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RESUMO 
 
Este estudo tem o objetivo de apresentar a grande importância do conhecimento técnico e as 
consequências de suas possíveis falhas, como: fissuras, falhas em sistemas de distribuição, 
projeto mal concebido, o que será mostrado neste trabalho. 
 A importância do projeto é crucial para o bom desempenho, e o acompanhamento de um 
responsável técnico é de vital importância para a saúde da edificação, a fim de evitar futuras 
intervenções. Caso seja negligenciado, ações devem ser tomadas para garantir a segurança da 
edificação. Por isso o objetivo deste trabalho é mostrar como existem técnicas que devem ser 
abordadas mesmo que seja em pequenas obras, visando garantir a qualidade segurança e 
conforto. E concluir quais as atitudes do construtor foram tomadas que fizeram aparecer tais 
patologias, que comprometeram a qualidade da edificação.   
 
Palavras-chave: Edificações. Falhas. Patologias.  
 
 
 

DIFFERENCIAL SOIL SETTLEMENT IN REINFORCED CONCRETE IN 
COMPACTED LANDING 

 
ABSTRACT 

 
This study have the objective of show the importance of technician knowledge, and yours 
consequences of possible fails as: fissure, fails in system of distribution, wrong project concept, 
wich would be showed in this work. 
The importance of the project is crucial for good performance, and the follow-up of a 
technical person is of vital importance to the health of the building in order to avoid future 
interventions. If neglected, actions must be taken to ensure the safety of the building.  
Therefore the objective of this work is to show how there are techniques that should be 
approached even if it is in small works, aiming to guarantee the quality safety and comfort.  
And to conclude what the constructor's attitudes were taken that made them appear such 
pathologies, which compromised the quality of the building. 
 
 
 

 
Keywords: Buildings. Fails. Pathologies. 
 



 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Com o crescente aumento da economia do Brasil nos últimos anos e dos programas 

sociais auxiliando o aquecimento da construção civil, houve a necessidade de um aumento no 

volume de obras, como em edificações unifamiliar e multifamiliar. 

Apesar do aumento, não houve uma efetiva fiscalização das obras e investimentos na 

qualificação profissionais, como: pedreiros, serventes, carpinteiros etc. Com a necessidade de 

agilidade nas construções e prazos curtos, associado à falta de mão de obra qualificada, trouxe 

um aumento nas manifestações patológicas. E as recuperações de patologias geram grandes 

investimentos, que devem ser prevenidos na fase de projeto e execução, gerando economia e 

evitando recuperar a integridade da edificação.  

Uma das manifestações patológicas mais significativas é o recalque diferencial. O 

recalque ou assentamento é o termo utilizado em engenharia civil para caracterizar o 

fenômeno que ocorre quando uma edificação sofre um rebaixamento devido ao adensamento 

do solo sob sua fundação (MILITITSKY, 2005). 

As Trincas e rachaduras, por exemplo, são geradas por recalque diferencial, sendo 

quando uma parte da estrutura rebaixa enquanto a outra permanece intacta, gerando esforços 

não previstos na alvenaria e na estrutura da edificação. 

Este acompanhamento tem por objetivo mostrar o aparecimento de patologias no 

imóvel, em virtude da movimentação de terra. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 DEFINIÇÕES DO TERMO PATOLOGIA 

 

Segundo OLIVEIRA, A. (2012) Patologia, palavra oriunda do grego páthos, significa 

doença, e logos, significa estudo. Uma manifestação patológica pode ter sido ocasionada por 

diversos fatores, por esse motivo é muito difícil avaliar e quantificar uma patologia. 

Altamente utilizada na ciência, sendo definida como o estudo investigativo referente a 

mudanças e desvios na estrutura, e em suas funcionalidades, caracterizando diversas 

anomalias, capaz de determinar a causa do problema.  

Este ramo da ciência é utilizado na engenharia para a concepção de estudos prévios 

antevendo possíveis erros, realizações de reparos em estruturas danificadas, origem das 

patologias, se causadas por erros de projeto/execução ou por alterações de funcionalidade. 
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As manifestações patológicas podem ocorrem de diversas maneiras e em qualquer fase 

da obra, cada tipo de manifestações necessita de uma intervenção diferente, algumas um 

reforço superficial basta, outras de grandes intervenções e reforços ou precisaram ser 

demolidas. Quanto mais anteceder o reparo da edificação menor será o custo e menor a perca 

de desempenho da obra. A manutenção é a principal ferramenta para evitar tais patologias ao 

decorrer da vida útil da edificação. Poucas manutenções fazem com que pequenas patologias 

se transformem em situações de baixo desempenho e alto custo de reparo.  

 

2.2 ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 

 

Segundo RIBEIRO, S. (2008), Os aterros sobre solos moles caracterizam-se por 

apresentar baixa resistência ao cisalhamento e elevada compressibilidade, exigindo 

procedimentos específicos para as soluções dos problemas detectados.  

O estudo sobre o comportamento da obra sobre o solo deve ser considerado uma 

análise das condições de estabilidade interna (aterro), estabilidade externa (fundação) e 

estabilidade global (aterro + fundação), por exemplo: 

 

Figura 1 – Modelos de ruptura de aterros sobre solos moles  

 

Fonte: Almeida (1996). 

 

Durante anos foram estudadas e desenvolvidas técnicas para evitar ou minimizar os 

problemas pela elevada compressibilidade e baixa resistência dos solos moles. Para isso, 
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utilizam-se mecanismos de estabilização hidráulica e também pode ser empregado o uso de 

elementos laterais, até mesmo alterar a geometria do aterro, criando esforços de compressão 

aos esforços inseridos sobre o solo compressível. 

 

2.3 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO  

 

De acordo com Gerscovich (2010), muros são estruturas corridas apoiadas em 

fundações rasa ou profunda, de parede vertical ou quase vertical, que podem ser construídas 

em alvenaria, tijolos, pedras, em concreto simples ou armado, além de elementos especiais. 

Segundo Barros (2011), os muros de contenção são obras civis que têm por objetivo 

prover a estabilidade contra a ruptura de maciços de rocha ou solo. Tais estruturas atuam 

como estabilizadores dos maciços, evitando escorregamentos. Assim, devem-se levar em 

consideração três fatores básicos: físico, geotécnico e econômico. 

Barros (2011) relata que o fator geotécnico considera o tipo de solo a conter e sua 

capacidade de suporte do solo da base, além da presença (ou não) de lençol freático. Ainda, 

para o autor, o fator econômico está relacionado à disponibilidade de mão de obra qualificada 

e materiais, tempo de execução e custo final da estrutura. Já o fator físico compreende, de 

forma resumida, a altura da estrutura de contenção e o espaço disponível para a execução da 

mesma. 

Moliterno (1980) acrescenta que qualquer obra de contenção terá pouca confiabilidade 

se não houver observação do comportamento de construções similares já executadas e de 

movimentos lentos da encosta, que só serão constatados com a verificação pessoal ao local da 

construção.  

 

2.4 COMPACTAÇÕES DO SOLO  

 

De acordo com Pinto (2006), compactar um solo é aumentar sua densificação por meio 

de equipamentos mecânicos, como rolos compactadores, contudo, usualmente também podem 

ser utilizados soquetes manuais. Um solo, quando transportado e depositado em um aterro, 

permanece em um estado relativamente fofo e heterogêneo, pouco resistente e extremamente 

deformável. A compactação tem uma vital importância para o projeto, pois aumenta a 

densidade e diminui o índice de vazios, melhorando suas propriedades. 

Segundo Caputo (1988) entende-se por compactação de um solo o processo que visa 

reduzir o volume de vazios do solo, usando processo manual ou mecânico, o qual aumenta a 
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sua resistência, tornando-o estável. A compactação visa melhorar, não só as propriedades 

quanto à resistência, mas, também, nos aspectos de permeabilidade, compressibilidade e 

absorção de água.   

 

2.4.1 Aspectos da Compactação 

 

Os aspectos para a compactação do “Laboratoire Central des Ponts et Chaussées” 

(LCPC/SETRA), sendo o que melhor define o número de passagens e espessura de um aterro 

sem proceder a estudos ou aterros experimentais. 

Em meados dos anos 30, Proctor procurou aprimorar a técnica de compactação, 

observando que a densidade atingida na operação de compactação, depende da umidade do 

solo na hora da compactação, até então se desenvolvendo de modo empírico. Desenvolveu um 

ensaio dinâmico para determinação experimental da curva de compactação, representado pela 

relação peso volumétrico seco e teor de umidade. 

 De acordo com Simao R. (200O peso volumétrico, resultante de uma determinada 

energia de compactação, é em função do teor de umidade do solo. A adição de água no solo 

reduz as forças capilares, a resistência ao atrito e a resistência ao corte do solo. Em umidades 

muito baixas, ocorrem altos atritos, prejudicando a redução de vazios. Com o aumento da 

umidade, há um efeito de lubrificação entre os grãos, facilitando a saída de ar que se encontra 

no solo. A partir de um determinado teor de umidade, a água impede a saída de ar, 

prejudicando a densificação do solo, não reduz o atrito e nem influencia no rearranjo das 

partículas do solo. Portanto, para uma determinada energia há uma densidade máxima a ser 

obtida para certo teor de umidade, relacionada como teor de umidade ótimo, relação ideal 

entre solo, água e ar.  

No caso de solos coesivos, sua resistência ao corte é máxima quando o solo é 

compactado do lado seco, decrescendo com o aumento do teor de água.  Com o intuito de 

reduzir a água existente no solo e conseguir utilizar rolos compressores no ato da 

compactação, são construídos aterros provisórios ou malhas de colunas de brita, geotêxtil etc. 

com intuito de se obter o teor de umidade próximo do ótimo. 

No caso de solos não coesivos, como areias e cascalhos, a saturação não acarreta uma 

quebra na resistência, tenham os solos sido compactados do lado seco ou úmido.  
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2.4.2 Efeitos da Compactação 

 

Considerar o efeito da compactação do solo no comportamento de estruturas de 

contenção é importante, sendo que a intensidade da compactação e o tipo de solo interferem 

no desenvolvimento das tensões internas.  

De acordo com Ehrlich e Becker (2009), as tensões horizontais residuais tendem 

serem maiores que as tensões, devido ao peso próprio do material lançado, isto dependerá da 

energia de compactação. Devido a isto, pode ocorrer algum aumento de tensão nos reforços, 

não significando que o processo de compactação é prejudicial para a estrutura, sendo que os 

carregamentos aplicados após a construção da estrutura são, normalmente, inferiores àqueles 

induzidos pela compactação. 

 

2.4.3 Classificações do solo  

 

A classificação é de eventual importância, deste modo, devem-se coletar amostras em 

campo e realizar ensaios em laboratório. Na sequência, serão descritos os ensaios a serem 

realizados, indicando as respectivas normas que foram seguidas:  

a) Análise Granulométrica: com base nos procedimentos in dicados pela NBR 7181/84, 

deverá ser realizada a análise granulométrica da argila e do solo, por meio de 

peneiramento grosso, sedimentação com defloculante e peneiramento fino. 

b) Massa específica Real dos Grãos: de acordo com a NBR 6508/84, a massa específica 

real dos grãos de solo, que passam pela peneira de 4,8mm, devem ser determinadas 

por meio do ensaio de picnômetro.  

c) Limites de Liquidez e de Plasticidade: é compreendido os limites de consistência dos 

solos (LL, LP, IP), empregando os métodos indicados e descritos nas NBR 6459/84 e 

NBR 7180/84. 

d) Ensaio de Compactação: segundo a NBR 7182/2016, os solos em questão devem ser 

compactados para se determinar a densidade máxima e o teor de umidade ótimo. 

 

2.4.4 Preparo das Amostras para Compactação  

 

Segundo a NBR 6457/2016, o primeiro passo é colocar o solo classificado para secar 

ao ar até próximo à umidade higroscópica, separado em bandejas grandes e protegidas de 

intempéries. Assim que estiver seco, é destorroado, evitando quebra de grãos. A seguir, 
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devem-se homogeneizar as amostras e verificar se a amostra passa integralmente na peneira 

número de 4,8mm. O material retido deve passar na peneira 19,1 mm, com objetivo de 

desmanchar os torrões. No caso das amostras passadas na peneira número 4,8mm, deve-se 

armazenar em sacos plásticos lacrados, mantendo a baixa umidade. Um dia antes da 

utilização, recolher uma cápsula deste para determinar sua umidade giroscópica por meio do 

método de estufa. Em função do teor de umidade na compactação dos corpos que se deseja 

atingir, computa-se o peso em água necessário para a mistura do solo. Recolhida em um saco 

plástico bem fechado, identificado e levado à câmara úmida por 24h para ocorrer a 

homogeneização da umidade. 

 

2.4.5 Compactação Dinâmica ou por Impacto  

 

A norma NBR 7182/2016 autoriza processos distintos:  

 Ensaio realizado com reuso de material sobre amostras preparadas com secagem 

prévia até umidade higroscópica. 

 Ensaio realizado sem reuso de material sobre amostras preparadas com secagem 

prévia até umidade higroscópica. 

 Ensaio realizado com reuso de material sobre amostras preparadas a 5% abaixo da 

umidade ótima presumível.  

 Ensaio realizado sem reuso de material sobre amostras preparadas a 5% abaixo da 

umidade ótima presumível.  

 Ensaio realizado sem reuso de material sobre amostras preparadas a 3% abaixo da 

umidade ótima presumível.  

 

2.4.6 Equipamentos de Compactação  

 

De acordo com SIMÃO, R. (2008), a combinação do tipo de solo com o método de 

compactação é a técnica utilizada para chegar ao nível desejado de compactação. 

Especificações de compactação e condições do local da obra são outros fatores que também 

devem ser considerados.  

Solos coesivos – faz-se necessário uma máquina com uma força de alto impacto para 

forçar a saída do ar, organizando as partículas. Compactadores à percussão é a melhor escolha 

ou compactador de rolo vibratório pé de carneiro, se necessário para uma maior produção.  
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Solos granulares – suas partículas requerem uma agitação ou ação vibratórias para 

movê-las, já que não são coesivos. Placas vibratórias unidirecionais é a melhor escolha. 

Ainda de acordo com SIMÃO, R. (2008)  é adequado escolher o melhor equipamento 

pela porcentagem maior na mistura do solo. Dois fatores são determinantes para escolher a 

força que uma máquina de compactação produz: frequência e amplitude. A frequência é a 

velocidade em que o eixo excêntrico gira ou a máquina vibra. Cada máquina é projetada para 

operar em uma frequência ótima para fornecer a força máxima. Já a amplitude é o maior 

movimento de um corpo vibrando a partir do seu eixo em uma determinada direção. A 

amplitude dupla é a maior distância que um corpo vibrante se move a partir do seu eixo em 

ambas as direções. A amplitude aparente, por sua vez, varia para cada máquina conforme as 

diferentes condições do local de trabalho, aumentando à medida que o material se torna mais 

denso e compactado.  

 

2.4.7 Altura da compactação  

 

Segundo SIMÃO, R. (2008) os equipamentos do tipo vibratório e compactador à 

percussão compactam o solo em uma mesma direção: do topo para o fundo e do fundo para o 

topo. O impacto se transmite pela superfície dura abaixo e, então, retorna à superfície, 

colocando as partículas em movimento, realizando a compactação.  

Com a compactação, o impacto passa a ter uma menor distância para atravessar, 

retornando mais força para a máquina. Se a camada for muito profunda, a máquina vai levar 

mais tempo para compactar o solo, deixando a camada intermediária sem ser compactada. Se 

houver excesso de compactação, pode haver rachaduras em torno do solo, reduzindo sua 

densidade. 

 

2.4.8 Especificações de compactação  

 

Geralmente, parâmetros de desempenho da compactação são fornecidos de duas 

maneiras em um projeto.  

1. Especificações do método: tipo de máquina, camada de compactação, número de 

passadas, velocidade da máquina e teor de umidade. 

2. Especificações do resultado final: engenheiros indicam as exigências finais para a 

compactação, dando à empreiteira flexibilidade para escolher o método mais 

econômico para alcançar o resultado requerido.  
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2.5 PATOLOGIAS CAUSADAS POR SOBRECARGAS  

 

Segundo Oliveira (2012), as sobrecargas são consideradas solicitações externas na 

estrutura que, quando corretamente prevista, não causam danos algum aos componentes. 

Essas sobrecargas levam a patologias nas peças por falhas em sua execução ou por uma carga 

solicitada não prevista para tal situação.  

Ainda segundo Oliveira (2012), quando não corretamente consideradas são causadoras 

de fissuras em componentes estruturais e de vedação, como: paredes, pisos, pilares e vigas, 

corriqueiramente não levando a um estado inutilizável, mas a uma desconfortável sensação. A 

fissuração em componentes de concreto armado tende a redistribuir suas tensões a peças em 

conjunto, na tentativa de absorver as sobrecargas, levando a danos globais a superestrutura ou 

parte dela. Contudo, esse não é um raciocínio indiscriminado, pois não são todas as peças que 

distribuem seus esforços uma para as outras. 

 

Figura 2 – Fissuração típica em viga subarmada solicitada à flexão 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Como mostrado nesta figura. Segundo THOMAZ (1989), as fissuras ocorrem 

perpendicularmente às trajetórias dos esforços principais de tração. Essas fissuras são 

previstas em projeto dos componentes fletidos e são dimensionados prevendo-se a fissuração 

nas regiões tracionadas, evitando o aparecimento de fissuras em função dos requisitos 

estéticos, da deformabilidade e durabilidade da estrutura. Em vigas deficientemente armadas 

ao cisalhamento, ou ancoradas irregularmente, inicialmente, surgem fissuras inclinadas 

próximas ao apoio.  
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Figura 3 – Fissuras de cisalhamento em viga solicitada à flexão 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

A figura acima representa o cisalhamento em viga solicitada à flexão. Segundo 

THOMAZ (1989), as fissuras ocorrem perpendicularmente as trajetórias dos esforços 

principais de tração, são praticamente verticais no terço médio do vão e apresentam aberturas 

maiores a face inferior. 

 

Figura 4 – Fissuras provocadas por torção 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Ainda segundo THOMAZ (1989), as trincas de torção tendem a aparecer nas vigas de 

borda, nos cantos das construções, sejam pela excessiva deformabilidade de lajes ou vigas que 

lhe são transversais, cargas excêntricas e também por recalques diferenciados das fundações. 

Casos corriqueiros como marquises engastadas em vigas não são dimensionadas para receber 

esforços de torção.  
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2.6 DANOS CAUSADOS POR PATOLOGIAS DE FUNDAÇÕES  

 

Segundo Almeida e Nascimento (2007), são três os tipos de danos.  

 Danos Arquitetônicos ou estéticos: é definido como um dano que compromete a 

estética da edificação, não causando risco algum. Podem ser: trincas em paredes, 

desaprumo da edificação, vidros emperrados ou quebrados etc. 

 Danos funcionais: esses danos causam mau funcionamento das instalações, por 

exemplo, rompimento das instalações hidráulicas e elétricas, desaprumo dos 

elevadores causando excessivo desgastes nos trilhos.  

 Danos Estruturais: são danos que comprometem a estabilidade da estrutura, sendo 

necessário o reforço, pois sua ausência pode causar o a ruptura da estrutura. 

 

2.6.1 Classificações dos danos na edificação  

 

A seguir, é apresentada uma classificação das aberturas em edificações segundo suas 

dimensões. 

 

Figura 4 – Classificação de fissuras 

 

Fonte: Rodrigues, A. (2018). 

 

Burland et al.(1977), classifica os danos em edificações em razão da espessura das 

trincas.   

1. Fissura capilar: produz danos desprezíveis.  

2. Trinca: fácil reparo, visíveis sob inspeção detalhada. 

3. Rachaduras: são facilmente preenchidas, sujeitas a infiltração. Caixilhos emperrando 

um pouco. 
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4. Fenda: requer significativo preenchimento. Talvez seja necessária a substituição de 

pequenas áreas de alvenaria externa.  Caixilhos emperrados. Redes de utilidade podem 

estar afetadas.  

5. Brecha: danos severos. Requer reparos. Esquadrias de portas e janelas fora de 

esquadro. Paredes fora de prumo.  

 

2.7 REFORÇOS DE FUNDAÇÃO  

 

Um projeto de reforço se faz necessário quando há o surgimento de patologias, 

causando danos estéticos, estruturais ou funcionais. Segundo Neves (2010), a solução do 

reforço depende das seguintes propriedades:  

 Propriedade mecânica do solo de suporte; 

 Condições das fundações ou da estrutura; 

 Condições e restrições impostas durante a execução. 

 

2.7.1 Reforço com Calda de Cimento 

 

O reforço com calda de cimento é indicado para solos pouco coeso e com baixa 

resistência, aumentando, assim, sua estabilidade, pois preenchem os vazios do solo, 

melhorando suas propriedades, se tornando estável, entretanto, este procedimento necessita de 

requisitos de permeabilidade.  

Haris (2001) ressalta que as técnicas de injeção tem o objetivo de minimizar a 

extensão em que a calda de cimento pode penetrar ou permear na estrutura do solo, 

preenchendo os vazios, evitando os deslocamentos. Em solos coesivos e finos, esta penetração 

não ocorre. Em solos granulares, uma extensa quantidade de calda se mistura à estrutura do 

solo.  

O principal objetivo deste processo é proporcionar para o solo uma resistência capaz 

de suportar as cargas transmitidas pela fundação. No entanto, deve-se controlar a pressão de 

injeção da calda a fim de evitar levantamentos maiores que o desejável (NEVES, 2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Este estudo de caso foi feito em uma residência, com 4 anos, térrea, de 100m2 

construídos, localizada no Jd. Itália, Maringá-PR. Este acompanhamento tem por objetivo 

mostrar o aparecimento de patologias no imóvel, em virtude da movimentação de terra.  

Na edificação teve que ser realizado um aterro e, para isso, foi construído um muro 

visível de 5,5 metros de altura por 6 metros de largura, em concreto armado e alvenaria no 

terreno da edificação. Abordaremos, a seguir, sobre qual deveria ser a ação correta ao longo 

da execução do aterro, que evitaria as patologias. 

O diagnóstico compreende o entendimento dos fenômenos no sentido de identificar as 

múltiplas relações de causa e efeito normalmente caracteriza um problema patológico. Assim, 

procura-se determinar a possível origem do problema, a manifestação, a causa e os 

mecanismos de ocorrência. Em cada etapa do processo deve-se avaliar se há condições 

suficientes para diagnosticar o problema (CARMO, 2002). 

A seguir, a tabela com a quantidade de fissuras e suas aberturas, e respectivas fotos 

das patologias mais graves encontrada na edificação. 

 

Tabela 1 – Relação das fissuras encontradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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3.1  RECALQUES 

 

Na figura, a seguir, identificamos uma patologia do piso causado pela compactação 

natural do solo que, consequentemente, levou à ruína do contra piso e revestimento, 

resultando em um buraco de aproximadamente 27 cm de profundidade. 

 

Figura 5 – Compactação natural  

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

O desempenho de uma edificação é governado pela interação entre superestrutura, 

infraestrutura e terreno da edificação, em um mecanismo denominado interação solo-estrutura 
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(GUSMÃO, 1994). Os solos são constituídos basicamente por partículas sólidas, ar, água e 

material orgânico. Houve uma deformação por falta de compactação. Se essas deformações 

forem diferenciadas ao longo das fundações, tensões com alta intensidade serão distribuídas 

na estrutura, podendo causar diversas patologias. 

 

Figura 6 – Muro da residência apresentando fissuras 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Por conta da deformação do solo em virtude do recalque, houve o aparecimento de 

fissuras na parede, com 1mm a 3mm de espessura neste muro. Lobo, Ferreira e Renófio 

(2003), nos explica que no processo de compactação, o solo produz nas paredes do muro, um 

esforço de cima para baixo. Esses esforços somam-se às cargas que já estão atuando nas 

estacas que, por vez, acabam por ultrapassar sua capacidade de carga, resultando em 

indesejáveis recalques do muro, que se propagam para edificações vizinhas.  

De acordo com Thomaz (1989), para se evitarem os recalques diferenciados é 

essencial na hora de projetar, seja considerado o inter-travamento entre componentes isolados 

da fundação, adensamento de aterros, falta de homogeneidade do solo, carregamentos muito 

diferenciados e a interferência com fundações de edifícios vizinhos. 

Ainda segundo Lobo, Ferreira e Renófio (2003), o solo de fundação, ao sofrer o 

recalque, acaba arrastando consigo o solo adjacente sob a fundação vizinha, provocando 

recalques das paredes e do piso, em consequência contínua, originando tricas e rachaduras na 

alvenaria. 
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Figura 6 – Fissura causada por recalque de fundação  

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Nesta foto acima e abaixo, ocorreu um recalque diferencial, que é quando uma parte 

da estrutura se desprende da outra, formando um desnível resultando em esforços inesperados, 

colocando em risco a edificação. 

 

Figura 9 – Fissura causada por recalque  

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Neste caso, pode-se verificar a existência de uma viga logo acima da fissura, podemos 

dizer que por conta da força resistente da viga, segurou a laje logo acima, Este tipo de fissura 

foi ocasionado devido ao adensamento do solo e falta de estrutura de apoio à parede, 

consequentemente gerou um desnível, e o aparecimento desta fissura de 8 mm. 

Deve-se estabilizar o movimento, sendo tomadas as medidas corretivas, como a técnica de 

injeção de calda de cimento. 

A execução da restauração das fissuras em alvenaria só deve ser executada após a 

eliminação ou redução dos agentes causadores da patologia. Segundo Thomaz (1989), há a 

possibilidade da evolução do movimento, pondo em risco a estrutura da edificação e não 

sendo eficiente nenhum reparo do componente antes de resolver a causa. 

A recuperação das paredes trincadas pode ser feitas após o reforço do solo, utilizando 

a técnica de grampo. Segundo Thomas (1989), com a colocação de armadura nas paredes 

perpendicular à direção das fissuras e chumbadas com argamassa rica em cimento. A camada 

de suporte tem o solo como base, nestes casos, é necessária que seja executado um sistema de 

base para o mesmo. 

 

Figura 8 – Patologia por conta do assentamento natural do solo 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

O piso usou o solo como seu apoio, ao passar o tempo, como não houve uma 

compactação antes de se edificar ocorreram estas patologias, o solo foi se compactando 
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naturalmente, com o desnível trouxe esforços que não eram previstos para este piso ocorrendo 

isto.  

Todo o piso deve ser retirado e refeito. Em relação à recuperação do piso, segundo 

Rodrigues (2010), deve-se preparar o subleito, que se resume à compactação do solo.  

Na prática é comum a utilização de camada de areia sobre a sub-base para fins de 

regularização. Rodrigues (2010) cita que esta prática deve ser condenada, caso não exista 

controle da granulometria e capacidade de suporte da mesma. 

Ao concretar, o piso pode-se fazer o uso de telas soldadas, que consistem em malhas 

retangulares de fios de aço soldados, pré-fabricadas para armar o concreto. Devem ser 

executada em conformidade com a NBR 7481/90 – Tela de aço soldada – Armadura para 

concreto.  

Amplamente utilizadas em pisos apoiados sobre o solo, normalmente estas armaduras 

não são utilizadas para fins estruturais. Por ser posicionada na porção superior da placa de 

concreto, sua principal finalidade é evitar a abertura de fissuras na superfície do pavimento 

(THE CONCRETE SOCIETY, 2003). 

Deve-se também executar juntas de encontro, que têm a função de permitir a 

movimentação entre o piso de concreto e os elementos construtivos em contato com o mesmo. 

Juntas de encontro devem ser utilizadas em regiões adjacentes a paredes, pilares, que possam 

impedir a livre movimentação do piso (ACI, 1997). 

 

3.4 BOLOR E MOFO  

Figura 10 – Mofo e bolor em parede 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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A incidência de umidade constante, principalmente, em áreas não expostas ao sol, 

propicia o surgimento de mofo ou bolor na superfície que tende a desagregar o revestimento 

(CINCOTTO, 1988). 

O mofo ou bolor é uma alteração observável macroscopicamente na superfície dos 

materiais, sendo uma consequência do desenvolvimento de micro-organismos pertencentes ao 

grupo dos fungos. Promovem a decomposição dos revestimentos por meio da secreção de 

enzimas que quebram moléculas orgânicas complexas até compostos mais simples, que são 

assimilados e utilizados no seu desenvolvimento. Sendo um organismo vivo, os fungos têm 

seu desenvolvimento afetado pelas condições ambientais, sendo a umidade fundamental 

(ALUCCI et al., 1988). 

Barros et al. (1997) destacam que a umidade é fator determinante para o 

desenvolvimento dos fungos e a temperatura outro fator condicionante. Neste sentido, a 

umidade de condensação, a ventilação insuficiente e a permeabilidade do revestimento à 

umidade exterior, constituem fatores causadores de umidade, favorecendo o acúmulo de bolor 

nas superfícies. 

Segundo Alucci et al. (1988), as características do substrato exercem influência para o 

aparecimento de fungos, sendo a composição química do substrato sobre qual o esporo se 

deposita, fundamental para a germinação e infecção da superfície.   

Segundo Letícia (2009), para ser feito o reparo em paredes com mofo ou bolor, devem 

ser verificados se não há vazamentos ou infiltrações. Se não houver, deve ser removida a 

camada de pintura e passar um selador em toda a área afetada. Após a secagem deve ser feita 

a pintura. Em casos mais leves, pode-se limpar o local com produtos desinfetantes, que evitam 

a proliferação destes fungos no local.    

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Após os dados apurados, foi concluído que a falta de compactação, acompanhamento 

técnico e execuções incorretas, resultaram em um grande incômodo aos moradores desta 

residência, tendo prejuízo com futuras intervenções a se fazer, quanto ao dano estético 

produzido. 
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O que poderia ter sido evitado usando a ética profissional alertando sobre os riscos de 

se construir sem o devido acompanhamento, visitando o local a ser construído, e 

acompanhando o projeto de sua concepção, visando à qualidade da edificação.   
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