ANÁLISE DE TRINCAS, FISSURAS E PATOLOGIAS CAUSADAS PELA UMIDADE EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA CIDADE DE TOLEDO/PR
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RESUMO
As patologias em construções têm sido um grande problema nos últimos tempos, vindo a ser muito frequente seu
aparecimento. A mão de obra desqualificada e o próprio passar do tempo são fatores que contribuem para o
aparecimento destas situações. Também como agravante tem-se, em alguns casos, a falta de verba e planejamento para
manutenção, fazendo com que não seja evitada ou corrigida a anomalia no seu início, acarretando deterioração precoce
das obras. No entanto, muitas vezes, o critério qualidade é relegado a segundo plano e a edificação vem a apresentar
inúmeras não conformidades e patologias, as quais podem comprometer os quesitos de durabilidade, conforto,
segurança e desempenho. Diante disso, a busca pela qualidade nas construções é grande, visto que, os problemas podem
ser evitados ou corrigidos quando se identifica a causa. Por isso, percebe-se a importância de um estudo referente às
patologias apresentadas nas edificações, buscando fazer uma análise das trincas, fissuras e patologias causadas pela
umidade contribuindo de forma técnica e econômica para evitar o surgimento de novos vícios construtivos, preservando
a funcionalidade e a segurança do ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Patologias, Causas, Segurança.

1. INTRODUÇÃO
Pode-se dizer que patologia é o segmento da engenharia que estuda as causas, origens e a

natureza das falhas que podem surgir em uma construção. As causas para ocorrência de patologias

nas edificações podem ser diversas. Em sua maioria, atribui-se essa ocorrência a falhas de projeto,
de execução ou falta de manutenção, que acabam comprometendo o desempenho das construções.

Atualmente, a maioria das edificações, independentemente de sua idade e finalidade, tem sido

afetada por algum problema patológico. Particularmente, as mais relevantes são as trincas, as

fissuras e patologias causadas pela umidade, as quais são motivo de grandes polêmicas teóricas e de
infindáveis demandas judiciais.

Contudo, devido ao acelerado crescimento da construção civil, falhas construtivas tornaram-

se frequentes nas edificações e, é importante permitir o diagnóstico baseado em conhecimentos
científicos e suas respectivas causas.

Conforme Verçoza (1991), as características construtivas modernas favorecem muito o

aparecimento de patologias nas edificações. Hoje, sempre se está à procura de construções que
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sejam realizadas com o máximo de economia, reduzindo assim o excesso de segurança, em função
do conhecimento mais aperfeiçoado e aprofundado dos materiais e métodos construtivos.

Muitas vezes, os problemas patológicos podem começar a surgir, de forma congênita, no

projeto arquitetônico da construção, porém muito pode ser feito para minimizá-lo pelo simples fato
dos profissionais reconhecerem que as movimentações dos materiais e componentes das edificações

civis são inevitáveis. Desse modo, evita-se o constrangimento e futuro agravamento, uma vez que

essas patologias além de desconforto podem causar sérios problemas estruturais comprometendo a
edificação.

O artigo apresenta, através de coleta de dados e estudo de caso, uma análise das trincas,

fissuras e patologias causadas pela umidade e suas possíveis causas , em duas instituições de ensino,
sendo uma particular e outra pública, ambas na cidade de Toledo-PR.

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 PATOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
De acordo com a definição dada pelo portal Wikipédia, a palavra patologia é derivada do

grego de pathos, que significa sofrimento, doença, e de logia, que é ciência, estudo. Comumente,
vem se usando o termo patologia das construções, em analogia às enfermidades da medicina.

A ocorrência de patologias nas edificações é mais comum do que se imagina, podem estar

presentes em várias etapas e elementos da construção e se manifestam durante e depois da efetiva

construção e se localizam na fundação, pilares, vigas, lajes, cobertura, alvenaria, pintura,
revestimentos argamassados, entre outras.

A Figura 01 a seguir, apresenta a origem das patologias de acordo com Grunau (1981) apud

Helene (1992):
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Figura 01 - Origem dos problemas patológicos.

Fonte: GRUNAU, 1988 apud HELENE, 1992 – adaptado pela autora.

Segundo o gráfico, observa-se que as falhas em projetos correspondem a 40 % das origens de

patologias de edificações, tendo como segunda maior causadora de patologias, as falhas de
execução que contribuem com 28%, seguido pela aplicação de materiais com 18%. A má utilização
da edificação é causa de 10% das patologias e a falta de planejamento da construção causa 4 %.
2.1.1 Patologias Decorrentes de Erro de Projeto
As patologias decorrentes de erros de projeto compreendem operações de construção que

foram mal executadas por falta de detalhamento, omissões ou equívocos de projeto, relativo aos
materiais e/ou técnicas construtivas (THOMAZ, 1989).

Segundo Ripper e Souza (1998), os problemas com origem em um estudo preliminar com

informações insuficientes, ou até mesmo de anteprojetos equivocados, são responsáveis, mormente,

por encarecer os processos construtivos, ou por gerar transtornos relacionados à utilização da obra,

enquanto as falhas geradas durante a realização do projeto final de engenharia, geralmente, são as
responsáveis pela implantação de problemas patológicos.
2.1.2 Patologias Decorrentes da Execução
De acordo com Ripper e Souza (1998), uma vez que foi iniciada a etapa de construção,

diversos problemas podem ser gerados e pelos mais diversos motivos, pelas condições de trabalho

(motivação e cuidados), mão-de-obra incapacitada, ausência de um controle de qualidade eficiente

ou sem o devido controle, materiais de má qualidade, irresponsabilidade técnica e até mesmo
ocorrerem por sabotagens.
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Ainda conforme os autores, erros que ocorreram nesta etapa são devidos basicamente, ao

processo de produção, que é muito prejudicado por refletir de imediato, os problemas

socioeconômicos, problemas que levam à contratação de equipes menos qualificadas para a

execução como os serventes e os meio-oficiais; podendo ser até mesmo do pessoal que possui
alguma qualificação profissional ou de compras de materiais de menor qualidade, sendo estas
causas de sérios problemas patológicos.

2.1.3 Patologias Decorrentes dos Materiais
Patologias decorrentes de materiais, segundo Thomaz (1989), são elementos que

independente da qualidade de seu projeto e/ou execução, encontram-se deteriorados, com erros de
composição, defeitos ou inadequações na formulação do produto.

Segundo Ripper e Souza (1998), o surgimento dos sintomas de problemas patológicos nas

edificações está relacionado à qualidade dos materiais e aos componentes empregados nas
construções.

Ainda segundo o autor, poucos são os fabricantes que investem ou que tenham condições

econômicas para investir em pesquisa para a compatibilização da concepção dos produtos às

exigências técnicas. Isso torna comum a comercialização de materiais com controle de qualidade de
produção falho que gerará, possivelmente, produtos deficientes e problemas de desempenho das
edificações. Essas deficiências serão superadas somente com o estabelecimento de normas e de

fiscalizações eficazes e com a concessão controlada de benefícios fiscais que incentivem as
pesquisas na área.

2.1.4 Patologias decorrentes do Uso
Segundo Thomaz (1989), as patologias decorrentes do uso se referem aos elementos que

foram prejudicados pela falta das atividades necessárias à garantia de seu desempenho satisfatório
ao longo do tempo.

Desse modo, uma das formas de minimizar os problemas patológicos na fase de uso de uma

edificação, é seguindo as recomendações de uso constantes no manual do usuário, o qual é

fornecido pela empresa responsável pela construção da obra. O manual não é elaborado em
linguagem técnica, ou seja, é desenvolvido para que qualquer usuário possa entender com facilidade
a forma de uso e a manutenção do imóvel.
4
Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016
ISSN 1980-7406

Para Ripper e Souza (1998), em alguns casos, a existência de um programa adequado de

manutenção periódica pode evitar o surgimento de falhas graves e, em outros, a própria ruína da
edificação.

2.2 TRINCAS E FISSURAS
As anomalias de trincas e fissuras, que são rupturas que causam separação das placas, não

podem ser generalizadas, bem porque nem todas são iguais. Pode-se dizer que um mesmo motivo
pode provocar diversas configurações de trincas e, por outro lado, uma mesma configuração pode
ser representativa de diversas causas.

As fissuras apresentam geralmente aberturas na superfície de um material. Usualmente, são de

gravidade menor e superficial. Contudo, as trincas possuem abertura mais profunda e acentuada e

podem afetar a segurança dos elementos estruturais. A posição das trincas e fissuras em relação à
peça estrutural, à abertura, à direção e sua forma de evolução (com relação à direção e à abertura),
dão indicações das causas prováveis.

Segundo Vitório (1992), os problemas patológicos geralmente se manifestam de forma bem

particular, que permite que um profissional experiente deduza a sua natureza, a origem e os
mecanismos envolvidos, bem como as prováveis consequências. O autor estabeleceu a conceituação
para as seguintes falhas:



Fissura é a abertura visível em superfícies de qualquer material sólido, resultante da



Trinca é a abertura em forma de linha que surge na superfície de qualquer material

ruptura sutil de parte de sua massa com espessura de até 0,5mm.

sólido, proveniente da ruptura de parte de sua massa com espessura entre 0,5mm e 1,00mm.

Conforme a NBR 9575/2003, tem-se ainda as rachaduras, que é uma abertura expressiva,

proveniente de acentuada ruptura de massa, cuja espessura varia de 1,0mm a 1,5 mm e as Fendas,
que são aberturas excessivas que causam a divisão de um elemento, neste caso a espessura é
superior a 1,5mm.

Essas aberturas podem ou não se movimentar e as trincas que ainda se movimentam,

alterando suas dimensões ao longo do tempo, são denominadas ativas. Por outro lado, as trincas já

estabilizadas há tempos, em que não mais observamos alterações dimensionais, tanto na largura
quanto na abertura ou forma, são denominadas passivas.
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2.2.1 Causas e Manifestações das Trincas e Fissuras
Segundo Thomaz (2002), os principais causadores de trincas e fissuras se resumem a seis

fenômenos, os quais estão infra citados e detalhados.

2.2.1.1 Movimentações provocadas por variações térmicas e de umidade
Segundo o autor, a intensidade de variação dimensional para uma dada variação de

temperatura, varia de material para material e que essas movimentações térmicas são, praticamente

as mesmas em todas as direções e que as fissuras causadas por movimentações térmicas possuem
diferentes configurações típicas, resumindo-se em fissuras horizontais, fissuras inclinadas e fissura
tipicamente vertical.

Segundo Thomaz (1989), as movimentações térmicas estruturais ocorrem devido à insolação

direta nas faces expostas das peças, nas quais as regiões mais solicitadas são os encontros entre
vigas. As fissuras se apresentam ligeiramente inclinadas e, ocorrem principalmente, quando a

estrutura não apresenta junta de dilatação, mas são raras às vezes em que esse tipo de fissura causa
dano à estrutura.

As Figuras 02 e 03 ilustram a fissuração inclinada da parede e nas extremidades dos pilares

com características ligeiramente inclinadas causadas pela movimentação térmica nas vigas.

Figuras 02 e 03: Parede com fissura inclinada devido à dilatação térmica da laje da cobertura e
pilar fissurado devido à movimentação térmica nas vigas.
Fonte: Thomaz (2002).

Quanto a umidade, o autor afirma que as movimentações higroscópicas podem ser observadas

pela manifestação de fissuras provocadas pela expansão de tijolos cerâmicos, como se pode
6
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observar na Figura 04, o fissuramento vertical da alvenaria devido à expansão dos tijolos por
absorção de umidade.

Figura 04: Fissura causada por movimentações higroscópica.
Fonte: Thomaz (2002).

Thomaz (1989), relata estudo realizado com blocos de solo-cimento e constata o aparecimento

de microfissuras em parede de blocos de uma obra que tinha mais de três meses de idade, que

descarta as contrações de secagem como origem das microfissuras, pois as mesmas só surgiram

após a ocorrência de chuvas. Portanto, concluiu-se que as fissuras foram ocasionadas pela brusca
variação da umidade nos blocos provocando movimentações reversíveis.

O autor afirma que as fissuras causadas por higroscopicidade também podem surgir pelo

contato direto entre os componentes de alvenaria e o solo no qual a impermeabilização do alicerce
foi mal executada. Neste caso, a alvenaria absorve a umidade do solo provocando movimentações
diferenciadas em relação às fiadas mais afastadas do solo que estão sujeitas à insolação direta e,

consequentemente, à perda de água por evaporação, dando origem à fissura tipicamente horizontal
na base da alvenaria.

Outro tipo de fissura horizontal, causada por higroscopicidade, ocorre no topo de muros,

peitoris e platibandas. Segundo o autor citado, essa manifestação patológica acontece pela

deficiência na proteção da alvenaria, cuja argamassa do topo absorve todo tipo de umidade (seja da
água da chuva ou do orvalho) que ocasiona movimentações diferenciadas em relação ao corpo do
muro.

Pode-se observar nas Figuras 05 e 06 os dois casos citados acima. destacamento da

argamassa no topo do muro, causado pela absorção de umidade.
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Figuras 05 e 06: Fissura horizontal na base da alvenaria, devido à umidade do solo e ao
destacamento horizontal no topo do muro.
Fonte: Thomaz (2002).

2.2.1.2 Atuação de sobrecargas ou concentrações de tensões
Conforme Thomaz (2002), a atuação de sobrecargas pode produzir a fissuração de

componentes estruturais, tais como pilares, vigas e paredes. Essas sobrecargas atuantes podem ter
sido consideradas no projeto estrutural, caso em que a falha decorre da execução da peça ou do

próprio cálculo estrutural; como pode também, estar ocorrendo a solicitação da peça por uma
sobrecarga superior à prevista.

Ainda de acordo com o autor, as alvenarias são as mais afetadas, compostas por elementos

que apresentam diferentes comportamentos e, por isso, são introduzidas solicitações locais de flexão

e tensões de tração nos tijolos, que pode provocar o fissuramento tipicamente vertical, conforme
Figura 07.

Outro tipo característico de fissuramento que pode surgir pela atuação de sobrecarga, são as

fissuras horizontais, provenientes da ruptura por compressão dos componentes de alvenaria, da

argamassa de assentamento ou até mesmo de solicitações de flexo compressão, ser observado na
Figura 08.
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Figuras 07 e 08: Fissuras verticais e horizontais na alvenaria causadas pela sobrecarga.
Fonte: Thomaz (1989).

Segundo o autor, ainda pode-se ter fissuras por sobrecarga de caracterização típica quando as

cargas excessivas são distribuídas uniformemente, mas quando há concentração de sobrecarga as

fissuras apresentam-se na forma inclinada no ponto de aplicação. Nesse caso, dependendo da
resistência mecânica da alvenaria poderá ocasionar a ruptura dos componentes.

Na Figura 09, pode-se observar uma ruptura localizada e a propagação de fissuras no ponto de

aplicação.

Figura 09: Fissuras causadas pela atuação de sobrecarga localizada.
Fonte: Thomaz (1989).

2.1.2.2 Deformabilidade excessiva das estruturas
Com a evolução da tecnologia do concreto armado, as estruturas foram se tornando cada vez

mais flexíveis e acabam tornando a análise mais cuidadosa das duas deformações e de suas
respectivas consequências. De acordo com Thomaz (2002), as estruturas de concreto armado
deformam-se naturalmente sob ação do peso próprio e ação das cargas permanentes, acidentais, ou
quando sofrem retrações.

Ainda conforme o autor, as alvenarias, dentre os elementos que compõem uma edificação, são

as mais suscetíveis às flechas de vigas e lajes. As de vedação que não possuem abertura de janelas e
portas apresentam três configurações típicas de acordo com a deformação dos apoios:
a) O componente de apoio deforma-se mais do que o componente superior.
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Nesse caso, surgem trincas inclinadas nos cantos superiores das paredes, oriundas do

carregamento não uniforme na viga superior, ocorrendo quando o comprimento da parede é superior
à sua altura.

b) O componente de apoio deforma-se menos que o componente superior.

Nesse caso, em que o componente de apoio deforma-se menos que o componente superior a

alvenaria comporta-se como a viga apresentando fissuras ramificadas presentes nas bordas
tracionadas.

c) O componente de apoio possui deformação aproximada a do componente superior.

Por fim, os componentes de apoio que possuem deformação aproximada ao componente

superior, apresentam fissuras inclinadas nos vértices inferiores proveniente das tensões de
cisalhamento.

As Figuras 10, 11 e 12 ilustram as três configurações das descritas:

Figuras 10, 11 e 12: Fissuras pela deformação do suporte, pela deformação da Viga e
devido à deformação do suporte ser igual à da viga.
Fonte: Thomaz (2002).

2.1.2.3 Recalques diferenciais das fundações
Os solos são constituídos de partículas sólidas, entremeadas por água, ar e não raras vezes por

materiais orgânicos. Assim, sob efeito de cargas externas todos os solos, em maior ou menor
quantidade se deformam, ocasionando fissuras e trincas.

Segundo Thomaz (1989), o surgimento de fissura se dá pelas deformações diferenciadas que

provocam tensões de grande intensidade. Por se apresentarem de forma inclinada, podem ser

confundidas com as fissuras provocadas pela flexão de componentes estruturais, mas o que as
10
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diferem é o tamanho das aberturas que são muito maiores em casos de recalques diferenciados.

Logo, o carregamento desbalanceado gera recalque diferenciado causando fissuras, conforme a
Figura 13.

Figura 13: Fundação contínua solicitada por carregamento desbalanceado.
Fonte: Thomaz (1989).

Conforme o referido autor, para casos de carregamento uniforme, existem diferentes fatores

que provocam fissuras provenientes de recalques diferenciados, tais como fissuras de cisalhamento

na alvenaria proveniente de fundações assentadas sobre seções de corte e aterro; recalques em
edifícios próximos devido à interferência de bulbos de tensões em função da construção; recalques
por falta de homogeneidade do solo e recalques por rebaixamento do lençol freático, conforme
ilustrado nas Figuras 14, 15, 16 e 17.

Figuras 14 e 15: Fissuras de cisalhamento na alvenaria devido a fundações assentadas sobre
corte/aterro e recalque diferencial no edifício menor pela interferência de bulbo das tensões
da construção do edifício maior.
Fonte: Thomaz (1989).
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Figuras 16 e 17: Recalque diferencial por falta de homogeneidade do solo e por
rebaixamento do lençol freático.
Fonte: Thomaz (1989).

2.1.2.4 Retração de produtos à base de ligantes hidráulicos.
De acordo com Thomaz (1989), a quantidade necessária de água necessária para a hidratação

correta do cimento varia de 22 a 32%, para que a reação química entre a água e os compostos

anidros presentes no cimento seja completa. Todavia, os concretos e argamassas são preparados
com excesso de água, porém, isso não é permitido, uma vez que só vem a acentuar a retração. O
efeito mais nocivo da retração de lajes de concreto é a fissuração de paredes solidárias à laje, onde
se pode observar que a parede externa possui fissuras provocadas pela retração da laje de cobertura.

Ainda segundo o autor, os problemas podem manifestar-se em função da retração da parede

ou de seus componentes.

As Figuras 18 e 19 apresentam as configurações das patologias.

Figuras 18 e 19: Fissuras em paredes externas provenientes da retração da laje de cobertura
e fissuras causadas por retrações das paredes.
Fonte: Thomaz (1989).
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2.1.2.5 Alterações químicas de materiais de construção.
Os materiais da construção civil são suscetíveis à deterioração pela ação de substâncias

químicas, principalmente as soluções ácidas e alguns tipos de álcool. Assim, segundo Thomaz
(2002), edifícios que abrigam fábricas de laticínios, cerveja, álcool e açúcar, celulose e produtos
químicos podem ter seus materiais e componentes seriamente avariados por essas substâncias.

De acordo com o mesmo autor, os materiais de construção, independentemente da presença de

meios fortemente agressivos, como atmosfera com alta concentração de poluentes e os ambientes
industriais, anteriormente citados, podem sofrer alterações químicas indesejáveis que resultam,
dentre outras coisas, na fissuração do componente.
2.2

PATOLOGIAS CAUSADAS PELA UMIDADE

2.2.1 As Origens da Umidade
A umidade nas construções é um dos problemas mais difíceis de serem corrigidos devido à

complexidade das causas que a originam e os fenômenos que ela desencadeia (PEREZ, 1988).

De acordo com Klein (1999) apud Souza (2008) as principais origens das patologias

ocasionadas pela umidade estão contidas na Figura 20.
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Figura 20: Origens da umidade nas construções.
Fonte: Adaptada de Klein (1999) apud Souza, 2008.

2.2.2 Causas e manifestações das Principais Patologias Causadas pela Umidade
2.2.2.1 Eflorescência
Segundo Verçoza (1987), as eflorescências aparecem quando a água atravessa uma parede

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

argamassa, etc. Dissolvendo-se na água eles são trazidos por ela para a superfície, onde a água
evapora e os sais se depositam sólidos ou em forma de pó. Eliminando-se a penetração da água,
elimina-se a eflorescência.

Este tipo de patologia pode ser ocasionado devido às infiltrações oriundas do solo,

normalmente por falta de impermeabilização, pela alta exposição do edifício ao clima entre outros

fatores que permitam que a água entre em contato com os sais existentes nos materiais de
construção.

2.2.2.2 Bolor
Para Verçoza (1991) o bolor seria uma manifestação patológica formada por organismos

vivos, no caso fungos, cujos mesmos necessitam do ar e da água para se desenvolver, local onde
existe pouca umidade e uma boa ventilação não correm o risco do aparecimento deste fenômeno.

Ainda para o autor, bolor e mofo ocorrem frequentemente em paredes de tijolos

aparentemente úmidos. Eles desagregam lentamente os tijolos, deixando a superfície opaca. E, por
sua cor, dão mau aspecto.

O emboloramento é a alteração que se pode constatar macroscopicamente na superfície dos

materiais, sendo essa alteração uma consequência do desenvolvimento de microorganismos
pertencentes ao grupo dos fungos, que são diretamente afetados pela umidade (PEREZ, 1985).
2.2.2.3 Corrosão
Segundo Helene (1992) todo concreto está sujeito a sofrer prejuízo em presença de agentes

agressivos. Normalmente, os concretos que mais sofrem com o ataque de tais agentes são os de má
14
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qualidade, que implica numa maior permeabilidade, no segregamento do material, entre outras
características. Esses concretos são afetados principalmente por agentes ácidos, os sulfatos, o cloro,
os nitratos e nitritos, até mesmo pela água pura, que através da infiltração e em períodos longos de
contato com as estruturas de concreto armado, acabam as prejudicando.

Para Thomaz (1989), a corrosão na armadura é o resultado de um processo químico e

eletroquímico, em meio às características úmidas intensificadas pelos agentes agressivos e também
o cobrimento insuficiente das armaduras.
2.2.2.4 Descolamento
De acordo com Verçoza (1987) a Gelividade corresponde à água, ao congelar, que aumenta

de volume. Ela pode congelar a temperatura de até 6ºC. Assim sendo, a água depositada nos poros e

canais capilares dos tijolos e do concreto congela em dias frios. No miolo, este aumento de volume
é contido pela massa do tijolo, mas, na superfície a resistência é menor, formando-se gelo que
desloca as camadas mais extensas, desagregando paulatinamente o material. Então a superfície dos
tijolos começa a se desgastar, parecendo lixada.

Yazifi (2009) ressalta que dentre as manifestações mais comuns referentes aos problemas de

umidade em edificações, encontram-se manchas de umidades, corrosão, bolor (ou mofo), algas,

liquens, eflorescências, descolamento de revestimento, friabilidade da argamassa por dissolução de
compostos com propriedades cimentícias, fissuras e mudança de coloração dos revestimentos.
3. METODOLOGIA
Inicialmente realizou-se uma pesquisa de base teórica com o intuito de facilitar o

entendimento acerca de patologias. A intenção é fornecer suporte para o desenvolvimento e
sustentação sobre o assunto.

Quanto à abordagem, a pesquisa foi do tipo quanti-qualitativa, de caráter exploratório, bem

porque, foram analisados e feitos levantamentos sobre o número dessas patologias a campo e,

assim, melhor caracterizar os fenômenos existentes. Segundo Minayo (1994), pesquisas
quantitativas e qualitativas são compatíveis entre si, com a possibilidade de integrá-las em um
mesmo projeto.

Os dados foram coletados no próprio local da edificação por meio de visitas ao local através

de um levantamento visual e registros fotográficos. Foram utilizados como suporte pesquisas
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bibliográficos em livros, artigos e sites relacionados a essas patologias. Não obstante, foi realizado
um levantamento de trincas, fissuras e patologias causadas pela umidade aparentes que surgiram

decorrentes do uso da edificação e de vícios construtivos. O intuito é, portanto, saber os tipos e as
causas dos problemas patológicos.

Após o levantamento exploratório das edificações e identificado as patologias, fez-se

necessário um estudo que conduzisse a um resultado confiável e padronizado para o
desenvolvimento da pesquisa.

Segundo Lichtenstein (1985), o processo de entendimento de um problema patológico pode

ser descrito como geração de hipóteses ou modelos e o seu respectivo teste. Em outras palavras, a

partir de determinados dados fundamentais, o técnico elabora hipóteses de avaliação da situação e
compara estes modelos ao quadro sintomatológico geral e ao conhecimento que tem da patologia.
4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
De acordo com a metodologia proposta, através das visitas ao local para constatação das

manifestações patológicas, foram feitos registros visuais e fotográficos além da aplicação de check
list aos respectivos diretores responsáveis pelo acompanhamento da exploração aos locais, para
auxílio na análise das patologias.

A maioria dos casos de trincas e fissuras, tal como apresentado na Figura 21, foram

localizadas nas áreas externas das edificações, com incidência direta das ações climáticas, por este

motivo e pelas características das patologias verificou-se que as principais causas das mesmas são a
movimentação térmica e higroscópica.
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Figura 21:Trinca vertical e fissuras na alvenaria.
Fonte: Autores,2016.

Segundo Thomaz (2002), os elementos e componentes de uma construção estão sujeitos a

variações de temperatura, sazonais e diárias. Essas variações repercutem numa variação

dimensional dos materiais de construção (dilatação ou contração). Os movimentos de dilatação e
contração são restritos pelos diversos vínculos que envolvem os elementos e componentes,
desenvolvendo-se nos materiais. Por este motivo, surgem tensões que poderão provocar o
aparecimento de fissuras.

Ainda segundo o autor, as movimentações 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. No caso da existência de vínculos que impeçam ou restrinjam essas movimentações,
poderão ocorrer fissuras nos elementos e componentes do sistema construtivo.

As patologias causadas pela umidade tiveram um número significativamente menor do que

as trincas e fissuras. As manchas por umidade por exemplo, tiveram grande incidência

principalmente nas lajes dos corredores externos, conforme representado na Figura 22, locais
propícios a maior absorção de umidade do ar acompanhada da falta de incidência solar, sendo que a
impermeabilização dos locais afetados teria evitado tal problema.
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Figura 22: Manchas de Umidade na laje.
Fonte: Autores, 2016.

Yazifi (2009) ressalta que dentre as manifestações mais comuns referentes aos problemas de

umidade em edificações, encontram-se manchas de umidades, corrosão, bolor (ou mofo), algas,

liquens, eflorescências, descolamento de revestimento, friabilidade da argamassa por dissolução de
compostos com propriedades cimentícias, fissuras e mudança de coloração dos revestimentos.

O descolamento de revestimento também se destacou entre as patologias encontradas, sendo

encontradas diversas causas, tais como a má aplicação dos materiais, retração da argamassa e
sobrecargas.

Observou-se pontos aleatórios onde houve descolamento da pintura, locais sem incidência de

chuva ou outros meios de contato com a água, levando em consideração tal fato e também as
características do problema avalia-se que o mesmo ocorreu devido à má execução, sendo que

possivelmente o local não tenha sido limpo antes da execução da pintura ou estava com excesso de
umidade, a Figura 23 apresenta um dos locais onde ocorreram tal problema.

18
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Figura 23: Descolamento do revestimento.
Fonte: Autores,2016.

Foram encontrados também sinais de eflorescência, outra patologia causada pela umidade e

que normalmente é consequência da abertura de trincas e fissuras, principalmente em áreas externas
expostas a incidência da chuva, o que se pode ser observado na Figura 24.

Figura 24: Eflorescência no muro.
Fonte: Autores, 2016.

Segundo Verçoza (1987), as eflorescências aparecem quando a água atravessa uma parede

que contenha sais solúveis. Estes sais podem estar nos tijolos, no cimento, na areia, no concreto, na
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argamassa, etc. Dissolvendo-se na água eles são trazidos por ela para a superfície, onde a água
evapora e os sais se depositam sólidos ou em forma de pó. Eliminando-se a penetração da água,
elimina-se a eflorescência.

Foram contabilizadas aproximadamente 277 trincas e fissuras nas edificações das instituições,

sendo que este número representa 85% da totalidade de patologias identificadas, fato que merece
acompanhamento por parte das instituições de ensino, tendo em vista que essas patologias tem risco

significativamente maior do que as demais encontradas, e que seu agravamento pode incorrer em
riscos graves as estruturas.

Pode-se observar na Tabela 2 as patologias encontradas e suas respectivas quantidades.
Tabela 1: Incidência das patologias.

PATOLOGIAS
DESCOLAMENTO
EFLORESCÊNCIA
FENDA
FISSURAS
MANCHAS POR UMIDADE
TRINCAS
TOTAL:

QUANTIDADE
19
4
4
130
24
147
328

Fonte: Autores, 2016.

Figura 25: Incidência de Patologias.
Fonte: Autores, 2016.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Souza (2008), o conhecimento dos problemas patológicos em edificações é indispensável

a todos os trabalhadores da construção civil, começando desde o operário ao engenheiro ou
arquiteto. Assim, quando se conhece a problemática, torna-se mais fácil a identificação de erros e as
chances de cometê-los podem ser reduzidas drasticamente.

A identificação das patologias permite um acompanhamento das mesmas de forma a avaliar

seu agravamento e ainda de fundamental importância para a elaboração de um plano de manutenção
das edificações.

Após diversas inspeções visuais nos locais em estudo, pode-se identificar que as trincas e

fissuras são as patologias com maior ocorrência nas instituições de ensino, mas a grande incidência

não é o único fator preocupante, as trincas e fissuras na maior parte dos casos tem uma tendência de
agravamento e riscos maior do que as patologias causadas pela umidade.

Considera-se no geral, que atualmente não exista risco a segurança dos usuários das

edificações, mas faz-se necessária a correção das patologias e manutenção periódica das

edificações, além do acompanhamento dos locais afetados para verificação do possível agravamento
dos danos causados as estruturas.
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