca externa.

Fonte: Dan Engenharia 2020.

Imagem 4: Infiltração com desprendimento de reboco em teto e marcas na parede.

Fonte: Dan Engenharia 2020.



A presença de infiltrações nas edificações está diretamente relacionada a presença

de fissuras ou microfissuras na estrutura, que através da percolação, a água infiltra

na estrutura carreando os componentes hidratados da pasta de cimento,

provocando manchas amareladas nos locais atingidos

Na unidade de saúde de Vila Batista, podemos notar que tais infiltrações são

oriundas de trincas existentes em sua fachada, que devido a movimentação natural

da estrutura gerou fissuras e trincas por onde a agua da chuva infiltrou, o que a

curto prazo gerou principalmente danos estéticos a edificação, mas que sem receber

o tratamento adequado pode acarretar em danos estruturais sérios, como

esfarelamento das peças de concreto e a corrosão de armaduras.



Tabela 2: Custos de tratamento das patologias identificadas na imagem 3 e 4

Fonte: Os autores 2021.

Fissuras e trincas – São os primeiros sintomas que aparecem em uma estrutura de

concreto e podem se manifestar desde a concretagem até anos após a mesma.

Proporciona um meio de entrada ainda maior para os agentes agressivos e de

degradação, acelerando o processo patológico na estrutura (SENA et.al, 2020).



Imagem 5: Trinca em laje de concreto

Fonte: Dan Engenharia 2020

Imagem 6: Trinca de adensamento da estrutura.



Fonte: Dan Engenharia 2020

Pode-se observar que as trincas e fissuras existentes na US Vila Batista advêm de

ações externas a qual a edificação está exposta, que é a movimentação térmica e o

recalque por adensamento.

Em movimentações de origem térmica, segundo Dal Molin (1988), o concreto pode

sofrer variações de temperatura sobre influencias externas, como a variação por

condições ambientais ou incêndios, ou devido a influencias internas, como a

elevação de temperatura que ocorre durante a hidratação do cimento.

As fissuras por movimentação térmica também sofrem influência do elemento a qual

estão ligadas, devido a diferença do coeficiente de dilatação dos materiais utilizados,

como exemplifica Cassoti (2007), “O coeficiente de dilatação térmica linear do

concreto é aproximadamente duas vezes maior que o das alvenarias de uso

corrente, considerando aí a influência das juntas de argamassa”.

O Recalque é o fenômeno natural pelo qual as edificações passam durante sua vida

útil devido ao adensamento do solo sobre qual são construídas, pois, o



comportamento das fundações afeta diretamente o desempenho dos elementos

constituintes da estrutura.

Os recalques são notados pela presença de aberturas na estrutura, sendo mais

recorrente em alvenarias, que por serem elementos menos resistentes acabam por

fissurar (SENA et.al, 2020).

Tabela 3: Custo do tratamento das patologias identificadas nas imagens 5 e 6

Fonte: Os autores 2021

As infiltrações encontradas na US Vila Batista, tem origem nas trincas existentes da

estrutura, pois, devido ao trabalho que toda edificação possui é natural que ocorra o

surgimento de tais patologias com o passar do tempo e isso facilita o processo de

infiltração.



Para solucionar os problemas de trincas e infiltrações apresentados nas figuras 3, 4,

5 e 6 é necessário fazer o tratamento corretivo de fissuras ou trincas com selante

flexível e nova impermeabilização quando em laje e paredes externas, já nas trincas

internas, deve-se ser executado o encunhamento da estrutura com expansor

adicionado na argamassa.

O bolor existente é consequência da falta de impermeabilização adequada nas

paredes externas e um vazamento em dreno de ar condicionado, para solucionar

tais patologias é necessário descobrir a origem da umidade e trata-la.

No caso da imagem 1 deve-se executar a impermeabilização adequada e recuperar

o acabamento do local, na figura 2 por se tratar de uma patologia relacionada a falha

no processo construtivo a correção é feita com a abertura do local, troca dos

componentes necessários e reconstituição do acabamento.

Tabela 4: Custos totais dos tratamentos das patologias encontradas na US-VILA BATISTA

Fonte: Os autores 2021.

Na tabela acima, pode-se perceber o impacto gerado pelas patologias no orçamento

da unidade de saúde. Os custos foram obtidos através do levantamento dos

serviços necessários para tratar as patologias encontradas e através de consulta as

tabelas de composição de custos utilizadas por empresas e órgãos públicos do

estado.



Como se pode notar o tratamento de cada uma das patologias tem custo próprio, o

que não permite que os serviços sejam orçados em conjunto e de forma previa, pois,

dependem de análise preliminar para se identificar as necessidades caso a caso.

As tabelas 2, 3 e 4 apresentam justamente essa parte de detalhamento dos serviços

com suas particularidades.

CONCLUSÃO

Com a elaboração do presente estudo foi possível estabelecer a relação entre o

surgimento de patologias e os custos que elas geram no pós obra, dessa forma

podemos concluir que, a falta de fiscalização ou a baixa qualidade empregada nos

processos executivos durante obra, refletem diretamente nas finanças de empresas

e governos devido a necessidade de gastos com correções ou retrabalhos das

patologias que surgem durante o uso das edificações, conforme demonstradas em

tabelas acima.

Apesar de serem consideradas simples, tais patologias podem gerar danos que a

longo prazo inviabilizam o uso da unidade de saúde pela população, pois, sem a

devida intervenção os sistemas construtivos podem sofrer um desgaste superior ao

dimensionado inicialmente em projeto, o que no pior dos cenários pode levar ao

colapso partes da estrutura.

Ao fim pode concluir que a existência e o surgimento de patologias nas edificações é

algo normal e natural devido ao desgaste dos materiais com o passar do tempo de

uso da mesma, ou seja, haverá a necessidade de intervenções corretivas em algum

ponto da vida útil da estrutura e que tais intervenções geram gastos.

Então partindo desse ponto, o que deveria ser feito é o planejamento de inspeções

regulares de toda estrutura a fim de identificar novas patologias e acompanhar a

evolução das antigas, o que ajudaria a prevenir o acumulo ou colapsos da estrutura,

o que a longo prazo pode gerar uma economia considerável já que os custos podem

ser previstos em orçamentos prévios.
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