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RESUMO 

 

Na maior parte dos casos, o surgimento das manifestações patológicas pode causar 

complicações e excessivas preocupações aos envolvidos com as edificações prejudicadas, 

ocasionando problemas e prejuízos na perda total ou parcial do desempenho dos materiais ou 

estruturas que estão sofrendo essas manifestações, limitando assim, a vida útil e o 

desempenho dos mesmos. Este trabalho teve por finalidade realizar um estudo das 

manifestações patológicas encontradas nas residências habitacionais do município de Nova 

Jaguaribara- CE. O presente trabalho foi desenvolvido na cidade de Nova Jaguaribara, 

localizada na região do vale do baixo Jaguaribe, a 227 km de Fortaleza, capital do Ceará. O 

estudo foi realizado na área urbana da cidade, foram visitadas 30 residências do centro da 

cidade para identificação e registro fotográfico das manifestações patológicas presentes na 

construção civil. Na ocasião foi aplicado um formulário (em apêndice) ao responsável da 

residência sobre o nível de conhecimento das patologias encontradas. Após a aplicação do 

formulário foi realizado um estudo a partir da identificação das manifestações patológicas 

presentes nas residências estudadas. As residências da cidade de Nova Jaguaribara 

independentes do tempo de construção apresentaram manifestações patológicas semelhantes, 

ou seja, as construções com mais de 10 anos de vida útil e as com menos de 5 anos, com áreas 

construídas com mais de 100 m2 ou menores de 80 m2. O maior índice encontrado das 

manifestações patológicas estudadas é o da eflorescência seguida do mofo. Foi verificada que 

a chuva é a principal causa dessas manifestações na sua grande maioria. Paralelamente, 

observa-se também a presença da umidade provocada principalmente pelas chuvas, visto que, 

quando é relacionada com as manifestações patológicas podemos perceber os danos 

ocasionados pela mesma, desde o seu menor índice de gravidade até os danos mais graves, 

podendo vir à tona grandes complicações, ricos de vida e elevados custos que poderiam ter 

sido evitados. A maioria das residências com 17 anos de tempo de construção apresentam 

manifestações patológicas relacionadas com o desagregamento de pintura e mofo e as com 

menos tempo de construção com outras manifestações patológicas, destacando o 

deslocamento de piso e material cerâmico. Dessa forma, é reconhecida a importância desse 

trabalho, a fim de observar, identificar e tomar conhecimento em relação a como evitar as 

manifestações patológicas ou como repará-las.  

 

Palavras-chave: Eflorescência. Construção Civil. Nova Jaguaribara-CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In the most part of the cases, the emergence of the pathological manifestations can cause 

complications and excessive concern to the involved with the impaired buildings, causing 

problems and prejudice in the total loss or partial of the performance of the materials or 

structures that are suffering these manifestations, limiting thus, the service life and the 

performance of the same. This study had by purpose accomplished a study of the pathological 

manifestations found in the residential residences of the county of Nova Jaguaribara – CE. 

The present study was developed in the city of Nova Jaguaribara, localized in the region of 

the valley of the low Jaguaribe, to 227 km of Fortaleza, capital of Ceará. The study was 

accomplished in the urban area of the city, it were visited 30 residences of the city center for 

identification and record photographic of the pathological manifestations more presents in the 

civil construction. In the occasion was applied a form (in appendix) to responsible of the 

residence about the level of knowledge of the pathologies found. After the application of the 

questionnaire was accomplished a study to from of the identification of the pathological 

manifestations presents in the residence studied. The residences of the city of Nova 

Jaguaribara independent of the time of construction presented pathological manifestations 

similar, that is, the constructions with more of 10 years of service life and the with less of 5 

years, with built areas with more of 100m² or minors of 80m². The major index found of the 

pathological manifestations studied is the of the efflorescence followed of mold, it was 

verified that the rain is the principal cause of these manifestations in the their large majority. 

Parallel, it is observed also the presence of the humidity provoked mainly by the rains, since, 

when is related with the pathological manifestations can realize the damages occasioned by 

same, since the its smaller index of gravity until the damages more grave, can come afloat 

large complications, rich of life and elevated costs that would can have been avoids. The 

majority of the residences with 17 years of time of construction presented the pathological 

manifestation related with the efflorescence and mold and the with less time of construction 

with others pathological manifestations, highlighting the displacement of floor and ceramic 

material. It were observed that the main agents responsible by emergence of these 

pathological manifestations, are natural factors as rains and humidity. Thus, it is recognized 

the importance of this study, in order to observe, identify and take knowledge in relation to 

how to avoid the pathological manifestations or how to repair. 

 

Keywords: Efflorescence. Civil Construction. Nova Jaguaribara-CE. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a expansão desordenada da construção civil no Brasil tornou-se comum 

encontrarmos edificações que apresentem manifestações patológicas, sendo estas originadas 

por diversas causas. Segundo Santos (2014), a classificação de acordo com suas causas será: 

de estruturas, das alvenarias, dos acabamentos, das pinturas e da umidade. A ciência da 

patologia das construções pode ser entendida como o ramo da engenharia que estuda os 

sintomas, causas e origens dos vícios construtivos que ocorrem na construção de edificações. 

A partir do estudo das fontes dos vícios, é possível de se evitar que a ocorrência de problemas 

patológicos se torne algo comum nas edificações modernas (DO CARMO, 2003).  

A ocorrência da patologia em uma construção pode ser decorrente de vários fatores, 

mas principalmente de três etapas primordiais, sendo elas: o projeto, a execução e a 

manutenção de uma estrutura. Na parte de execução, faz-se necessário, o cuidado com os 

tipos de materiais utilizados nas construções, principalmente quanto as suas quantidades, 

armazenamento e manuseio, tornando imprescindível a utilização de uma mão de obra 

especializada para cada etapa do projeto (BEZERRA, GABRIELA, 2013). 

As manifestações patológicas possuem características próprias, ou seja, aparecem em 

diferentes tipos. Com base nos estudos feitos em uma determinada manifestação patológica é 

possível listar e relacionar os mecanismos ou processos pertinentes para o surgimento destas, 

a fim de descobrir suas possíveis causas, analisando também, eventuais soluções após o 

processo de reparação de modo a evitar o reaparecimento das mesmas.  

As patologias podem ter sua origem por falha humana na fase de projeto, na fase de 

execução ou na fase de utilização. Apesar do avanço tecnológico no ramo da construção civil, 

pode ser observado um grande número de edificações apresentando patologias. O uso 

inadequado de materiais, aliado à falta de cuidados na execução, tudo isto por consequência 

da falta de manutenção, tem gerado despesas extras aos proprietários que até com menos de 

cinco anos de idade da edificação têm que dispor de recursos financeiros em reparações que 

poderiam ser evitadas (MEIRA, 2000). 

Outro fator a ser apresentado como uma das principais influência para o surgimento 

das manifestações patológicas estudadas, é a umidade. Não esquecendo também das chuvas, 

infiltrações e vazamentos que possuem parcelas significativas para o surgimento dessas 

manifestações. Contudo, o estudo dessas irregularidades tem como propósito solucionar esses 

problemas. 



15 
 

 
 

O surgimento de patologias na construção civil é um entrave que ocorre nas 

residências das grandes cidades e pequenas cidades, sendo as cidades planejadas ou não. A 

cidade de Nova Jaguaribara foi inaugurada em 25 de setembro de 2001, primeira cidade 

totalmente planejada do estado do Ceará, situada a 227 km ao sul da capital Fortaleza 

(FROTA JUNIOR, 2005).  É sabido que, em cidades planejadas, existe uma racionalização no 

uso dos espaços, sendo uma das características a construção de casas padronizadas, variando 

muito pouco nos modelos. No caso de Nova Jaguaribara, a variação é de cinco tamanhos (50, 

75, 100, 125 e 150m²) e três modelos (A, B e C). Os moradores da cidade que vieram de 

diferentes lugares - sede do município, distrito, zona rural, pequenos povoados - estão 

habituados a formas de vidas diversas dessas ditadas pelo planejamento (BRAZ, M. 2005).  

Na nova cidade, todas as casas foram construídas com um muro de aproximadamente 

50 cm de altura. Mas na medida em que foram sendo habitados, esses imóveis passaram por 

algumas reformas, por iniciativa dos seus respectivos donos, e a reformulação mais comum 

percebida foi o aumento dos muros. (BRAZ, M. 2005). A economia da cidade tem um PIB 

que gira em torno de R$ 140.749.000 milhões, fazendo parte da 98º no ranking estadual de 

municípios pelo PIB (IBGE, 2017). A população economicamente ativa depende de empregos 

gerados na piscicultura, na prefeitura e, em sua grande maioria, na agropecuária. No ramo 

industrial as cerâmicas não contribuem ativamente na economia do município.  

Portanto, mesmo nas cidades planejadas, onde acredita-se que houve um estudo do 

local para as construções das residências, do material empregado nas obras, e de 

acompanhamento de profissionais com o conhecimento de combate das manifestações 

patológicas, há o surgimento de patologias que merece atenção para sua mitigação. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo geral  

 

Este trabalho teve por finalidade realizar um estudo das manifestações patológicas 

encontradas nas residências habitacionais do município de Nova Jaguaribara - CE. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

 Realizar uma pesquisa de campo através de visitas técnicas e aplicação de 

formulário para que seja feita a coleta de informações das residências na 

cidade de Nova Jaguaribara - CE. 

 Identificar as manifestações patológicas presentes nas residências habitacionais 

na cidade de Nova Jaguaribara - CE. 

 Obter respostas quanto às causas das manifestações patológicas nas residências 

habitacionais na cidade de Nova Jaguaribara - CE  

 Apresentar proposições de mitigação das manifestações patológicas. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Patologia 

 

Entende-se como patologia a ciência que estuda as manifestações patológicas, a 

começar da sua natureza sendo incluídos seus riscos. Manifestações patológicas são todas as 

aplicabilidades que modificam ou alteram o estado primitivo dos materiais presentes nas 

edificações, desde ao estrutural até a parte do acabamento. 

 Segundo Nazário e Zancan (2011), o termo Patologia, tem origem grega páthos = 

doença, e logos = estudo, e, portanto, pode ser entendido como o estudo da doença, é muito 

utilizado nas áreas da ciência. Na construção civil pode-se atribuir patologia aos estudos dos 

danos ocorridos em edificações. A patologia se resume ao estudo da identificação das causas e 

dos efeitos dos problemas encontrados em uma edificação, elaborando seu diagnóstico e 

correção. Um diagnóstico adequado de uma manifestação patológica deve indicar em que 

etapa do processo construtivo teve origem o fenômeno que desencadeou o problema, podendo 

constar as possíveis correções para os problemas assim como medidas de profilaxia que 

servem tanto para evitar o seu aparecimento quanto a sua propagação. 

As manifestações patológicas podem ser observadas em diversas fases da construção, 

desde a fase inicial de execução e manuseio dos materiais até a fase final do acabamento, 

podendo manifestar-se também após anos de vida útil da edificação. As manifestações 

patológicas estudadas neste trabalho são originárias principalmente da umidade. No (quadro 

1) serão apresentados alguns exemplos relacionados a origem da umidade, podendo ser 

provenientes também do processo de execução da construção de maneira inadequada, da 

fabricação do material utilizado na construção, de vazamentos na encanação ou por meio de 

chuvas. 
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Quadro 1 - Origens da umidade nas construções 

Origens Presentes 

 

Umidade proveniente da execução da 

construção 

Confecção do concreto 

Confecção da argamassa 

Execução de pinturas 

 

Umidade oriunda das chuvas 

Cobertura (telhado) 

Paredes 

Lajes de terraços 

Umidade trazida por capilaridade 

(Umidade ascensional) 

-Paredes 

-Fundações 

Terra, através do lençol freático 

 

Umidade resultante de vazamento de redes 

de água e esgotos 

Paredes 

Telhados 

Pisos 

Terraços 

 

Umidade de condensação 

Paredes, forros e pisos. 

Peças com pouca ventilação 

Banheiros, cozinhas e garagens. 

Fonte: Souza, 2008. 

 

3.2.  Vida útil 

 

Referente à ISO 13823 (2008) a vida útil do material é definida como “o período 

efetivo de tempo durante o qual uma estrutura ou qualquer de seus componentes satisfazem os 

requisitos de desempenho do projeto, sem ações imprevistas de manutenção ou reparo”. De 

um modo mais simplificado a NBR 15575 (2013) define vida útil como “uma medida 

temporal da durabilidade de um edifício ou de suas partes”. 

É sabido também que a vida útil de um determinado material sofre oscilações devido 

às influências de fatores externos, como por exemplo: água das chuvas, água utilizada na 

produção de materiais para construção civil, umidades e uma concentração fora do padrão de 

salinização por meio da maresia, não esquecendo o vento que é um dos principais agentes de 

transportes dos fatores listados (DE SOUTO, 2018).   
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Todavia, compreendemos como vida útil o início do procedimento de determinada 

edificação até o presente instante em que o material apresenta irregularidades e anormalidades 

que desfazem o seu padrão. Os problemas patológicos têm origem diversificadas, serão 

citados alguns exemplos no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Origem dos problemas patológicos em edificações 

 

Fonte: Machado (2002). 

 

3.3.  Durabilidade 

 

De acordo com a NBR 6118 entende-se durabilidade como o termo que “consiste na 

capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto 

pelo autor do projeto estrutural e o contratante, no início dos trabalhos de elaboração do 

projeto”. Entretanto, é dito na mesma norma que “as estruturas de concreto devem ser 

projetadas e construídas de modo que sob as condições ambientais previstas na época do 

projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, 

estabilidade e aptidão em serviço durante o período correspondente à sua vida útil”. 

Dessa forma, já conhecendo o conceito e do que se trata durabilidade, podemos 

afirmar que a durabilidade consiste na junção da estrutura estudada e a interação com o meio, 

com as condições de uso, aplicações e manutenção do material.  Sendo apresentadas também, 

fases de durabilidade diferente em apenas uma estrutura em suas diversas partes. 
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3.4.  Influência dos fatores climáticos no aparecimento das patologias 

 

3.4.1.  Umidade 

Como já foi dito a umidade é considerada o principal agente para o aparecimento das 

manifestações patológicas nas edificações, sendo também um dos problemas mais difíceis de 

ser corrigido dentro desses estudos na construção civil (DE SOUTO, 2018). 

Segundo Souza (2008), os problemas de umidade podem se manifestarem em 

diversos elementos das edificações, como paredes, pisos, fachadas, elementos de concreto 

armado, etc (quadro 2). Geralmente eles não estão relacionados a uma única causa.  

 

Quadro 2 - Principais manifestações patológicas geradas por umidade 

Manifestações Aspectos Observados Causas prováveis atuando 

com ou sem simultaneidade 

 

Eflorescência 

 Manchas de umidade 

 Pó branco acumulado 

sobre a superfície 

 Umidade constante 

 Sais solúveis presentes 

no elemento da 

alvenaria 

 Sais solúveis presentes 

na água de 

amassamento ou 

umidade infiltrada 

 Cal não carbonatada 

 

Bolor 

 Manchas esverdeadas 

ou escuras 

 Revestimento em 

desagregação 

 Umidade constante 

 Área não exposta ao sol 

Fonte: Perez (1998). 
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3.4.2.  Água 

A água atua como um solvente que possibilita a dissolução dos sais que dão origem 

ao fenômeno de eflorescência. Ela pode ter origem em vários pontos na construção como: na 

água das chuvas que tem grande chance de penetrar através das juntas, em particular se forem 

mal executadas; a água de condensação que resulta das trocas de vapor de água entre o 

interior e o exterior através de meios porosos; e água proveniente da etapa de construção – a 

água de amassamento. Paredes saturadas de água podem demandar semanas ou meses para 

que a secagem ocorra; portanto os blocos cerâmicos em contato com o solo, além de absorver 

umidade, podem ser contaminados por sais ou elementos estranhos. (ROSCOE, 2008). 

3.4.3.  Salinidade 

Nas regiões áridas e semiáridas é comum o solo apresentar condições salinas. Como 

é sabido estas regiões exibem precipitações pluviométricas reduzidas e quando associadas à 

baixa atividade bioclimática, grau menor de intemperização, drenagem deficiente e ainda 

utilização de água de má qualidade acarretam a formação de solos com alta concentração de 

sais. Solos salinos e sódicos, conhecidos também por solos halomórficos são os solos afetados 

por sais, tais solos são desenvolvidos em condições imperfeitas de drenagem, e se 

caracterizam pela presença de sais solúveis, sódio trocável ou ambos, em camadas próximas a 

superfície. O solo é tido como salino, quando a concentração de sais é elevada ao ponto de 

prejudicar o rendimento econômico das culturas (DE SOUZA, SAYONARA, 2018). 

3.4.4.  Temperatura 

Resende, Barros e Medeiros (2001) ressaltam que a temperatura é um importante 

fator causador de patologias em revestimentos de fachada de edifícios, podendo provocar 

variações físicas e/ou químicas nos materiais. Das variações físicas destaca-se a variação 

dimensional (dilatação ou contração), que causa o aparecimento de tensões que podem levar a 

deformações ou ruptura, com fissuração. Ainda segundo autores, com relação à variação 

química, a temperatura pode favorecer a reações químicas, atuando como catalisadora, as 

quais podem diminuir a durabilidade do revestimento (MARTINS, ALEX, 2013). 

Em tese, as manifestações patológicas podem ser apresentadas com a junção de um 

ou mais fatores que ocasionam seu surgimento, esses fatores podem aparecer na forma de 
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reações químicas, com as variações na temperatura ambiente e com o manuseio ou etapas do 

processo produtivo do material utilizado na construção civil de forma incorreta. 

  

3.5.  Principais manifestações patológicas presentes na construção civil 

 

As manifestações patológicas presentes nas edificações aparecem em diferentes 

protótipos e estão relacionadas principalmente com os métodos de execução da obra e 

manuseio dos materiais. Os casos mais comuns encontrados nas edificações são: a 

eflorescência, bolor, mofo, fissuras, deslocamentos de piso e azulejos e o desagregamento da 

pintura. 

 

3.5.1. Eflorescência  

Segundo Sales e Silva (2013), eflorescências são formações de sais na superfície da 

parede, trazidos do seu interior pela umidade. Elas podem causar manchas, mau aspecto às 

edificações e até mesmo descolamento da pintura. 

Suplicy (2012), afirma que a eflorescência surge quando a água atravessa uma parede 

que contenha sais solúveis. Estes sais podem estar presentes nos tijolos, no cimento, na areia, 

no concreto, na argamassa, etc. Assim, dissolvendo-se na água eles são carregados até a 

superfície, onde a água acaba evaporando e os sais se cristalizam e se depositam na superfície. 

Entre as causas mais frequentes para o aparecimento dessa manifestação patológica é a 

capilaridade, processo pelo a umidade sobe pelo solo, pelo interior da alvenaria e atinge a 

pintura da fachada (SANTOS e SILVA FILHO, 2008). 

 

3.5.2.  Bolor 

O bolor para Caneva, Nuguri e Salvadori (2000), manifesta-se através da ação de 

microrganismos que são conhecidos como fungos filamentosos. Estes micro-organismos 

decompõem a matéria orgânica, mesmo nas matérias inorgânicas existe alguma 

disponibilidade de material orgânico de diferentes naturezas e assim há o crescimento de 

várias espécies de fungos na edificação. Caneva, Nugari e Salvadori (2000), afirmam que a 

presença do bolor é notada pela formação de manchas, embora as mesmas ocorram em um 
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nível mais superficial dos materiais e assim causando apenas danos de natureza estética. 

Porém, a penetração do micélio fungico pode ser profunda, podendo atingir 1 cm e assim 

perdendo a coesão e consequentemente acontecendo à desagregação do material. 

 

3.5.3.  Mofo 

O mofo é uma das manifestações patológicas causadas principalmente pela umidade 

no local, os defeitos mais comuns são ocasionados por meio da penetração da água. Essa 

manifestação patológica é uma das mais preocupantes em relação a casos extremos, podendo 

afetar a saúde dos moradores das edificações prejudicadas. Hussein (2013), diz que o mofo se 

prolifera com facilidade em paredes expostas a umidade, e que normalmente não possuem 

contato com a luz. 

3.5.4. Fissuras 

Segundo Gonçalves (2015), fissuras podem ser definidas como aberturas que afetam 

a superfície do elemento estrutural, facilitando a entrada e ação de agentes agressivos. Esse 

tipo de patologia pode surgir após anos de uso, dias, ou até mesmo horas, e suas causas são 

das mais variadas, assim como seus diagnósticos. 

A fissura é a manifestação patológica que prende muito a atenção dos proprietários 

das residências que apresentam a mesma, as trincas podem surgir logo no projeto 

arquitetônico ou apresentar-se durante a vida útil da edificação. 

Uma diferença que pode ser citada entre fissuras e trincas é que: as fissuras são 

causadas principalmente por temp insuficiente de carbonatação da cal, uso de areia muito fina 

ou camada muito grossa de massa fina. Já as trincas são causadas de um modo geral por 

movimentos da estrutura (SANTOS, 2010). 

3.5.5.  Deslocamento de pisos e azulejos 

A presença da umidade provocada por vazamento ou infiltrações é o principal agente 

responsável pela manifestação patológica dos deslocamentos de pisos e azulejos, podendo 

ocorrer também uma participação da água das chuvas onde causa a umidade, acelerando dessa 

forma esse processo de manifestação patológica. 
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Para Assis (2009), a solução para o descolamento da cerâmica seria a remoção total 

do revestimento, até chegar ao emboço, para refazer corretamente o serviço. Mas antes de 

refazer o serviço de recolocar a cerâmica, seria necessário verificar se não há vazamento na 

tubulação, após essa verificação a superfície deve ser limpa para começar a aplicação da 

argamassa de assentamento. 

 

3.5.6.  Desagregamento da pintura 

As infiltrações da água são as causas mais frequentes da deterioração das pinturas, 

causando na maioria das vezes descascamento, bolhas e outros inconvenientes. Antes de 

iniciar qualquer pintura, devem-se eliminar completamente todos os focos de umidade. A 

performance final de uma tinta aplicada depende basicamente da tinta em si, da preparação da 

superfície e da aplicação. Se um destes pontos não for atingido, a pintura entrará em colapso 

em maior ou menor tempo. A grande maioria das causas das falhas de pinturas são 

ocasionadas pelo preparo incorreto da superfície ou falha na aplicação do produto. Alguns dos 

defeitos mais comuns encontrados são: calcinação, eflorescência, desagegamento, 

saponificação, etc... (SANTOS, 2010). 

Para Santos (2010), o desagregamento é a destruição da pintura que começa a 

esfarelar, destacando-se da superfície juntamente com partes do reboco. 
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4.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1. Local de pesquisa 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na cidade de Nova Jaguaribara (Figuras 1 e 2) 

localizada na região do vale do baixo Jaguaribe, a 227 km de Fortaleza, capital do Ceará. 

Possui uma área territorial de 668,738 km², possui aproximadamente 10.399 habitantes e uma 

densidade demográfica de 15,55 hab/km² e tem clima quente e semiárido, com máxima de 

35°C (IBGE, 2017). 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2018). 

 

 

 

 

Figura  1 - Mapa do município de Nova Jaguaribara e 

áreas vizinhas 
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Figura  2 - Mapa da cidade de Nova Jaguaribara - CE 

 

Fonte: Google Earth (2018). 

4.2. Coleta de dados 

O estudo foi realizado na área urbana da cidade, foram visitadas 30 residências 

escolhidas aleatoriamente no centro da cidade para identificação e registro fotográfico das 

manifestações patológicas mais presentes na construção civil. Na ocasião foi aplicado um 

formulário (em apêndice) ao responsável da residência sobre o nível de conhecimento das 

patologias encontradas. Após a aplicação do formulário foi realizado um estudo a partir da 

identificação das manifestações patológicas presentes nas residências estudadas na cidade de 

Nova Jaguaribara - CE, para que possa ser discutido o seu surgimento e as possíveis causas, 

tomando base as normas que retratam NBR 15575 (Norma de Desempenho),  NBR 5674 

(Norma de Manutenção) e  NBR 14037 (Norma do Manual de Uso, Operação e Manutenção) 

sendo estas de fundamental importância. A fim de impossibilitar o surgimento das 

manifestações patológicas. Os resultados obtidos foram sistematizados e apresentados através 

do Programa Excel por meio de gráficos e tabelas. 
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4.2.1. Metodologias de abordagem dos problemas patológicos 

Quando a edificação passa a expor problemas constados no seu projeto de execução 

ou muitas vezes durante um determinado período do uso da residência, que consequentemente 

afeta a vida útil dos materiais empregados na construção da mesma é porque se faz presente 

os problemas patológicos.  

Sendo conhecidas as manifestações patológicas e analisando as mesmas, pode ser 

alcançado o estudo e o entendimento dos problemas em questão, buscando métodos para 

minimizá-las ou métodos que impossibilite o seu surgimento.  

A partir da condução do estudo das manifestações patológicas existentes é possível 

objetivar procedimentos e possíveis soluções a fim de lidar com esses problemas que foram 

observados. Dessa forma, os profissionais da área terão conhecimento sobre as prováveis 

causas, buscando da maneira possível métodos para correção para que seja evitados também 

problemas nas construções futuras. 

Em relação ao levantamento de dados feitos no ato do estudo das manifestações 

patológicas presentes nas residências escolhidas, foram analisados e coletados dados para o 

entendimento do problema. A organização foi feita por visitas e pelo estudo dos problemas 

existentes, em que deve ser mostrado às evidências que levou ao surgimento desses problemas 

patológicos. O quadro geral dos problemas pode ser obtido através de: vistorias nas 

residências, levantamento da (s) causa (s) dos mesmos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos quadros 3 e 4 estão apresentados os dados das residências da cidade de Nova 

Jaguaribara após 17 anos de sua inauguração. Os dados mostram que depois das primeiras 

residências construídas na cidade, novas residências foram erguidas ao longo dos anos.  

Tendo atualmente construções mais novas com menos de 5 anos de vida útl e mais antigas, 

com mais de dez anos, algumas com mais (100 m2) e outras com menos (80 m2) de áreas 

construídas sendo observados problemas de manifestações patológicas.  

 

Quadro 3 - Apresentação da quantidade de residências em relação ao tempo de construção. 

Ano 2018 

Tempo de 

Construção 

Quantidade 

de 

residências 

0-5 anos 2 

5-10 anos 6 

>10 anos 11 

Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 4 - Apresentação da quantidade de residências em relação a área construída. Ano 

2018 

Área 

construída 

(m²) 

Quantidade de 

residências 

0-80 m² 4 

80-100 m² 4 

< 100 m² 11 

Fonte: O autor (2018). 
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No gráfico 2, estão apresentados os índices percentuais das manifestações 

patológicas encontradas nas residências visitadas, observa-se que o maior índice encontrado é 

das manifestações patológicas relacionadas com o desagragamento da pintura, 31% das 

residências e mofo com 27% das residências, e o menor índice é deslocamento de pisos e 

azulejos, com apenas 6%.  As duas patologias mais encontradas, desagregamento da pintura e 

mofo, tem como possíveis causas na sua grande maioria os índices de precipitação (chuvas), o 

que pode ser confirmado no gráfico 3, onde o agente, chuva se apresentou como maior 

causador do surgimento das manifestações patológicas, seguido das infiltrações. 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

10
31%

5
15%9

27%

4
12%

2
6%

3
9%

Desagregamento da
pintura

Eflorescência

Mofo

Bolor

Deslocamento de piso e
azulejos

Fissura

Gráfico 2 - Percentagem das manifestações patológicas encontradas 
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Gráfico 3 - Causas das manifestações patológicas 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Com relação as visitas e aplicação dos formulários nas residências no centro da 

cidade, das 30 residências visitadas, cerca de 19 residências apresentaram manifestações 

patológicas. No quadro 5, estão apresentadas as principais informações das residências 

visitadas. 

 

Quadro 5 - Resumo das principais informações das residências visitadas. Nova Jaguaribara - 

CE 

 

Amostra 

(Residência) 

Área 

Construída 

(m2) 

Tempo de  vida 

útil da Obra 

(Anos) 

Manifestação 

Patológica 

Possíveis  

Causas 

 

I 

 

140 

 

07 

- Desagregamento 

da pintura 

-Bolor 

- Chuvas 

- Infiltração 

II 125 17 -Desagregamento 

da pintura 

-Mofo 

- Umidade 

proveniente 

das chuvas 

 

15
68 %

5
23%

2
9%

Chuvas Infiltração Outros
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III 80 Em execução -Eflorescência nos 

materiais 

cerâmicos 

- Material 

cerâmico 

IV 100 17 -Desagregamento 

da pintura 

-Mofo 

- Infiltração 

- Chuvas 

V 112 10 -Fissuras - Fundação 

VI 125 17 -Desagregamento 

da pintura 

-Mofo 

- Chuva 

- Infiltração 

 

VII 100 6 -Deslocamento do 

revestimento 

cerâmico 

 

- Chuvas 

VIII 75 17 -Desagregamento 

da pintura 

-Mofo 

- Chuvas 

IX 125 17 -Desagregamento 

da pintura 

-Fissuras 

- Infiltração 

X 142 10 -Eflorescência 

-Mofo 

- Chuvas 

X1 75 17 -Desagregamento 

da pintura 

-Mofo 

-Fissura 

 

- Infiltração 

XII 121 8 -Mofo - Chuvas 

XIII 100 5 -Desagregamento 

da pintura 

-Bolor 

-Deslocamento de 

piso cerâmico 

 

 

- Chuvas 

XIV 75 17 -Mofo - Umidade 
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-Bolor proveniente 

das chuvas 

XV 150 17 -Desagregamento 

da pintura 

- Chuvas 

XVI 125 17 -Mofo 

-Desagregamento 

da pintura 

- Chuvas 

XVII 140 9 -Eflorescência 

-Bolor 

- Umidade 

proveniente 

das chuvas 

XVIII 104 17 -Eflorescência - Chuvas 

XIX 112 12 -Eflorescência - Chuvas 
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Caso I 

Uma possível causa para o surgimento das manifestações patológicas na residência I 

foi á  umidade presente tanto na parte externa da residência, como na parte interna. É provável 

que a umidade na parte externa tenha surgido devido à presença das chuvas provocando o 

surgimento do desagregamento da pintura (figura 3), já a umidade na parte interna se formou 

devido impermeabilização inadequada do local ocorrendo à infiltração e em consequência 

disso o bolor (figura 4).  

Figura  3 – Desagregamento da pintura na parte externa/ frente da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura  4 - Bolor na parte interna da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Na residência II foram observadas as manifestações patológicas desagregamento da 

pintura e mofo na parte externa tendo como provável motivação à umidade proveniente das 

chuvas (figura 5), em que pode ser observada no reboco feito no muro da residência. 

 

Figura  5 – Desagregamento da pintura e mofo na parte externa da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 A residência III encontra-se na fase de execução, foi percebido indícios da 

manifestação patológica eflorescência no material cerâmico utilizado na construção da 

residência (figura 6). 

Figura  6 - Eflorescência presente no material cerâmico 

 

Fonte: O autor (2018). 
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A residência IV está passando recentemente por uma reforma na instalação elétrica, 

na qual foi danificada devido principalmente às goteiras provenientes das chuvas (figura 7). 

Pode-se perceber ainda a manifestação do desagregamento da pintura e do mofo na parte 

externa da residência, tendo como possível causa à presença das chuvas (figura 8).  

 

Figura  7 - Instalação elétrica da parte interna danificada 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura  8 – Desagregamento da pintura e mofo na parte externa 

 

Fonte: O autor (2018). 
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A residência V passou por uma reforma no ano de 2016 para que fosse feito o reparo 

na parede da parte interna da residência, devido ao surgimento da manifestação patológica 

conhecida como fissura observada pelo proprietário da residência (figura 9). 

 

Figura  9 - Fissura na parte externa da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 A residência VI passou por apenas uma reforma durante esses dezessete anos para 

fins estéticos, no entanto, ainda pode-se perceber a presença de manifestações patológicas na 

parte interna e externa da residência. Uma provável causa para o surgimento do mofo nessa 

residência é à presença da umidade causada pela infiltração (figura 11). Foi visto também 

desagregamento da pintura na parte lateral externa da residência devido principalmente as 

precipitações (figura 10).  
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Figura  10 – Desagregamento da pintura na parte externa/lateral da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura  11 - Mofo na parte interna da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Foi visto na residência VII o deslocamento do piso cerâmico admissível pela 

presença das chuvas provocando a umidade, o problema patológico manifestou-se na área 

externa da residência (figura 12).  

Figura  12 - Piso cerâmico da área externa danificado, já foi executado o reparo 

 

Fonte: Adaptada, De Souto, Rita (2018). 

 

Foi constatada na residência VIII a presença da eflorescência e do mofo na parte 

externa da residência devido à presença das chuvas (figura 13). A residência IX apresentou 

eflorescência e fissuras na área interna da mesma (figuras 14 e 15).  

 

Figura  13 – Desagregamento da pintura e mofo na parte externa/frente da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 



39 
 

 
 

Figura  14 - Fissura na parte interna da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura  15 – Desagregamento da pintura na parte interna da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Na residência X há presença das manifestações patológicas conhecidas como 

eflorescência e mofo na área externa da residência, tendo como acreditável causa as chuvas 

(figura 16).  
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Figura  16 - Eflorescência e mofo na área externa 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Pode-se perceber na residência XI a presença do desagregamento da pintura, mofo e 

fissuras na parede interna da residência, tendo como concebível motivo à infiltração (figura 

17).  

 

Figura  17 – Desagregamento da pintura, mofo e o surgimento de fissuras no interior da 

residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 



41 
 

 
 

A principal manifestação observada na residência XII foi o mofo, ocasionado 

principalmente pela umidade proveniente da água das chuvas (figura 18).  

 

Figura  18 - Mofo na parte externa da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Foi percebido na residência XIII indícios das manifestações patológicas bolor e 

desagregamento da pintura na parte externa da residência (figura 20) e a presença do 

deslocamento de piso na parte interna da residência devido às chuvas (figura 19).  
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Figura  19 - Deslocamento de piso cerâmico 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura  20 – Desagregamento da pintura e bolor na parte externa da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Na residência XIV foi realizada apenas uma reforma em dezessete anos de vida útil, 

porém, ainda podem ser observadas as manifestações patológicas mofo e bolor (figura 21) na 

parte externa da residência.  
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Figura  21 - Presença do mofo e bolor na parte externa da residência 

 

Fonte: O autor (2018).  

 

A residência XV passou por duas reformas durante sua vida útil, no entanto, ainda é 

visto o desagregamento da pintura na parte externa da mesma (figura 22).  

 

Figura  22 – Desagregamento da pintura na parte externa 

 

Fonte: O autor (2018).  
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Foi possível observar na residência XVI o desagregamento da pintura e mofo (figura 

23) devido principalmente à presença da umidade proveniente da água das chuvas.  

 

Figura  23 – Desagregamento da pintura e mofo na parte externa 

 

Fonte: O autor (2018).  
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As manifestações patológicas presentes na residência XVII foram constatadas devido 

à presença da umidade na parte externa. Uma provável causa para o surgimento da umidade 

na parte externa são às chuvas provocando o surgimento da eflorescência e do bolor (figura 

24). 

Figura  24 - Presença da eflorescência e do bolor na parte externa da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 Na residência XVIII é possível perceber a existência da eflorescência na parte 

externa da residência (figura 25).  

Figura  25 - Presença da eflorescência na parte externa 

 

Fonte: O autor (2018). 
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A principal manifestação observada na residência em XIX foi à eflorescência 

presente na parte externa da residência (figura 26) e na parte interna (figura 27), proveniente 

principalmente da água das chuvas. 

  

Figura  26 - Eflorescência na parte externa da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura  27 - Eflorescência na parte interna da residência 

 

Fonte: O autor (2018). 
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6. PREVENÇÃO E METODOS DE REPARO 

 

6.1. Eflorescência  

 

(SOUZA, 2008) afirma que, o procedimento a ser tomado para o seu reparo é a 

limpeza do local onde a patologia se encontra, com o auxílio de uma escova de aço e água em 

abundância. Dessa forma, se esse procedimento não eliminar toda a manifestação patológica 

será necessário utilizar um elemento químico na solução. Na opinião de (TERRA, 2001), o 

reparo da edificação deve ser realizada através de uma limpeza para a remoção da 

eflorescência, a limpeza consiste na utilização de uma escova de aço e uma solução de ácido 

muriático (5% a 10% de concentração).  

Para que este problema não ocorra é necessário aguardar a cura total do reboco por 

30 (trinta) dias, eliminar eventuais infiltrações e, confirmando-se concentrações anormais de 

sais aplicar o fundo preparador de paredes (SANTOS, 2010).  

 

6.2. Desagregamento da pintura 

 

A impermeabilização é considerada uma barreira física, cuja finalidade é a de evitar 

a água que penetra por capilaridade, a água de chuva que infiltra sob a pressão dos ventos, a 

percolação d’água indesejável, ou dirigi-la para os pontos de escoamento fora da área que se 

deseja proteger. A impermeabilização, entretanto, tem também outra finalidade importante 

que é a de dar proteção aos materiais construtivos da edificação contra sua possível 

degradação, resultante da presença de agentes agressivos como a água, umidade e vapores 

(CRUZ, 2013). 

 

6.3. Mofo 

 

Em referência a (SALES E SILVA, 2013) acredita-se que para evitar o surgimento 

de mofo é preciso ainda na fase de projeto, medidas que garantam a circulação de ar, 

iluminação natural e insolação adequada a todos os ambientes do local. Entretanto, as medidas 

a serem adotadas, segundo (HUSSEIN, 2013) é antes de tudo verificar se há vazamentos ou 
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infiltrações, caso não haja nenhum deles, a tinta deve ser retirada e então passar-se um 

produto selador. Após a secagem, pode-se repintar o local. Em casos menos graves, pode-se 

limpar o local do mofo com produtos desinfetantes, que irão evitar a proliferação do mesmo 

no local novamente. Muitos outros como (TERRA, 2001) acredita que o processo de 

recuperação para as manchas provenientes do mofo consiste apenas na lavagem do local, 

porém esse procedimento é eficaz para as manchas quando as mesmas são pequenas e 

recentes. 

 

6.4. Bolor 

 

Para (YAZIGI, 2009), a limpeza da área afetada deverá ser realizada logo no início 

da infecção, quando notar a alteração na cor da superfície da parede. As superfícies afetadas 

deverão ser limpas com escova de piaçaba, e nela aplicada a seguinte solução: 

 - 80g de sulfato trissódico 

 - 30g de detergente 

 - 90 Ml de hipoclorito de sódio 

 - 2700 Ml de água. 

 “Após a superfície será enxaguada com água limpa e seca, com pano limpo e precisa 

ser evitado o contato dessa solução com a pele, olhos e inclusive com componentes metálicos 

existentes nas áreas tratadas”. 

 

6.5. Deslocamento cerâmico 

 

Segundo (ASSIS, 2009) a solução para o descolamento da cerâmica seria a remoção 

total do revestimento, até chegar ao emboço, para refazer corretamente o serviço. Mas antes 

de refazer o serviço de recolocar a cerâmica, seria necessário verificar se não há vazamento na 

tubulação, após essa verificação a superfície deve ser limpa para começar a aplicação da 

argamassa de assentamento. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As residências da cidade de Nova Jaguaribara independentes do tempo 

de construção apresentam manifestações patológicas semelhantes, ou seja, as 

construções com mais de 10 anos de construção e as com menos de 5 anos 

possuindo áreas construídas com mais de 100 m2 ou menos de 80 m2.  

 O maior índice encontrado das manifestações patológicas estudadas é o 

da eflorescência seguida do mofo, foi verificada que a chuva é a principal causa 

dessas manifestações na sua grande maioria. Paralelamente, observa-se também a 

presença da umidade provocada principalmente pelas chuvas, visto que, quando é 

relacionada com as manifestações patológicas podemos perceber os danos 

ocasionados pela mesma, desde o seu menor índice de gravidade até os danos mais 

graves, podendo vir à tona grandes complicações, ricos de vida e elevados custos 

que poderiam ter sido evitados. 

 A maioria das residências com 17 anos de tempo de construção 

apresentam a manifestação patológica relacionadas com a eflorescência e mofo e 

as residências com menos tempo de construção apresentam também outras 

manifestações patológicas, destacando o deslocamento de piso e material 

cerâmico. 

 Foram observados que os principais agentes responsáveis pelo 

surgimento dessas manifestações patológicas, são fatores naturais como chuvas e 

umidade. Dessa forma, é reconhecida a importância desse trabalho, a fim de 

observar, identificar e tomar conhecimento em relação a como evitar as 

manifestações patológicas ou como repará-las.  
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APÊNDICE A- Formulário de entrevista aplicado aos moradores das residências 

estudadas 

1) Sabe o que é manifestação patológica?  

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho certeza. 

2) Sabe como surgem as manifestações? 

 Sim. 

 Não. 

 Não, apenas sei identifica-las. 

3) Há quanto tempo habita nessa residência? 

 Menos de 5 anos. 

 Entre 5 e 10 anos. 

 Mais de 10 anos. 

4) Já observou a presença de eflorescência em sua residência? 

 Sim 

 Não  

 Não sei identificar 

5) Já observou a presença do mofo em sua residência? 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei identificar. 

6) Já observou a presença de fissuras em sua residência? 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei identificar. 

7) Já observou a presença de bolor em sua residência? 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei identificar. 

8) Já observou a presença de infiltrações em sua residência? 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei identificar. 

9) Já foi feito algum reparo para combater as manifestações presentes?  

 Sim. 

 Não. 

10) Se sim, o reparo é feito de quanto em quanto tempo? 

 6 meses. 

 1 anos. 
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 Mais de 2 anos. 

 

 

 

 


