Relatório de Patologias

NOTA:
Este é um exemplo de um diagnóstico habitacional
Efetuado a pedido de uma empresa de condomínios.
Os dados de identificação da empresa ou prédio foram
ocultados.
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2 – Enquadramento

x

A empresa Condomínio Atual, enquanto empresa gestora do condomínio, solicitou a
realização de vistoria técnica ao edifício, sito na Rua xxx.
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O trabalho que agora se apresenta resultou das seguintes ações:
•

Informação dos condóminos

•

Informação da empresa gestora de condomínio

•

Inspeção visual do interior de frações

•

Inspeção visual de elementos exteriores

•

Identificação das patologias existentes

•

Levantamento fotográfico

•

Inspeção termográfica

3 – Introdução

x

No passado dia 20 de dezembro de 2019 e 30 de janeiro de 2020, procedeu‐se à realização
de vistoria técnica ao edifício, sito na Rua xxx.
A vistoria técnica teve como propósito o levantamento, deteção, análise e registo das
patologias / deficiências existentes no interior da habitação e garagem, assim como o
apuramento do mecanismo causa vs efeito e manifestações afins, para posterior emissão
de relatório técnico com as medidas de reabilitação.
4 – Metodologia x
Os serviços de inspeção técnica e diagnóstico compreendem 2 fases, ou seja, a fase de
diagnóstico e a fase de resultados.
A fase de diagnóstico foi realizada no passado dia 20 de dezembro de 2019 e 30 de janeiro
de 2020, e compreendeu a inspeção técnica in situ. Teve como objetivo o levantamento
de patologias da habitação da fração supracitada.
A fase de resultados, é a que agora se materializada com o presente relatório que é
composto, pelo relatório técnico e tarefas a realizar para a resolução das patologias.
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5 – Diagnóstico x
Com o presente capítulo pretende‐se fazer uma apresentação geral das principais
patologias (macro) detetadas no âmbito da presente inspeção técnica e diagnóstico,
assim como são determinadas as suas causas e o mecanismo causa efeito, origens,
manifestações afins, principais razões da sua existência e outras explicações técnicas que
ajudarão a compreender o facto da sua existência e a metodologia de elaboração das
medidas de correção e reabilitação.
5.1 – Patologias existentes
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5.1.1 – Fachadas
As fachadas apresentam queda e ausência de revestimento cerâmico, assim com
furadas, fissuradas, fendilhadas, com tubos de queda não conformes e juntas de
dilatação dúbias:

Fachada furada

REGISTO FOTOGRÁFICO

Ausência de pastilha

REGISTO FOTOGRÁFICO
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Tubos de queda não conformes

5
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REGISTO FOTOGRÁFICO

Ausência de pastilha

Infiltração

REGISTO FOTOGRÁFICO

Ausência e queda de pastilhas

REGISTO FOTOGRÁFICO
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Danos na fachada

Infiltração

6

REGISTO FOTOGRÁFICO
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Queda de pastilha

REGISTO FOTOGRÁFICO

Reboco fissurado

Infiltração

REGISTO FOTOGRÁFICO
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Reboco fissurado
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REGISTO FOTOGRÁFICO

5.1.2 – Garagem
As paredes da garagem apresentam indícios de humidade por capilaridade e infiltração
exterior:

Humidade ascendente

REGISTO FOTOGRÁFICO

Humidade ascendente

REGISTO FOTOGRÁFICO
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Infiltração
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REGISTO FOTOGRÁFICO

5.1.3 – Terraço – piso superior
O último piso sofreu medidas de melhoria, com a aplicação de sistema com isolamento
térmico pelo exterior em quase todo o seu perímetro. O terraço apresenta-se em
razoável estado de conservação, não sendo, à data, causa de patologias para as frações
inferiores:

Isolamento térmico pelo exterior

REGISTO FOTOGRÁFICO

Capeamento

Infiltração

REGISTO FOTOGRÁFICO
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5.1.4 – Condensações e infiltrações
Várias frações apresentam manchas de aspeto variável resultantes de condensações e
infiltrações:

Infiltrações
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REGISTO FOTOGRÁFICO

Infiltrações

REGISTO FOTOGRÁFICO

Infiltrações

REGISTO FOTOGRÁFICO
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5.1.5 – Caixilharia e soleias
Algumas frações apresentam, quebra de isolamento da caixilharia, entrada de água pela
mesma, e soleiras fissuradas, contribuindo para o degradar das guardas de madeira e
potenciando efeito de condensação interior:
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Quebra de isolamento da caixilharia

REGISTO FOTOGRÁFICO

Quebra de isolamento da caixilharia

Infiltração

REGISTO FOTOGRÁFICO

Soleira fissurada / danos interiores

REGISTO FOTOGRÁFICO
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Entrada de água pela caixilharia

Infiltração

11
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REGISTO FOTOGRÁFICO

5.2 – Testes
De modo a definir com maior exatidão as causas e presença deste tipo de patologia,
foram efetuados ensaios não intrusivos através de inspeção visual e câmara termográfica
FLIR E5 XT.

Infiltrações

REGISTO TERMOGRÁFICO
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Infiltrações
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Infiltrações

REGISTO TERMOGRÁFICO

Infiltrações
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Condensações / Infiltrações
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Condensações

REGISTO TERMOGRÁFICO

Condensações
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5.3 – Causas das patologias
5.3.1 - Infiltrações
As infiltrações têm origem em falhas nos isolamentos ou fissuração permitindo a
penetração das águas da chuva. As humidades por infiltração podem afetar seriamente
a estrutura do edifício, contribuindo para a sua degradação e consequente
desvalorização do imóvel.
Os paramentos interiores apresentam normalmente manchas de humidade e fungos de
dimensões variáveis em correspondência com ocorrência de precipitação.
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Fungo é um ser vivo. Os fungos são popularmente reconhecidos por bolores e mofos. O
mofo e o bolor são tipos diferentes de fungos que normalmente se desenvolvem em
ambientes quentes, húmidos, que não possuem circulação de ar e que recebe pouca luz
solar.
5.3.2 - Condensações
A condensação pode ser descrita como a doença moderna dos edifícios. As
condensações surgem quando o vapor de água que existe no ambiente entra em
contacto com superfícies mais frias, produzindo humidade por condensação. Este vapor
que é gerado pelas pessoas, por ventilações pouco adequadas, e por pontes térmicas.
Quando a humidade relativa é superior a 75-80%, os microrganismos proliferam e dão
origem à formação de manchas de bolor. A condensação não traz apenas problemas ao
edifício em si, como também pode provocar problemas de saúde aos seus utentes, como,
por exemplo, problemas respiratórios. O fungo é um ser vivo e prolifera nos locais mais
húmidos, pelo que deve ser eliminado das paredes e tetos quando surgem, pois, degrada
e diminui a vida útil dos elementos.
5.3.3 – Pontes térmicas
Pontes térmicas são as regiões onde a caixa de ar ou o isolamento térmico da parede
exterior de um edifício é interrompido. Usualmente, os pilares, vigas, lintéis, cabeceiras e
ombreiras ou as lajes constituem pontes térmicas visto que interrompem ou delimitam
os panos de alvenaria. Existindo uma menor resistência térmica nestes locais, poderão
ocorrer condensações dando origem ao aparecimento de bolores e fungos. Isto resulta
num efeito prejudicial para o edifício e para os seus ocupantes visto que contribui para a
degradação dos materiais de construção utilizados. Poderá provocar danos na saúde dos
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ocupantes, prejuízos nos seus bens e ainda o aumento dos custos de energia relativos à
climatização a médio e longo prazo.
5.3.4 – Capilaridade / Higroscopia
Higroscopia – Salitre - Muitos materiais de construção existentes no mercado possuem
na sua constituição química sais solúveis em água, o mesmo acontecendo nos solos,
especialmente aqueles ricos em matéria orgânica. Estes sais, quando depositados em
ambiente secos não oferecem problemas. No entanto, sob a Acção da água, os sais
dissolvidos, migram juntamente com a água até à superfície, onde se cristalizam.
Este processo de dissolução/cristalização gera um aumento de volume nos sais
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provocando assim a deterioração da superfície onde está depositado. Quando esta
cristalização se dá no interior da superfície o fenómeno é denominado de cripto
florescência, quando no ambiente exterior é de eflorescência.
A capilaridade é um fenómeno físico que consiste na ascensão da água por pequenos
canos ou capilares.
A presença de humidade ascensional nas paredes é uma das patologias que conduz a
uma acelerada degradação física e estética dos rebocos e alvenaria. Quando se realiza
esta ação, surgem as chamadas humidades por capilaridade. Podem atingir até 1,5m de
altura, ou em pontos singulares, e assim que se evaporam, afetam as zonas de pinturas,
madeiras, gesso, etc. A sua presença, pois, degrada e diminui a vida útil dos elementos.
5.3.5 – Caixilharias
Descontinuidades na linha de vedação entre o aro e o vão. As descontinuidades nesta
junta fixa de vedação entre o aro e o vão podem ser devidas ao facto de o cordão de
mástique que efetua a vedação não se manter aderente ao vão ou rasgar. As
descontinuidades na linha de vedação, tal como foi referido, podem permitir não apenas
a infiltração de água para o espaço existente entre o aro do caixilho e o contorno do vão,
promovendo a degradação dos materiais aí existentes, como também podem permitir
infiltrações de água para o interior do edifício, se forem atingidas eventuais
descontinuidades noutras linhas de vedação. Estas linhas de vedação deverão ser
refeitas, de modo a assegurar que não permanece qualquer fenda nem qualquer zona
com falta de aderência ao vão.

5.4 – Soluções construtivas corretivas
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5.4.1 – Fachadas
Propomos a reabilitação das fachadas através de sistema com isolamento pelo exterior
(ETICS), vulgo capoto, de modo a resolver os problemas de infiltrações e condensações
no interior das frações
Remoção do cerâmico - Remoção de todo o revestimento cerâmico existente.
Lavagem - Lavagem a jato de pressão controlada em toda a área de intervenção, com
aplicação de um agente de limpeza desengordurante e desincrustante, seguida de
agente Saneador. Descal® / Cloro LF® da KALON ou equivalente.
Tratamento de fissuras - Avaliação e tratamento de consolidação/estabilização de

Relatório de Patologias

fissuração estrutural e de ligação ativas, (consiste em picagem no rebordo marginal
(aprox.10cm para cada lado) conforme norma, preenchimento com mástique no fundo
das fissuras, com fornecimento e aplicação de argamassas compostas não retrateis,
armada com tela com tratamento antialcalino de aprox.165grm./m2.
Aplicação de sistema ETICS – 60mm
A instalação de um sistema ETICS permite a acumulação de calor na parede isolada e
aproveitar a inércia térmica do muro de suporte. O aumento da inércia térmica interior
permite uma melhoria do conforto térmico no inverno, uma vez que toda a massa de
isolamento do edifício pode armazenar calor. No Verão, as paredes atuam como
reguladoras da temperatura, absorvendo o calor durante as horas mais quentes do dia
para transmiti-lo durante a noite, o que também melhora o conforto térmico nesta
estação. Quanto maior for o isolamento térmico das paredes exteriores maior será a sua
temperatura superficial interior e menor será a possibilidade de condensação. O correto
isolamento térmico das paredes exteriores é uma das melhores medidas preventivas
para evitar as condensações superficiais no futuro.
Características
Melhoria do conforto térmico - Evita a fuga do calor das paredes para o exterior no
Inverno e, no Verão, impede a entrada de calor do exterior para o interior,
proporcionando um ambiente mais fresco e garantindo o conforto térmico nas casas,
durante todo o ano.
Diminuição do custo da energia - No que diz respeito ao aquecimento e arrefecimento
da casa, pois permite que os ambientes interiores mantenham temperaturas adequadas
ao longo de todo o ano sem intervenção de aparelhos climatizadores.
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Melhoria substancial da qualidade do ar - No interior da sua casa através da redução
significativa da humidade e condensação.
Diminuição das condensações superficiais e internas - Uma vez que com o equilíbrio
térmico existe uma maior estabilidade da temperatura interior, face à exterior,
diminuindo assim a ocorrência das condensações.

17

Aplicação:
Remoção de rufos metálicos e tubos de queda, incluindo transporte de entulho a
vazadouro público autorizado.
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Antes de se iniciar todo o processo de aplicação devemos alertar para os seguintes fatos:
A aplicação deve ser efetuada a temperaturas entre 5ºC e 30ºC.
O suporte deve estar plano e limpo. Em caso de chuva, evitar que esta entre em contato
com as placas de isolamento.
Montagem dos perfis de arranque – Fixação mecânica dos perfis na base das fachadas.
Este perfil garante a horizontalidade e o suporte das placas, bem como a proteção
inferior contra a penetração de humidade e agressões externas.
Colagem dos painéis Termo isolantes ao suporte – A colagem dos painéis Termo isolantes
em EPS - Poliestireno Expandido ao suporte é feita através da aplicação de massas de
colagem especiais, distribuindo a massa de colagem de modo homogêneo no caso do
suporte estar regularizado (com ajuda de uma espátula dentada) ou por pontos no caso
do suporte ser irregular.
A colocação dos painéis é feita começando de baixo para cima, colando-os na horizontal,
dispondo-os de forma a que as juntas dos mesmos fiquem desencontradas. Pressionar
o painel contra o suporte com a ajuda de uma talocha por forma a maximizar a superfície
de contato.
Fixação mecânica dos painéis - Para se garantir uma aderência maior do sistema devese fazer uma fixação mecânica com bucha de fixação tipo liveplace therm, ou
equivalente, num número nunca inferior a 6 un/m2. Esta fixação deve ser feita quando
as massas tiverem endurecido o suficiente (em condições normais, 1 dia).
Colocação de perfis de ângulo - Após o assentamento dos painéis, deve-se aplicar os
elementos de reforço (perfis de canto) coincidindo com as esquinas. Estes perfis não
devem ser fixos com cavilhas ou pregos, mas sim colados ao painel isolante com massa
de colagem, pressionando o perfil contra a esquina de forma a fluir a massa de colagem
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em excesso através dos furos dos perfis. Estes perfis não devem ser fixos com cavilhas ou
pregos, mas sim colados ao painel isolante com massa de colagem, pressionando o perfil
contra a esquina de forma a fluir a massa de colagem em excesso através dos furos dos
perfis. Colocação de rufos em chapa galvanizada, com o desenvolvimento adequado ao
sistema a implementar, não só no perímetro da platibanda, mas também em todos
avanços horizontais à fachada, como palas e afins.
5.4.2 – Fachadas – Outros elementos
Sistema de proteção TETOS
Configuração de proteção com aplicação de tinta à base de resinas puras polysiloxanicas
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em dispersão aquosa de aspeto mate mineral em toda a área, alta permeabilidade ao
vapor, com grande resistência/ tolerância à alcalinidade migrante de cor clara a definir,
antecedida da aplicação de primário aglutinante e grande resistência/tolerância á
alcalinidade (hydropliolite). RIPOFIX®/ KENDROP® da Kenitex ou equivalente. De acordo
com normativas Europeias para tratamento e proteção de fachadas - D2/A0
Tubos de queda
Desmontagem e posterior montagem dos tubos de queda e capiteis, incluindo o
fornecimento de novos acessórios de fixação. Limpeza e desobstrução das saídas de
água. Limpeza e preparação do suporte, com posterior aplicação de uma pintura de cor
clara a definir, em esmalte baseado em veículo alquídico longo em óleo. SUBCAPA®/
EXTRALAC Brilhante® da Kenitex ou equivalente. De acordo com NF para proteção e
decoração –T 36005 CL 4 AFNOR.
Juntas de dilatação vertical
Limpeza das juntas de dilatação vertical, para posterior fornecimento e colocação de
cordão de mástique de poliuretano, antecedido de um cordão de fundo em espuma
polietileno extrudido, conforme norma.
Colocação da chapa de proteção, incluindo todos os acessórios e remates necessários.
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5.4.3 – Caixilharias
Remoção das caixilharias, incluindo painéis perimetrais, se necessário. Substituição de
mástique de calafetagem / vedação em todas as caixilharias, em cola de poliuretano,
conforme norma.
Substituição de vedantes não conformes. Se ficar pontualmente desencaixado da
respetiva gola, pode ser deformado permanentemente pela folha móvel, durante
operações de fecho e manobra. De facto, nas zonas em que o vedante não encosta à
folha móvel, verifica-se o escoamento de um grande caudal de ar para o interior, devido
a diferença de pressão que se estabelece entre as faces da junta central, por ação do
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vento, que tem como consequência direta o arrastamento de água. Todos os vedantes
que apresentem deteriorações ou deformações permanentes devem ser substituídos
com a maior brevidade possível.
Sistema de proteção - SOLEIRAS/PEITORIS
Reperfilamento das juntas das pedras, com aplicação argamassas compostas, incluindo
todos os materiais necessários.
Fornecimento e aplicação de selante impermeabilizante acrílico, transparente,
formulado com copolímeros acrílicos, adequado para superfícies de betão e cimento,
telhas cerâmicas e lousa, em que se forma um revestimento resistente e impermeável
que os sela, facilitando a eliminação das gorduras e óleos. A referida camada possui
resistência a alcalinos (amoníaco, hidróxido de sódio a 10%), ácidos (ácido sulfúrico,
fosfórico a 10%). MORSEAL® da KALON ou equivalente. De acordo com normativas
Europeias para proteção e decoração pelicular.
Chapeamento das mesmas de forma a que o seu desenvolvimento sobreponha o
aumento de volumetria do sistema proposto.
5.4.4 – Garagem
Humidade por capilaridade – para se debelar esta patologia ter-se-á que aceder ao
desvão sanitário do edifício o que acarreta trabalhos de escavação, pelo que não se
recomenda tendo em conta o seu custo benefício. Assim, e como medida
compensatória, poder-se-á aplicar azulejo cerâmico em todas as paredes afetadas, ou
executar parede dupla, por forma a não ser visível a humidade por capilaridade.
Infiltração – A infiltração detetada provém do exterior, mais propriamente do espaço
circundante ao início das escadas de acesso ao edifício. Uma vez que aparenta se tratar
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de infiltração localizada, propõe-se trabalhos de escavação no exterior por forma a
determinar o local exato da quebra de impermeabilização, e sua resolução através de
sistema

de

telas.

Como

medida

compensatória

poder-se-á

optar

pelo

reencaminhamento das águas até ao solo.
6 – Conclusão x
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Da inspeção técnica efetuada, pode‐se concluir que as principais patologias são
derivadas da degradação dos elementos constituintes da fachada, dando origem a
infiltrações e condensações por pontes térmicas. Assim, propomos a sua reabilitação
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através de um sistema com isolamento térmico pelo exterior de 6cm, vulgo capoto.

É nossa opinião técnica que as medidas de reabilitação apresentadas permitem a
reparação das patologias existentes e previnem a degradação prematura dos edifícios.
Mais afirmamos que a realização das medidas apresentadas neste relatório são
necessárias para a reparação das anomalias patentes e que devem ser efetuadas o
mais brevemente possível.
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