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RESUMO 

 

O trabalho aponta as principais patologias em uma instituição de ensino, a 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, especificamente um estudo de 

caso do Bloco D. Com a análise, identificação e apresentação de soluções para as 

principais manifestações patológicas como: umidade, trincas, fissuras, 

descolamentos, empolamentos, infiltração, bem como a própria ação do tempo. 

Entende-se patologia como a não conformidade que se manifesta no produto 

(construção) em função de falha de projeto, fabricação, instalação e execução, 

montagem, uso ou na manutenção, bem como problemas que ocorrem do 

envelhecimento natural. Este trabalho também visa a melhoria da edificação, sem 

mudar qualquer característica do projeto original, apresentar as soluções cabíveis 

para cada caso das patologias e fazer com que a manutenção preventiva seja 

relevante. Para a realização deste trabalho, buscou-se fontes na bibliografia 

especializada, orientação com professores do ramo, fotos digitais, croquis, bem como 

na verificação in loco, na própria instituição. 

 

Palavras-Chave: Patologias. Manifestações. Análise. Identificação. Solução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work points the main pathologies in a teaching institution, the University Alto Vale 

do Rio do Peixe - UNIARP, specifically a case study of Block D. With the analysis, 

identification and presentation of solutions for the main pathological manifestations as: 

humidity, cracks, fissures, detachments, blisters, infiltration, as well as the very action 

of time. Pathology is understood as nonconformity that manifests itself in the product 

(construction) due to failure of design, manufacture, installation and execution, 

assembly, use or maintenance, as well as problems that occur from natural aging. This 

work also aims to improve the building, without changing any characteristic of the 

original project, to present the appropriate solutions for each case of the pathologies 

and to make preventive maintenance relevant. For the accomplishment of this work, 

we search the sources in the specialized bibliography, orientation with professors of 

the branch, digital photos, sketches, as well as the verification in loco, in the own 

institution. 

 

Keywords: Pathologies. Manifestations. Analysis. Identification. Solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Gráfico 1 – Principais Origens das Patologias .......................................................... 19 

Figura 1 – Imagem por Mapa .................................................................................... 30 

Quadro 1 – Sala 922 ................................................................................................. 42 

Quadro 2 – Sala 915 ................................................................................................. 43 

Quadro 3 – Sala 913 ................................................................................................. 44 

Quadro 4 – Sala 932 ................................................................................................. 45 

Quadro 5 – Sala 929 ................................................................................................. 46 

Quadro 6 – Rampa .................................................................................................... 47 

Quadro 7 – Salão de Reuniões ................................................................................. 48 

Quadro 8 – Sala 935 ................................................................................................. 49 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Vida Útil de Projeto .................................................................................. 17 

Tabela 2 – Principais Causas das Patologias ........................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVISTURAS E SIGLAS 

 

ABNT - Associação Brasileira De Normas Técnicas 

CIDASC - Companhia Integrada De Desenvolvimento Agrícola De Santa Catarina 

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

FAPESC - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

FEARPE - Fundação Educacional Do Alto Vale Do Rio Do Peixe 

FIESC - Federação Das Indústrias Do Estado De Santa Catarina 

FUMDES - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior 

IBDA - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo 

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

NBR - Normas Brasileiras 

UNIARP - Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 14 

2 DESENVOLVIMENTO ........................................................................................... 16 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 16 

2.1.1 A UNIARP – Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe: Um Breve Histórico .... 16 

2.1.2 Conceito De Patologia ...................................................................................... 17 

2.1.3 Origem Das Patologias ..................................................................................... 18 

2.1.4 As Causas Das Patologias ............................................................................... 20 

2.1.5 Principal Sintoma Das Patologias .................................................................... 21 

2.1.6 Tipos De Patologias ......................................................................................... 21 

2.1.7 Definição dos Tipos de Patologias ................................................................... 22 
2.1.7.1 Infiltração ....................................................................................................... 22 

2.1.7.2 Manchas, bolor e mofo .................................................................................. 23 

2.1.7.3 Corrosão de armadura de concreto armado .................................................. 23 

2.1.7.4 Rachaduras ................................................................................................... 24 

2.1.7.5 Umidade ........................................................................................................ 24 

2.1.7.6 Descolamento com empolamento ................................................................. 25 

2.1.7.7 Fissuras e trincas .......................................................................................... 26 

2.1.7.8 Eflorescência ................................................................................................. 27 

2.1.8 Principais Causas Dos Tipos De Patologias .................................................... 27 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL ........................................................................... 30 

2.2.1 Localização e Planta Baixa da Área Estudada ................................................. 30 

2.2.2 Material ............................................................................................................. 31 

2.2.2.1 Fotografias .................................................................................................... 32 

2.2.3 Metodologia ...................................................................................................... 32 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ........................... 33 

2.3.1 Tratamento Adequado Para Cada Tipo de Patologia Encontrada .................... 33 

2.3.1.1 Infiltração ....................................................................................................... 34 

2.3.1.2 Mancha, bolor e mofo .................................................................................... 34 

2.3.1.3 Rachaduras ................................................................................................... 35 

2.3.1.4 Umidade ........................................................................................................ 36 

2.3.1.5 Descolamento com empolamento ................................................................. 38 

2.3.1.6 Fissuras ......................................................................................................... 38 



 

 

2.3.1.7 Trincas ........................................................................................................... 39 

2.3.1.8 Eflorescência ................................................................................................. 40 

2.3.1.9 Cupim ............................................................................................................ 40 

3 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 50 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 52 

APÊNDICE A - IMAGENS ......................................................................................... 54 

ANEXO A - PLANTAS BAIXAS ................................................................................. 64 

 

 

 

 

  



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho discorre sobre a análise das patologias dentro de uma instituição 

privada de ensino, a UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, que se localiza 

na Rua Victor Baptista Adami, número 800 - Centro, na cidade de Caçador - SC, com 

a sua edificação fundada em 1971, contendo quatro blocos com uma variedade de 

laboratórios, salas e cantina. O bloco em específico de estudo será o bloco D. 

Conforme Caporrino (2015), podemos entender patologia como: (derivado do 

grego pathos, sofrimento, doença, e logia, ciência, estudo) é o estudo das doenças 

em geral, como estado anormal de causas conhecida ou desconhecida, onde é 

conhecida como patologia das edificações e estuda as manifestações patológicas que 

podem vir a ocorrer em uma construção. Ela envolve tanto a ciência básica quanto a 

prática. 

Na prática, a patologia das construções é a análise da ocorrência de variados 

problemas de falhas ou de defeitos que comprometem uma ou mais das funções do 

edifício e/ou todo seu conjunto, como se o edifício estivesse mesmo doente e sua 

doença precisasse ser diagnosticada e tratada.  

A prevenção destas patologias, tem grande importância para que no decorrer 

do tempo, os reparos que podem ser feitos, sejam menores quantidades e pequenos 

detalhes. Com a precaução das anomalias, podemos ter economia de custos, 

material, mão de obra entre outros fatores futuramente. O motivo que mais afeta estas 

situações é causado pelo descuido da qualidade do material, redução de orçamento, 

falha na mão de obra e fiscalização. 

Além da durabilidade, que depende dos materiais que são utilizados na 

construção e a qualidade de cada um empregado nas estruturas E das técnicas que 

são empregadas em cada etapa da construção, há também a questão da segurança 

que é um dos pontos mais relevantes deste caso, pois há uma quantidade elevada de 

pessoas que frequentam a instituição UNIARP.  

Contudo, para que o reparo seja eficaz, é preciso que a identificação seja feita 

com precisão para que as causas dessas anomalias presentes sejam reparadas antes 

de qualquer outro tipo de procedimento. Se não houver certeza do que cada anomalia 

realmente é e o tratamento correto, estas podem ocorrer novamente nas áreas já 

reconstruídas e podendo atingir outras áreas não atingidas. Portanto, antes de uma 
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decisão de qual reparo solucionar, deve-se identificar as causas e analisar a extensão 

da patologia. 

Como a edificação da UNIARP foi construída em 1971, podemos perceber no 

decorrer do tempo, algumas patologias em sua estrutura como um todo. São elas: 

rachaduras, manchas de umidade, empolamento, fissuras, cerâmicas com anomalias, 

trincas, entre tantas outras patologias que estão presentes na edificação. Entretanto, 

podemos analisar e identificar cada patologia do bloco D da universidade e apresentar 

uma forma tratamento correto dessas anomalias, sendo uma maneira viável para a 

instituição? 

Sendo assim, a melhor forma de conseguirmos analisar de uma forma 

acessível o tratamento dessas patologias é identificando uma a uma e acompanhando 

no decorrer do tempo as anomalias e apresentar a melhor forma de correção.  

O objetivo geral deste projeto é identificar as patologias e propor o tratamento 

adequado no bloco D da instituição UNIARP, no Campus de Caçador. 

Como objetivo específico pretende-se analisar e identificar as patologias que 

contêm na instituição e propor seu tratamento para a melhoria e estabilidade da 

mesma. Os objetivos específicos pretendem: 

 

a) Identificar as patologias existentes; 

b) Fazer o acompanhamento das patologias; 

c) Analisar as anomalias presentes; 

d) Propor o tratamento mais viável e correto para cada tipo de anomalia; 

e) Propor as vantagens das correções propostas. 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enriquecida com as 

análises que foram feitas através de acompanhamento semanal e a apresentação das 

técnicas que podem ser usadas no tratamento de forma adequada e correta. Feito sob 

orientação de profissionais que trabalham na área, até chegar a realização do estudo.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento do trabalho foi feito através de pesquisas bibliográficas, 

enriquecidas com artigos, sites que contém informações seguras e uma análise rígida 

e detalhada das patologias encontradas na UNIARP, especificamente no bloco D.  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 A UNIARP – Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe: Um Breve Histórico 

 

Segundo informações retiradas do site da UNIARP, segue em referências, que 

podemos considerar que a educação superior de Caçador teve início em 1971 com a 

Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE). Ao longo dos anos, o 

ensino, a pesquisa e extensão foram se desenvolvendo e em dezembro de 2009, foi 

constituída a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP (UNIARP, 2018). 

A UNIARP, é mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 

FUNIARP, ente público de direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos, dotada de 

autonomia administrativa, patrimonial, econômico-financeira e didático-disciplinar. A 

universidade é referência em educação superior no meio oeste de Santa Catarina. 

Oferece 27 cursos de Graduação e incentiva o aperfeiçoamento profissional com 

cursos de Pós-Graduação em nível de especialização e mestrado, além de programas 

de extensão e pesquisa. Para atender plenamente as necessidades de acadêmicos e 

professores, a UNIARP faz investimentos constantes em estrutura, equipamentos e 

capacitações (UNIARP, 2018). 

A UNIARP cresce a cada ano, por meio de parcerias e recursos próprios, 

trazendo aos seus alunos e comunidade de toda a região educação e atendimento 

social em suas diferentes áreas de estudo. Para isso, mantém convênios com diversas 

instituições públicas e privadas, a exemplo do sistema Federação das Indústrias do 

Estado de Santa Catarina - FIESC, Companhia Integrada de Desenvolvimento 

Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina - EPAGRI, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 

Estado de Santa Catarina - FAPESC, Fundo de Apoio à Manutenção e ao 

Desenvolvimento da Educação Superior - FUMDES e outras. A universidade contém 

dois campi, em Caçador e Fraiburgo, Santa Catarina (UNIARP, 2018).  
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2.1.2 Conceito De Patologia 

  
Conforme Silva (2004), patologia é o estudo das doenças em geral como 

estado anormal de causa conhecida ou desconhecida, tanto na medicina quanto em 

outras áreas do conhecimento, como matemática e engenharias onde é conhecida 

como patologia das edificações e estuda as manifestações patológicas que podem vir 

a ocorrer em uma construção. Ela envolve tanto a ciência básica quanto a prática. 

A Norma Brasileira NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - ABNT, 2013) - Edifícios habitacionais – Desempenho, define patologia 

da construção como a não conformidade que manifesta no produto em função de 

falha: 

 
a) De projeto; 

b) Fabricação dos materiais; 

c) Instalação; 

d) Execução; 

e) Montagem; 

f) Manutenção; 

g) Problemas gerais que decorem do envelhecimento natural. 

 
Ao projetista cabe estabelecer a vida útil de projeto de cada sistema, 

especificando materiais, produtos que visam atender ao desempenho mínimo 

estabelecido em norma (MEDEIROS,1999).  

A seguir a Tabela 1 ilustra a vida útil de alguns tipos de projetos: 

 

Tabela 1 – Vida útil de projeto 

SISTEMA MÍNIMO 

(ANOS) 

MÉDIO 

(ANOS) 

SUPERIOR 

(ANOS) 

ESTRUTURA ≥50 ≥63 ≥75 

PISOS INTERNOS ≥13 ≥17 ≥20 

VEDAÇÃO VERT. EXT. ≥40 ≥50 ≥60 

VEDAÇÃO VERT. INT. ≥20 ≥25 ≥30 

COBERTURA ≥20 ≥25 ≥30 

HIDRO SANITÁRIO ≥20 ≥25 ≥30 

Fonte: NBR 15575 (ABNT, 2013) 
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Assim para o estudo sistemático dos defeitos na construção, convencionou-se 

chamar também de patologia. A patologia para fins de estudo é subdividida em: 

 

a) Patologia das fundações; 

b) Das estruturas de concreto armado; 

c) Metálicas; 

d) De madeira; 

e) Das alvenarias; 

f) Dos revestimentos; 

g) Das pinturas. 

 

Segundo Medeiros (1999), em geral, as patologias citadas abrangem um 

universo considerável de possibilidades, havendo algumas exceções, casos mais 

específicos como obras portuárias, aeroportuárias, rodoviárias, obras de arte (pontes, 

túneis) que por suas características próprias, podem compor estudos específicos, 

apropriando-se de conceito básicos das patologias. 

Com a consequente concorrência, e busca pela eficiência, conhecimento e 

produção tecnológica se aperfeiçoam a ponto de que se diminua as margens de 

segurança, onde, sem dúvida corresse mais risco do aparecimento de uma patologia. 

 

2.1.3 Origem Das Patologias 

  

 Segundo Gomes (2016) a origem das patologias se manifestam ao baixo, ou 

ao fim do desempenho da estrutura em si. Os fenômenos patológicos geralmente 

apresentam manifestação externa característica, a partir da qual se pode deduzir a 

natureza, a origem e os mecanismos dos fenômenos envolvidos. Certas 

manifestações têm maior incidência, devido a necessidade de cuidados que 

frequentemente são ignorados, seja no projeto, na execução ou até mesmo na 

utilização. Pode-se dizer que os problemas patológicos de maior gravidade nas 

estruturas em concreto armado, notadamente pelo seu evidente risco à integridade da 

estrutura, são a corrosão da armadura do concreto, as flechas excessivas das peças 

estruturais e as fissuras patológicas nestas. 

 Conhecer o mecanismo ou o agente causador das patologias é fundamental 

para a avaliação e para poder indicar qual recuperação ou tratamento mais adequado 
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para a aplicação na estrutura. A seguir no Gráfico 1 as principais origens das 

patologias.  

 

Gráfico 1 – Principais Origens das Patologias 

 
Fonte: GOMES (2016) 

 

 Souza e Ripper (1998) relaciona os seguintes fenômenos como causas 

imediatas que originam os problemas patológicos: 

a) Deslocamentos de fundações; 

b) Efeitos de condições climáticas; 

c) Alterações químicas dos materiais; 

d) Defeitos de projeto; 

e) Movimentação do terreno natural; 

f) Uso indevido da edificação; 

g) Retração e expansão dos materiais; 

h) Defeitos de execução; 

i) Falta de manutenção; 

j) Degradação dos materiais e seus componentes em função de seu 

envelhecimento natural. 

 

De acordo com a Norma de Inspeção Predial do IBAPE-SP (2001), as origens 

das patologias podem ser classificadas em: 

7%

18%

2%

3%

6%

13%

51%

PATOLOGIA

Materiais Projeto Outros Manutenção Fortuitas Utilização Execução
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a) Construtivas ou endógenas;  

b) Adquiridas ou funcionais;   

c) Acidentais.  

 

Souza e Ripper (1998) constataram que os responsáveis, principalmente, pelo 

encarecimento do processo de construção, ou por transtornos relacionados à 

utilização da obra, são as falhas originadas de um estudo preliminar deficiente, ou de 

anteprojetos equivocados, enquanto as falhas geradas durante a realização do projeto 

final de engenharia geralmente são as responsáveis pela implantação de problemas 

patológicos sérios e podem ser tão diversas como: 

 

a) Falta de compatibilização entre a estrutura e a arquitetura, bem como com os 

demais projetos civis; 

b) Especificação inadequada de materiais; 

c) Detalhamento insuficiente ou errado; 

d) Detalhes construtivos inexequíveis; 

e) Falta de padronização das representações (convenções); 

f) Erros de dimensionamento. 

 

2.1.4 As Causas Das Patologias 

 

 Segundo Gomes (2016), o nível de incidência de cada origem, que leva a 

patologia, varia de acordo com as etapas da obra. Cerca de 18% são originadas por 

erro de projeto, 7% por materiais de baixa qualidade, 13% pela utilização inadequada 

e 51% pela má execução do serviço. Ou seja, mais da metade das Patologias são 

oriundas de serviços mal executados, por profissionais despreparados e / ou sem a 

supervisão ou orientação de um Arquiteto ou Engenheiro Civil. 

Suas principais causas são:  

 

a) Deficiências de projeto; 

b) Deficiências de execução; 

c) Má qualidade dos materiais, ou emprego inadequado dos mesmos; 

d) Sinistros ou causas fortuitas (incêndios, inundações, acidentes, etc.); 
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e) Uso inadequado da estrutura; 

f) Manutenção imprópria. 

g) Seus principais agentes causadores são: 

h) Mecânicos: Abalos sísmicos, alterações no terreno, sobrecarga na estrutura; 

i) Químicos: Ação do sal do mar, poluição do ar, água na estrutura, variação de 

temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar incidente, chuva e produtos 

químicos de limpeza; 

j) Biológicos: Fungos, bactérias; 

k) Físicos (do material): escolha errada, incorreto dimensionamento. 

 

Gomes (2016) ainda relata que algumas das causas que colaboraram para a 

decaída da qualidade na construção civil, mas foi justamente o desenvolvimento da 

tecnologia dos materiais de construção e das variadas técnicas de projeto e de 

execução. Com isso as edificações se tornaram mais leves e rentáveis, com 

componentes estruturais mais sofisticados e mais procurados, as circunstâncias 

econômicas fizeram com que as construções fossem administradas com maior 

velocidade e menores riscos no controle de materiais e serviços.  

 

2.1.5 Principal Sintoma Das Patologias 

 

 Segundo Caporrino (2015), podemos definir os sintomas como uma 

manifestação patológica que é detectada por meio de várias análises e métodos 

causados por um erro ou descuido imprevisto que ocorreu um dano ou defeito na 

etapa da fase de construção no local onde ocorreu o problema. Seu principal sintoma 

é a degradação do material, estrutura, entre outras, com o decorrer do tempo sem 

manutenção.  

 

2.1.6 Tipos De Patologias 

 

 Segundo Caporrino (2015), existem vários tipos de patologias na construção 

civil, como: 

 

· Infiltração; 

· Fissuras; 
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· Proliferação de fungos; 

· Mofo; 

· Deslocamento de revestimento; 

· Rachaduras; 

· Corrosão de armadura ou de concreto; 

· Oxidação; 

· Calcinação; 

· Manchas; 

· Entre outras. 

· Carbonação; 

· Empolamento; 

· Umidade; 

· Esflorecência; 

· Expansão; 

· Descolamento; 

· Bolor; 

· Trincas; 

· Ferrugem;  

· Térmitas (cupim 

 

2.1.7 Definições Dos Tipos de Patologias 

 

2.1.7.1 Infiltração  

 

Segundo Zamboni (2013), quando o caso se trata de infiltração nas paredes, 

pode-se dizer que este é considerado o problema mais grave em uma construção civil. 

A infiltração num geral é a ação de líquidos no interior das estruturas construídas. 

 Ainda constata que existem dois tipos básicos de infiltração: os de causa 

interna e os de causa externa. “O primeiro caso são aqueles causados por problemas 

no próprio apartamento ou no apartamento vizinho, como canos estragados. Já as 

causas externas são normalmente as ações da chuva e umidade do solo” (Zamboni, 

2013). 
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Zamboni (2013) destaca que, independente da causa das infiltrações, elas 

podem causar inúmeros estragos, como descascar as paredes, estourar 

revestimentos de parede e piso, degradar tetos em gesso, gerar mofos em geral e 

agredir as esquadrias externas. 

 

As infiltrações podem surgir por muitos motivos, como estrago nas 
tubulações, pisos danificados, rejunte mal executado, pisos inadequados 
para área molhada que absorvem água, esquadrias externas mal feitas, falta 
de proteção em alvenarias externas no 1º pavimento, telhados danificados, 
além das impermeabilizações com danos nas áreas externas. As infiltrações 
são mais comuns nas áreas mais molhadas da casa, como cozinha, banheiro, 
varanda, garagem, já que estão em maior contato com a água e solventes 
químicos, que agridem as proteções contra infiltrações (ZAMBONI, 2013). 
 

2.1.7.2 Manchas, bolor e mofo 

 

Segundo Lottermann (2013), o termo bolor ou mofo é entendido como a 

colonização por diversas populações de fungos filamentosos sobre vários tipos de 

substrato, citando-se inclusive as argamassas inorgânicas. 

Hussein (2013), além de fissuras e mofo, tem-se também o aparecimento de 

bolhas, manchas e descascamento nas pinturas de algumas paredes. Esses 

problemas podem surgir por vários motivos, como a má aplicação da tinta, o tempo 

de espera de secagem do reboco e o excesso de umidade.  

Hussein (2013), cômodos com muita umidade, que tenham contato direto com 

a água e que não recebem luz solar com muita frequência, correm o risco de ficarem 

mofados com o passar dos anos. O bolor, que extremamente tóxico para a saúde 

humana, pode tomar conta das paredes, do piso e até dos móveis. 

 

2.1.7.3 Corrosão de armadura de concreto armado 

 

Lottermann (2013 apud HELENE, 2002), define a corrosão das armaduras de 

concreto como sendo fenômeno de natureza eletroquímica que se acelera devido a 

presença de agentes químicos internos ou externos ao concreto. No concreto armado, 

o aço encontra-se na parte interior de um meio altamente alcalino, onde estaria 

protegido do processo de corrosão devido à presença de uma película protetora de 

caráter passivo. A corrosão do aço torna-se de suma importância, pois costuma se 

apresentar inicialmente em pequenos trechos localizados, logo se alastrando. Essa 
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armadura atua na sua forma passiva, visto que está mergulhada em meio alcalino 

(básico no concreto), e somente poderá sofrer algumas alterações se caso houver 

contato com cloretos, sulfatos e sulfetos, que podem estar na própria massa do 

concreto ou proveniente do meio ambiente (LOTTERMANN, 2013). As armaduras das 

peças de concreto armado são normalmente colocadas nas proximidades de suas 

superfícies. No caso de cobrimentos insuficientes ou de concreto mal adensados, as 

armaduras ficam sujeitas a presença de corrosão. 

 

2.1.7.4 Rachaduras 

 

 Santos (2016), Estado em que um determinado objeto ou parte dele apresenta 

uma abertura de tal tamanho que ocasiona interferências indesejáveis, conforme 

aponta estudos no Fórum da Construção através do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento da Arquitetura (IBDA). Por meio de uma rachadura na parede pode 

entrar vento e água da chuva. As rachaduras por proporcionarem a manifestação de 

diversos tipos de interferências devem ser analisadas caso a caso e serem tratadas 

antes do seu fechamento. 

 As rachaduras têm características que a diferenciam das demais, pois a 

dimensão da patologia na parede é superior a 1 mm, sendo que alguns casos podem 

abrir fendas de um lado ao outro da parede. Este é o caso mais grave de falha 

estrutural, sendo necessário a contratação de um engenheiro civil para diagnosticar a 

falha e encontrar soluções. Para correção de rachaduras o processo exige uma 

análise mais profunda dos problemas estruturais, que uma vez não são visíveis. 

Geralmente a técnica aplicada é a utilização de grampos de ferro para união da 

estrutura e reforço estrutural (Fórum Da Construção, 2016). 

 

2.1.7.5 Umidade 

 

 O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), diz que a umidade é uma das 

manifestações patológicas mais frequentes encontradas nas edificações, entorno de 

60% dos problemas dos edifícios durante sua vida útil (IOSHIMOTO,1994). A unidade 

pode se manifestar da seguinte forma (PEREZ, 1988): 
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a) Umidade de obra - essa tem origem nos trabalhos de construção dos edifícios 

sendo que a mesma se mantém por um período após a conclusão da obra 

diminuindo assim gradativamente até que desapareça; 

b) Umidade de absorção e capilaridade - origem com absorção da água pelas 

fundações da edificação bem como paredes expostas migrando para o interior 

da edificação, fachadas e pisos; 

c) Umidade de infiltração - esta é proveniente das Águas da chuva que têm 

contato direto com alvenaria e que são repelidos para o interior da edificação; 

d) Unidade de condensação - proveniente do vapor da água que se condensa na 

superfície ou no interior dos elementos de construção umidade acidental – essa 

vem de problemas como vazamentos em Sistemas internos ou devido a 

problemas na coleta de água nas edificações. 

 

Segundo Caporrino (2015) a umidade nas construções é uma das 

manifestações patológicas com maior dificuldade de serem resolvidas dentro da 

construção civil, devido à complexidade dos fenômenos que envolvem, e também por 

falta de estudos e pesquisas direcionadas. Observa-se que apenas nos últimos 30 

anos foram iniciados os estudos de forma mais sistemática sobre o assunto, mesmo 

assim com muito pouco aprofundamento. 

 

2.1.7.6 Descolamento com empolamento 

  

A superfície do reboco descola do emboço, formando bolhas que aumentam 

progressivamente. As causas prováveis compreendem a infiltração de umidade e a 

existência de cal parcialmente hidratada na argamassa que, ao se extinguir depois de 

aplicada, aumento de volume e se o óxido de magnésio da cal tem hidratação muito 

lenta e caso não tenham sido tomados os devidos cuidados, a expansão e o 

empolamento podem surgir após meses da execução do revestimento (BAUER, 

1997).  

 A presença de umidade pode levar ao esfarelamento da argamassa, a 

formação de zonas com empolamento, e até a desagregação da superfície. O 

empolamento, que consiste na formação de bolhas derivadas da evaporação da água 

infiltrada nas alvenarias, a uma manifestação patológica frequente nas construções, 
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que geralmente antecede o descolamento e o esfarelamento do revestimento 

(CAPORRINO, 2015). 

O descolamento com empolamento também pode acarretar o descascamento 

da pintura. Este representa o mais significativo tipo de manifestações patológicas de 

revestimentos, podendo ser causado por problemas quanto ao preparo do substrato 

ou aplicação da tinta, atingindo um maior ou menor grau conforme a exposição à 

umidade (CAPORRINO, 2015). 

 

2.1.7.7 Fissuras e trincas 

 

 Fissuras e Trincas são consideradas de grande importância dentre as 

manifestações podem significar o aviso de um possível colapso da estrutura, o 

comprometimento do desempenho da execução, além do abalo psicológico que 

exercem sobre as pessoas (MAGALHÃES, 2004).  

De acordo com MAGALHÃES (2004) fissuras, trincas, poderão ser de caráter 

passivo ou ativo: 

 

a) Passivo: são aquelas que chegaram na sua amplitude máxima, estabilizando 

se devido ao término das causas que o geraram. EX: fissura devido a recalque 

diferencial estabilizado; 

b) Ativo: são aquelas produzidas por ações variáveis e contínuas. EX: fissura de 

origem térmica, flexão de vigas, lajes. 

 

Os materiais e elementos construtivos apresentam movimentações causadas 
por esforços internos e externos em uma construção. As inter-relações entre 
seus diversos elementos constituintes podem transmitir movimentações e 
esforços de uns para os outros. Restrições a estas movimentações podem 
causar tensões internas nos elementos construtivos que resultam em 
fissuras, as fissuras são originadas quando as cargas atuantes ultrapassam 
a capacidade resistente da estrutura solicitada (MAGALHÃES, 2004). 
 

 As fissuras em alvenaria podem ser causadas por diversos fatores, dentre eles 

a ausência ou má execução de detalhes construtivos. Segundo Caporrino (2015) os 

projetos de alvenarias normalmente têm se restringido ao comportamento mecânico 

e à coordenação dimensional com outros elementos. 
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2.1.7.8 Eflorescência 

 

 Segundo Caporrino (2015), se caracteriza pelo aparecimento de 

formação/acumulo de sais na superfície dos materiais. Podem ser sais de cálcio, 

sódio, potássio, magnésio e ferro, que são integrantes/constituintes dos materiais. 

Havendo um fluxo de umidade dentro do material, a água os dissolve, carregando 

para fora e se acumulando. 

Segundo Uemoto (1988), eflorescência significa formação de deposito salino 

na superfície dos materiais. Normalmente não causa danos maiores do que o mau 

aspecto resultante, mas há casos em que seus sais constituintes podem ser 

agressivos e causar degradação profunda. As modificações visuais são mais intensas 

quando há contraste entre o sal e a base sobre a qual se deposita, como por exemplo, 

a formação de eflorescência branca sobre tijolo cerâmico. 

Segundo Caporrino (2015), quimicamente, a eflorescência é constituída 

principalmente de sais de metais alcalinos (sódio e potássio) e alcalino-terrosos (cálcio 

e magnésio), solúveis ou parcialmente solúveis em água. Pela ação da água da chuva 

ou do solo, o elemento fica saturado e estes sais são dissolvidos. A solução migra 

para a superfície e por evaporação resulta na formação de um deposito salino. 

A eflorescência pode ser causada por três fatores, que devem existir ao mesmo 

tempo para que ocorra o fenômeno: o teor de sais solúveis presentes nos materiais 

ou componentes, a presença de água e a pressão hidrostática para propiciar a 

migração da solução para a superfície. 

  

2.1.8 Principais Causas Dos Tipos De Patologias 

 

 Segundo Souza e Ripper (1998), cada material ou componente reage de uma 

forma particular aos agentes de deterioração a que é submetido, sendo a forma de 

deterioração e a sua velocidade função da natureza do material ou componente e das 

condições de exposição aos agentes de deterioração. A análise desses danos 

possibilita o julgamento de um produto (estrutura ou material), podendo-se admitir que 

seja considerado satisfatório quando ficar caracterizada uma relação positiva entre 

seu custo inicial, sua curva característica de deterioração, sua vida útil e seu custo de 

reposição ou recuperação. 

 Sendo assim, podemos analisar na Tabela 2, as principais causas de: 
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Tabela 2 - Principais Causas das Patologias 

(Continua) 

MANIFESTAÇÃO POSSÍVEIS CAUSAS 

INFILTRAÇÃO 

Proliferação de mofos; 

Descamamento das paredes; 

Estouramento dos revestimentos; 

Corrosão das armaduras de ferro que 

foram instaladas em pilares; 

Fissuramento de concreto; 

Gotejamento; 

MANCHAS, BOLOR E MOFO 

Umidade constante; 

Sais solúveis presentes dentro da 

alvenaria; 

Sais solúveis presentes na água de 

amassamento ou humidade infiltrada; 

Cal não carbonatada; 

Área não exposta ao sol. 

CORROSÃO DE ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO 

A existência de óxidos/hidróxidos de 

ferro, produtos de corrosão 

avermelhados, pulverulentos e porosos, 

denominada ferrugem, e só ocorre nas 

seguintes condições: 

Deve existir um eletrólito; 

Deve existir uma diferença de potencial; 

Deve haver oxigênio; 

Podem existir agentes agressivos. 

UMIDADE 

Falta de ventilação e insolação 

geralmente se caracteriza por manchas 

de bolor, por vezes na totalidade da 

parede, ou mesmo em todas as paredes 

do ambiente. 

DESCOLAMENTO COM 

EMPOLAMENTO 

Infiltração de umidade; Hidratação 

retardada do oxido de magnésio da cal. 
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Tabela 2 - Principais Causas das Patologias 

(Conclusão) 

Fonte: Caporrino (2015) 

 

 

 

MANIFESTAÇÃO POSSÍVEIS CAUSAS 

RACHADURAS Comprometimento estrutural; 

Acomodação de elementos construtivos; 

Sobrecarga de uso calculada 

inadequadamente; 

Retirada de elementos de escoramento 

durante a fase construtiva; 

Dilatação térmica; 

Retração do material; 

Vibração e trepidação; 

Infiltração; 

Defeito na formulação do produto e erros 

na aplicação. 

FISSURAS E TRINCAS Expansão da argamassa de 

assentamento por hidratação retardada 

de óxido de magnésio da cal; 

Expansão da argamassa de 

assentamento por reação cimento-

sulfatos ou devido à presença de argilo-

minerais expansivos no agregado; 

Recalque de fundação; 

Edificação exposta a trepidação; 

Oscilação de temperatura; 

Problemas estruturais; 

Argamassa com resistência insuficiente. 

EFLORESCÊNCIA Presença de dois fatores 

simultaneamente: Umidade e sais. 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

A metodologia utilizada foi realizada através de pesquisas bibliográficas, como 

livros, artigos, sites da internet, revistas e pesquisa em campo, sendo feita através de 

fotografia digital para as análises e identificação para a execução do trabalho. 

 

2.2.1 Localização e Planta Baixa da Área Estudada 

  

 A UNIARP – Campus Caçador, se localiza na Rua Victor Baptista Adami, nº 

800, Centro. CEP 89500-199, com o telefone (49) 3561-6200. Abaixo na Figura 1, sua 

imagem por satélite e mapa. 

 

Figura 1 – Imagem por Mapa 

 
Fonte: Google Maps 

 

O bloco estudado, será o bloco D, contendo 35 salas de aula, 8 banheiros e 2 

salões, sendo um deles o salão nobre. Dispondo de: 
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Subsolo: Usado ainda pelo Tribunal da Justiça, contém 10 salas, 2 banheiros 

(feminino e masculino), rampa de acesso interno e escada. 

· Térreo: Usado pela UNIARP, contém 9 salas, 2 banheiros (feminino e 

masculino), rampa de acesso externo e interno, sala do núcleo de prática 

jurídica. 

· 3º Pavimento: Usado pela UNIARP, contém 9 salas, 2 banheiros (feminino e 

masculino), sala de depósito 1, sala de projeto de mediação, escada e rampa 

de acesso interno, rampa de acesso a passarela. 

· 4º Pavimento: Usado pela UNIARP, contém 8 salas, 2 banheiros (feminino e 

masculino), sala de depósito 2, 2 salões (um sendo o salão nobre e o outro salão 

de reuniões), rampa de acesso interno e 2 escadas (sendo uma de acesso 

interno e a outra de acesso ao salão de reuniões). 

 

Ao final deste trabalho, no Anexo A, estão as Plantas Baixas para melhor 

entendimento ao leitor, onde cada figura mostra o seguinte: 

 

· No arquivo 1, podemos analisar a Planta de Elevação Frontal e Corte AA. 

· No arquivo 2, podemos analisar Planta de Corte BB e Planta de Corte 

CC. 

· No arquivo 3 podemos analisar Planta de Cobertura, Reservatório e 

Cobertura de Reservatório. 

· No arquivo 4, podemos analisar a Planta Baixa do Subsolo. 

· No arquivo 5, podemos analisar Planta Baixa do Térreo. 

· No arquivo 6, podemos analisar a Planta Baixa do 3º Pavimento. 

· No arquivo 7, podemos analisar a Planta Baixa do 4º Pavimento. 

  

2.2.2 Material 

 

 Os materiais utilizados para o desenvolvimento deste trabalho, foram materiais 

de pesquisa, como: 

 

a) Livros; 

b) Sites da internet; 
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c) Artigos; 

d) Trena; 

e) Orientação e auxilio de professores; 

f) Fotografias. 

 

2.2.2.1 Fotografias 

 

Todas as fotografias tiradas para este trabalho são de autoria do próprio autor. 

Sendo colocadas em tópicos específicos para exemplificação e o restante em 

apêndices para melhoria de entendimento ao leitor. 

 

 

2.2.3 Metodologia 

 

O estudo acima foi baseado em pesquisas bibliográficas que foi baseado em 

análises e identificações das patologias na instituição UNIARP, apresentando as 

soluções e os tratamentos corretos para o reparo das anomalias. 

Sendo assim, podemos fazer as análises suficientes das possíveis causas 

destas anomalias e apresentar dos tratamentos corretos. O objetivo geral deste 

projeto é analisar e identificar as principais causas e tratamento das patologias no 

bloco D da instituição UNIARP, no Campus de Caçador. 

Fazendo a análise e a identificação das patologias que contêm na instituição e 

propor seu tratamento para a melhoria e estabilidade da mesma, temos como 

objetivos: 

 

a) Analisar e identificar as patologias existentes; 

b) Fazer o acompanhamento das patologias; 

c) Propor o tratamento mais viável e correto para cada tipo de anomalia; 

d) Propor as vantagens das correções propostas. 

 

As anomalias podem ocorrer em consequência de um projeto não 
adequadamente detalhado ou por falhas na execução. Os principais 
requisitos a serem garantidos em uma edificação são: segurança estrutural, 
estanqueidade à água, conforto higrotérmico, conforto acústico e 
durabilidade. Estes podem ser comprometidos por manifestações patológicas 
que devem ser evitadas ou corrigidas (CAPORRINO, 2015). 
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A metodologia do presente trabalho envolve a pesquisa e caracterização de 

patologias de edificações, observando as de maior incidência, com as possíveis 

causas e sintomas que as originaram, bem como as medidas terapêuticas adotadas 

para as mesmas. Através de um estudo nos dez principais grupos de defeitos: 

 

a) Infiltração; 

b) Paredes; 

c) Umidade; 

d) Trancas, fissuras e rachaduras; 

e) Manchas; 

f) Bolor e fungos; 

g) Descolamento com empolamento; 

h) Eflorescência 

i) Cupim; 

j) Piso cerâmico. 

 

Conclui-se que: 

 

a) O tempo mínimo necessário ao aparecimento de possível retorno de problemas 

patológicos decorrentes de uma solução inadequada para a recuperação deve 

ser para no mínimo um período de cinco anos; 

b) Não apenas por tratar de um período de garantia legal, mas também porque é 

neste período em que a incidência de defeitos é mais baixa. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Com as análises das patologias na UNIARP, especificamente no bloco D, 

conseguimos identificar vários tipos de anomalias que afetam inúmeros pontos dentro 

e fora da instituição.  

 

2.3.1 Tratamento Adequado Para Cada Tipo de Patologia Encontrada 

 

Estas patologias se espalham na maioria, nas partes externas da instituição, 

são anomalias que tem possíveis causas e tratamento. Sendo elas: 
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2.3.1.1 Infiltração 

 

a) Aspectos: 

· Umidade; 

· Manchas, bolor e mofo; 

· Retorno de água. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Proliferação de mofos; 

· Descamamento das paredes; 

· Estouramento dos revestimentos; 

· Corrosão das armaduras de ferro que foram instaladas em pilares; 

· Fissuramento de concreto; 

· Gotejamento. 

 

c) Tratamento Adequado: 

· Em caso de degradação do tijolo, faz-se a remoção. A impermeabilização 

das paredes pode ser feita na fase inicial, colocando aditivos 

impermeabilizantes na argamassa. Os aditivos são compostos de polímeros 

vinílicos e devem ser misturados no momento de preparo da argamassa. 

Dessa forma, passa a ter propriedades impermeabilizantes que vão evitar 

as infiltrações nas paredes. No caso das paredes externas, uma boa 

solução é fazer o reboco também com estas características e fazer a pintura 

impermeável, base acrílica; 

· Em caso de acabamentos externos, faz-se a remoção do revestimento de 

acabamento e selamento com silicone. 

 

2.3.1.2 Mancha, bolor e mofo 

 

a) Aspectos: 

· A proliferação de fungos que formam o bolor e o mofo possui o seguinte 

aspecto: 

· Umidade; 
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· Pó branco sobre superfícies; 

· Manchas esverdeadas e escuras; 

· Revestimento em desagregação. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Umidade constante; 

· Sais solúveis presentes dentro da alvenaria; 

· Sais solúveis presentes na água de amassamento ou humidade infiltrada; 

· Cal não carbonatada; 

· Área não exposta ao sol. 

 

c) Tratamento Adequado: 

· Eliminação da infiltração da umidade; 

· Secagem do revestimento; 

· Escovamento da superfície; 

· Reparo do revestimento quando pulverulento; 

· Lavagem com solução de hipoclorito; 

· Devem ser sanadas todas as infiltrações e, no caso de existirem 

microrganismos, proceder a lavagem com solução de hipoclorito. Todo 

material solto deve ser retirado por meio de escovação e lavagem, e o 

revestimento deve ser totalmente seco, para posteriormente receber o 

acabamento. 

 

2.3.1.3 Rachaduras 

 

a) Aspectos: 

· Direção diagonal; 

· Profundidade; 

· Largura de 1,0mm até 1,5mm. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Comprometimento estrutural; 

· Acomodação de elementos construtivos; 
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· Sobrecarga de uso calculada inadequadamente; 

· Retirada de elementos de escoramento durante a fase construtiva; 

· Dilatação térmica; 

· Retração do material; 

· Vibração e trepidação; 

· Infiltração; 

· Defeito na formulação do produto e erros na aplicação. 

 

c) Tratamento Adequado: 

· No caso encontrado na UNIARP, seria a remoção dos tijolos e ser feita a 

reposição. 

· Também em casos mais específicos o tratamento correto seria a 

implementação de uma junta de dilatação, pois, no caso, a estrutura 

trabalha em função de variedade térmica, vibrações, retratação, etc. 

 

2.3.1.4 Umidade 

 

a) Aspectos: 

· Manchas; 

· Mofo; 

· Mal cheiro; 

· Aspecto de molhado. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Falta de ventilação e insolação geralmente se caracteriza por manchas de 

bolor, por vezes na totalidade da parede, ou mesmo em todas as paredes 

do ambiente. 

 

c) Tratamento Adequado: 

Segundo Silva (2004), existem alguns tipos de umidades e seus respectivos 

tratamentos: 

· Umidade por intemperismo: ocorre quando a água da chuva penetra pela 

fachada ou pela cobertura. Na fachada, raramente ocorre por causa da 
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permeabilidade dos materiais usados, mas sim pela ocorrência de fissuras. Nos 

telhados, pode ser calha entupida ou instalação malfeita. Para evitar o 

problema, a execução da fachada deve utilizar blocos de baixo potencial de 

movimentação interna, evitando o surgimento de fissuras. Além disso, projetar 

beirais, ressaltos, molduras e outros detalhes arquitetônicos impede a formação 

da lâmina de água contínua na fachada. Na cobertura, telhados e calhas devem 

proteger a fachada contra a chuva. No caso de edifícios, é recomendado 

providenciar uma impermeabilização eficiente. 

· Umidade por condensação: fenômeno ligado à geração de vapor nos 

ambientes internos, principalmente em cozinhas e banheiros. Acontece quando 

a condição de umidade e temperatura atmosférica permite que a água se 

condense sobre a superfície de paredes. Está associado a uma ventilação 

inadequada desses ambientes, seja por deficiência na dimensão e aberturas 

de esquadrias ou pelo uso inadequado desses componentes. O 

dimensionamento das esquadrias adequado ao ambiente basta para resolver 

essa questão.  

· Umidade por capilaridade: problema gerado quando a parede está 

inadequadamente ligada com as vigas de fundação (baldrame), estabelecendo 

contato com o solo. Se essas paredes tiverem uma parte enterrada, em contato 

com o solo úmido, está criado o caminho para a entrada da umidade pela força 

capilar exercida pelos poros que naturalmente existem nos componentes que 

constituem a alvenaria. O problema pode ser evitado isolando e afastando a 

parede do solo úmido durante a sua execução. Isso pode ser feito com a 

colocação de drenos, como brita ou geotêxtil. Se não for possível ter acesso à 

manutenção do sistema de impermeabilização, sua vida útil deve corresponder 

à da edificação. 

· Umidade por infiltração: acontece quando a umidade atinge diretamente a 

parede, sendo muito comum em ambientes enterrados — subsolos em geral — 

projetados sem prevenção ao lençol freático do lado de fora. A única maneira 

de fugir da infiltração é por meio de corretas especificação e execução do 

sistema de impermeabilização, que varia de acordo com a situação.  
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2.3.1.5 Descolamento com empolamento 

 

a) Aspectos: 

· A superfície apresenta bolhas cujos diâmetros aumentam 

progressivamente; 

· O tijolo apresenta som cavo quando solicitado à percussão. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Infiltração de umidade; 

· Hidratação retardada do óxido de magnésio da cal. 

 

c) Tratamento Adequado: 

· Em caso de degradação da superfície, faz-se a remoção e a reposição com 

o mesmo material, mas com a argamassa com aditivos impermeabilizantes; 

· Em caso de degradação externa somente, pode-se fazer a limpeza com 

limpa pedra e a selagem com verniz novamente.  

  

2.3.1.6 Fissuras 

 

a) Aspectos: 

· As fissuras normalmente apresentam-se normalmente na vertical sem 

apresentar risco estrutural; 

· Largura de 0,5 mm. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Expansão da argamassa de assentamento por hidratação retardada de 

óxido de magnésio da cal; 

· Expansão da argamassa de assentamento por reação cimento-sulfatos ou 

devido à presença de argilo-minerais expansivos no agregado. 

 

c) Tratamento Adequado: 

· Qualquer expansão da argamassa tem como consequência as fissuras, ao 

expandir e não haver espaço, a argamassa de assentamento se rompe. 
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Sendo mais apropriada para esse tipo de anomalia os seguintes 

procedimentos: 

· Renovação do revestimento após hidratação completa da cal da argamassa 

de assentamento; 

· Outra solução a adotar é função da intensidade da reação expansiva. 

 

Após a reação completa da cal da argamassa, o revestimento deve ser refeito, 

tomando-se o cuidado de utilizar revestimentos com capacidade de absorção de 

pequenas movimentações, pois a região onde a argamassa foi rompida sempre 

poderá apresentar pequenos movimentos. 

 

2.3.1.7 Trincas 

 

a) Aspectos: 

· Apresenta diâmetro maior que as fissuras, e normalmente apresenta-se em 

ambas as faces da alvenaria; 

· Largura de 0,5 mm à 1,0 mm. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Recalque de fundação 

· Edificação exposta a trepidação 

· Oscilação de temperatura; 

· Problemas estruturais; 

· Argamassa com resistência insuficiente. 

 

c) Tratamento Adequado: 

· Se a causa for momentânea e cessou, a solução para correção é remover 

o revestimento acolhido pela patologia, aplicação de tela na região da trinca, 

e na sequência aplicar a camada para a formação da junta. 

· Se a causa for o esforço pelo peso próprio atuando nas fundações deve-se 

realizar um reforço no local, para minimizar os efeitos. 
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2.3.1.8 Eflorescência 

 

a) Aspectos: 

· A eflorescência apresenta o aspecto de pó branco sobre a superfície e 

possui a característica de incrustação. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Presença de dois fatores simultaneamente: Umidade e sais. 

 

c) Tratamento Adequado: 

· Existe uma reparação que se faz, quando o ponto afetado é a parte externa, 

como por exemplo: verniz, que se usa um produto de limpeza, “limpa-

pedra”, se encontra em lojas de material de limpeza especializado. O uso 

deste é feito sob utilização de materiais de EPI’s, faz a limpeza necessária 

e pode fazer o selamento novamente; 

· Para reparo desta anomalia apresenta-se uma única solução em caso de 

degradação, a não ser a remoção do revestimento afetado, refazendo-o 

com utilização de aditivos impermeabilizantes. 

 

2.3.1.9 Cupim 

 

a) Aspectos: 

· Presença de um pó granuloso com cor e aspecto de madeira sob a peça 

infestada. Trata-se de fezes de cupins, que quando estão frescas possuem 

um aspecto mais claro, mas com o passar do tempo adquirem coloração 

mais escura; 

· Presença de asas de “siriris” ou “aleluias” no local de infestação, o que 

indica que a colônia pode ter liberado seus reprodutores alados para a 

revoada. 

· Peças de madeira com a superfície intacta e interior oco, que se quebra com 

uma pequena pressão; 
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· Presença de pequenos furos circulares na peça de madeira. Esses furos 

podem estar abertos ou fechados com um líquido que endurece após sua 

deposição. 

 

b) Possíveis Causas: 

· Má qualidade da madeira utilizada para a fabricação de esquadrias; 

· Má qualidade de selamento com material específico para cupins. 

 

c) Tratamentos Adequados: 

· Para reparo desta anomalia apresenta-se uma única solução a não ser a 

remoção do revestimento afetado, repondo com esquadrias com qualidade 

superior; 

· Fazer a manutenção regular. 

 

Todas as patologias que foram identificadas, têm tratamento certo e específico. 

Podem ainda ter manutenções regulares que facilitam e fazem com que no futuro, não 

haja gastos com danos e reparos para fazer. 

Nos respectivos quadros abaixo, podemos identificar cada patologia, 

localização e a observação visual. 

As fotos apresentadas nos quadros a seguir podem ser conferidas em tamanho 

maior no Apêndice A ao final deste trabalho. 
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Quadro 1 – Sala 922 

 
Fonte: O próprio autor 
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Quadro 2 – Sala 915 

 
Fonte: O próprio autor 
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Quadro 3 – Sala 913 

 
Fonte: O próprio autor 



45 

 

Quadro 4 – Sala 932 

 
Fonte: O próprio autor 
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Quadro 5 – Sala 929 

 
Fonte: O próprio autor 
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Quadro 6 – Rampa 

 
Fonte: O próprio autor 
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Quadro 7 – Salão de Reuniões 

 
Fonte: O próprio autor 
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Quadro 8 -  Sala 935 

 
Fonte: O próprio autor 
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3 CONCLUSÃO  

 

A partir do levantamento da situação geral do bloco D da instituição UNIARP, 

foi possível verificar que a edificação, encontra-se com a grande parte em bom estado, 

ou seja, todas as partes da construção encontram-se mantidas e sem 

descaracterização do projeto original. 

Podemos perceber que todas as patologias encontradas na instituição 

UNIARP, são anomalias conhecidas, umas estão com um estado um pouco mais 

crítico que outras, mas todas com soluções corretas e cabíveis a cada caso específico. 

Com base nas análises e identificação de manifestações patológicas e das 

origens no exterior e interior do bloco D da instituição UNIARP, por meio fotográfico e 

observação visual, conclui-se que as manifestações patológicas de umidade estão 

presentes na quase totalidade dos locais externos da edificação. Da mesma forma, 

paredes, tetos e pisos cerâmicos dos compartimentos internos apresentam 

manifestações patológicas de umidade, eflorescência e trincas, no entanto, deve-se 

destacar a dificuldade para quantificação destes dados por ser mínimos. 

No levantamento dos diferentes locais nos compartimentos externos da 

edificação fica de forma evidente, que quase a totalidade destes locais apresentam 

algum tipo de manifestação patológica. 

Através das análises das origens das manifestações patológicas internas e 

externas da edificação conclui-se que: 

 

· A grande maioria dos locais externos da edificação apresenta manifestações 

patológicas causadas por falta de manutenção; 

· Materiais inadequados, com má qualidade e erros de execução, que são 

origens de manifestações patológicas mais adequadas em critérios 

construtivos atuais; 

· E alguns pontos dos compartimentos internos apresentam manifestações 

patológicas nas paredes, tetos e pisos causados por falta de manutenção. 

 

Uma análise destas patologias, que engloba visualização de imagens digitais, 

observação visual, identificação de manifestações patológicas e identificação das 

origens destas anomalias, permite uma percepção geral do bloco D da UNIARP. 
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A edificação apresenta necessidade de recuperação, restauro e revitalização, 

em alguns pontos que podem trazer riscos à saúde dos alunos, professores que ali 

frequentam. Além da perda de parte do patrimônio. 

 É de suma importância a manutenção regular de qualquer tipo de estrutura, 

para que não haja patologias e pontos críticos afetados. Essa prevenção evita gastos 

futuros e propõe segurança, pois a instituição UNIARP é frequentada por várias 

pessoas durante o dia, seu ciclo de frequentação é alto, portanto a segurança, 

qualidade e bem-estar está em primeiro lugar. 
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APÊNDICE A – IMAGENS 

 

Imagens apresentadas no Quadro 1: Sala 922 
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Imagens apresentadas no Quadro 2: Sala 915 
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Imagens apresentadas no Quadro 3: Sala 913 

 

 

Imagens apresentadas no Quadro 4: Sala 932 
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Imagens apresentadas no Quadro 5: Sala 929 
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Imagens apresentadas no Quadro 6: Rampa 
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Imagens apresentadas no Quadro 7: Salão de Reuniões 
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Imagens apresentadas no Quadro 8: Sala 935 
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Todas as fotos foram tiradas em levantamento feito pelo Autor deste trabalho 

e estão sujeitas a direitos autorais. 
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ANEXO A - PLANTAS BAIXAS 
 

Arquivo 1: Planta de Elevação Frontal e Corte AA. 

 

 

Arquivo 2: Planta de Corte BB e Planta de Corte CC.
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Arquivo 3: Planta de Cobertura, Reservatório e Cobertura de Reservatório. 

 

 

 

Arquivo 4: Planta Baixa do Subsolo 
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Arquivo 5: Planta Baixa do Térreo 

 

 

Arquivo 6: Planta Baixa do 3º Pavimento 

 

 



67 

 

Arquivo 7: Planta Baixa do 4º Pavimento 

 

 

Todas as plantas foram disponibilizadas pelo Laboratório de Engenharia Civil 

da UNIARP e estão sujeitas a direitos autorais. 


