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ESTUDO DE CASO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS OBSERVADAS EM 

EDIFICAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ-PR 

 

 

Camila Eloisa dos Santos 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo evidenciou as manifestações patológicas de um Colégio Estadual localizado 

na cidade de São Tomé, Paraná. Para desenvolvimento do estudo de caso utilizou-se a 

metodologia proposta por Lichtenstein (1985), que consiste basicamente em três etapas: 

levantamento de subsídios através de vistoria do local, identificando a natureza e origem das 

patologias; diagnóstico da situação, buscando o entendimento dos fenômenos em termos de 

interpretação das relações de causa e efeito que caracterizaram as manifestações patológicas; 

e definição de conduta, ou seja, a descrição do trabalho a ser executado para resolver o 

problema. Optou-se por esse método por ser disponível e conhecido, além de contar com 

vários exemplos práticos para pesquisa. A edificação em estudo, que possui mais de 50 anos, 

apresentou diversos problemas patológicos, como fissuras, descolamento de reboco e 

revestimento e, bolor, sendo algumas das fissurações muito preocupantes. A maior parte 

dessas manifestações se deve ao fato de se tratar de uma construção muito antiga e ser uma 

obra pública, contando com poucos recursos para sua manutenção, principalmente financeiro. 

O trabalho se inicia com as definições de algumas manifestações patológicas, baseado em 

uma ampla pesquisa bibliográfica. Posteriormente, foram realizadas visitas no local para 

obtenção de fotos e informações sobre a edificação com os responsáveis. Após isso, os dados 

obtidos foram organizados e, as patologias evidenciadas, juntamente com as suas definições, 

possíveis causas e reparos.   

 

Palavras-chave: Análise. Manutenção. Patologia.  

 

 

CASE STUDY OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS OBSERVED IN STATE 

SCHOOL BUILDING IN THE MUNICIPALITY OF SÃO TOMÉ-PR  

 

ABSTRACT 

 

The following study showed the pathological manifestations of a State School located in the 

city of São Tomé, PR. For the study case’s development, Lichtenstein’s methodology (1985) 

was used, which basically has three stages: survey of subsidies trough site inspection, 

identifying the nature and origin of the pathologies; diagnosis of the situation, seeking 

understand the event in terms of interpreting the cause and effect that characterize the 

pathological manifestations; and the definition of conduct, meaning the description of the 

work to be performed to solve the problem. This method was chosen because it’s available 

and known, besides having several practical examples for research. The building studied, 

which is over 50 years old, presented several pathological problems, such as cracks, plaster 

and coating detachment and mold, some of which are very worrying. Most of these 

manifestations are due to the age of the building and also the fact that it’s a public building, 



with few resources for its maintenance, mainly financial monetarily. The work begins with the 

definitions of some pathological manifestations, based on extensive bibliographic research. 

Subsequently, on-site visits were made to obtain photos and information about the building 

with those responsible. After that, the data obtained were organized and the pathologies were 

evidenced with their definitions, possible causes and repairs. 

 

Keywords: Analyze. Maintenance. Pathology 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A patologia na construção pode ser entendida, analogamente à Ciência Médica, como 

o ramo da engenharia que estuda os sintomas, formas de manifestação, origens e causas das 

doenças ou defeitos que ocorrem nas edificações (CARMO, 2000). Portanto, pode-se atribuir 

patologia ao estudo dos danos ocorridos nas construções, também denominados de 

manifestações patológicas. 

Os problemas patológicos podem se originar em qualquer etapa ou fase construtiva da 

edificação e, muitas vezes, são atribuídos não somente a uma falha em uma etapa isolada, mas 

também a um grupo de fatores. 

Segundo Capello et al. (2010), a origem das patologias pode ocorrer: de projetos mal 

feitos, da má qualidade dos materiais empregados na construção, da falta de controle 

tecnológico, principalmente relacionado ao concreto, da falha na etapa de construção, equipe 

sem preparação para execução de projetos mais elaborados, falta de fiscalização por parte dos 

gestores ou responsáveis pela execução do empreendimento, edificações sendo utilizadas para 

outros propósitos do que o inicial (de projeto) ou mesmo pelo seu uso inadequado e a falta de 

manutenção. 

Existem diversos tipos de manifestações patológicas na construção civil, como: 

fissuras, vesículas, proliferação de fungos, descolamentos, eflorescência, corrosão, dentre 

outros. 

Para uma completa análise das patologias, Machado (2002, p. 5) afirma que é 

necessário verificar e interpretar “as manifestações patológicas; os vícios construtivos; as 

origens dos problemas; os agentes causadores dos problemas; o prognóstico para a terapia, os 

erros de projeto”.  

A grande incidência de manifestações patológicas observadas em obras públicas, no 

geral, é um fator preocupante, seja para seus usuários ou para a própria edificação, pois pode 

acarretar em diversos problemas para ambos. 

Neste trabalho, aborda-se um estudo de caso referente às manifestações patológicas 

encontradas na edificação de um colégio estadual, situado no município de São Tomé, Paraná.  

A obra foi escolhida pela importância do prédio em questão, pois se trata de uma 

construção pioneira na cidade, tendo sua fundação oito anos depois da fundação do município 

e, diante do valor histórico e sentimental que a escola representa para todos os munícipes que 

ali estudaram: durante todos os seus anos de funcionamento, a edificação recebeu alunos de 

todas as idades, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio.  
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Visto que a edificação em estudo foi construída há mais de 50 anos e que, desde a sua 

conclusão foram realizadas poucas manutenções, o local adquiriu inúmeros problemas em 

suas estruturas, paredes externas e internas, forros, calçada, entre outros. 

O estudo de caso abordado no presente trabalho tem como objetivo analisar os tipos de 

patologias e suas manifestações, determinar fatores influenciadores e apresentar possíveis 

ações para reparo. 

 

 

2 METODOLOGIA                      

Para alcançar os objetivos desejados, foi utilizada a metodologia apresentada na foto 1, 

abaixo. 

 

Foto 1 – Fluxograma da metodologia utilizada no trabalho. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para um melhor conhecimento 

dos tipos de manifestações patológicas que ocorrem em edificações escolares e, 

posteriormente, expostos alguns problemas patológicos, juntamente com suas características, 

utilizando pesquisas em artigos, monografias e livros como base.  
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Para o estudo de caso, foi feito uma análise na edificação em questão, onde foram 

realizadas visitas no local, levantamento de informações com os responsáveis e, levantamento 

de dados visuais, que são as fotografias dos locais afetados pelos problemas patológicos. 

Os resultados se deram pela identificação das manifestações vistas e sua análise. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

 

O ciclo de vida de uma edificação envolve seu planejamento, projeto, fabricação, 

execução e uso. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a Norma 

Brasileira 15575-2/2013 - Desempenho de edificações habitacionais, ABNT NBR 15575-2 

(2013), vida útil é o período de tempo durante o qual o edifício (ou seus sistemas) mantém o 

desempenho esperado, quando submetido às atividades de manutenção predefinidas em 

projeto e, as obras têm que ter uma vida útil de no mínimo 50 anos; para que isso seja 

possível, é importante a realização de manutenções que podem ser preventivas, preditivas, 

detectivas ou corretivas. Entretanto, muitas vezes as edificações apresentam problemas antes 

deste prazo devido a muitos fatores, como se pode observar na foto 2, logo a seguir. 

 

Foto 2 – Gráfico com as principais origens de patologias no Brasil. 

 

Fonte: Silva e Jonov (2011). 
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Como é possível observar, as manifestações patológicas podem ocorrer em diversas 

etapas da construção, sendo a execução a etapa com maior incidência, o que pode ser 

explicado pela falta de comprometimento com o projeto, mão de obra desqualificada, entre 

outros. A concepção de um projeto inadequado vem em segundo lugar, seguido da utilização, 

que consiste no mau uso ou uso para outros fins da edificação; no caso de edificações 

públicas, como as escolas, por exemplo, é muito comum que a falta de cuidados dos usuários 

ocasione ou acelere o processo da ocorrência de manifestações patológicas. Além desses, 

pode-se observar também outras origens de problemas patológicos, como os materiais 

utilizados, fortuitas, manutenção do local e outros. 

 

3.1 PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS EDIFICAÇÕES  

 

Helene e Pereira (2007) destacam que os problemas comuns, de maior efeito no 

concreto, são as eflorescências, as fissuras, as flechas excessivas, a corrosão da armadura, as 

manchas no concreto aparente, os defeitos de aterro e compactação e problemas devido à 

segregação dos componentes do concreto. Geralmente, as manifestações patológicas 

aparecem de forma bastante característica e com ocorrência bem estabelecida 

estatisticamente. 

Na Tabela 1 a seguir, Machado (2002) expõe a incidência das patologias: 

 

Tabela 1 - Incidência de Manifestações Patológicas. 

Manifestações Patológicas  Ocorrência %  

Deterioração e degradação química da construção 7% 

Deformações (flechas e rotações) excessivas 10% 

Segregação dos materiais componentes do concreto 20% 

Corrosão das armaduras do concreto armado 

Fissuras e trincas ativas ou passivas nas peças de concreto armado 

Manchas na superfície do concreto armado 

20% 

21% 

22% 

Fonte: Machado (2002, p. 06). 

De acordo com a tabela, a manifestação com maior ocorrência são as manchas na 

superfície do concreto armado, seguido das fissuras e trincas. A corrosão das armaduras e a 

segregação dos materiais do concreto vêm logo depois. Com menor ocorrência, têm-se a 

deformação excessiva e a deterioração de degradação química da construção. 
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3.1.1 Fissuras 

 

Vitório (2003) afirma que um dos sintomas mais comum é o aparecimento de fissuras, 

trincas, rachaduras e fendas, que correspondem a aberturas de espessuras distintas que podem 

aparecer de maneira expressiva ou em forma de linha na superfície de qualquer material 

sólido. 

No entendimento de Souza e Ripper (1998), as fissuras podem ser consideradas como 

a manifestação patológica derivada das estruturas de concreto, sendo o dano de ocorrência 

mais comum, o qual, a par das deformações muito acentuadas, mais chama a atenção dos 

leigos, proprietários e usuários, para o fato de que algo de anormal está para acontecer. 

De acordo com Olivari (2003), as fissuras podem ser classificadas através da espessura 

da sua ruptura, conforme demonstra a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classificação de fissuras. 

Classificação Espessura 

Fissura capilar Menor que 0,2 mm 

Fissura 0,2 mm a 0,5 mm 

Trinca 0,5 mm a 1,5 mm 

Rachadura 

Fenda 

Brecha 

1,5 mm a 5 mm 

5 mm a 10 mm 

Maior que 10 mm 

Fonte: Olivari (2003). 

 

Conforme a tabela acima existem seis classificações para as fissuras, baseado no 

tamanho de sua abertura. 

Segundo Vitório (2003), tais aberturas também podem ser classificadas como ativas ou 

passivas, sendo as passivas aquelas que, ao chegarem à sua amplitude máxima, estabilizam-se 

devido ao equilíbrio dos esforços mecânicos, e as ativas aquelas que são produzias por ações 

de magnitude variáveis, provocando deformações diárias e sazonais também variáveis no 

concreto. 

 

3.1.1.1 Causa 
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Diversas são as possíveis causas para o surgimento de fissuras nas edificações. Algumas 

das principais causas, segundo Souza e Ripper (1998), são:  

a) Deficiências de projeto: podem ocorrer diversas falhas em projetos estruturais, com 

influência direta na formação de fissuras, assumindo essas fissuras uma configuração 

própria, em função do tipo de esforço a que estão submetidas. 

b) Contração plástica do concreto: nesse caso, a fissuração ocorre antes da pega do 

concreto, no processo de execução de uma peça estrutural, devido à exorbitante 

rapidez de evaporação da água que foi utilizada em excesso na fabricação da peça. 

c) Assentamento do concreto / Perda de aderência das barras da armadura: essa 

fissuração ocorre sempre que o movimento natural da massa, decorrente da ação da 

força da gravidade, é impedido pela presença de fôrmas ou de barras de armadura. 

Quanto mais espessa a camada de concreto, maior a fissura. 

d) Movimentação de fôrmas e escoramentos: a alteração da geometria da peça, devido à 

sua deformação acentuada e, a deformação das fôrmas, que podem ocorrer pelo mau 

posicionamento, falta de fixação adequada, pela existência de juntas ou fendas mal 

vedadas ou pela absorção da água do concreto, podem levar à fissuração da peça. 

e) Retração do concreto: A retração do concreto é um movimento natural da massa que, 

no entanto, é contrariado pela existência, também natural, de restrições opostas por 

obstáculos internos (barras de armadura) e externos (vinculação a outras peças 

estruturais). Se este comportamento reológico não for considerado, quer em nível de 

projeto, quer de execução, são grandes as possibilidades do desenvolvimento de um 

quadro de fissuração, que pode levar à formação de trincas que seccionem 

completamente as peças mais esbeltas, como no caso de lajes e paredes. Souza e 

Ripper (1998). 

f) Deficiências de execução: a fissuração que resulta das deficiências ocorridas no 

processo executivo pode ser proveniente de negligência ou incompetência. 

g) Reações expansivas: a reação álcalis-agregado pode dar origem à fissuração devida à 

formação de um gel expansivo dentro da massa de concreto. Esta reação se desenvolve 

lentamente, podendo mesmo levar vários anos para surgir. 

h) Corrosão das armaduras: Gentil (1987) refere que, "de maneira geral, a corrosão 

poderá ser entendida como a deterioração de um material, por ação química ou 

eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a esforços mecânicos". Essa 

deterioração, no caso das barras de aço imersas no meio concreto, é a destruição da 

película passivante existente ao redor de toda a superfície exterior das barras. 
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3.1.1.2 Problemas 

 

O aparecimento de fissuras pode causar uma série de danos às edificações, como 

infiltração, redução da durabilidade da estrutura, comprometimento estético que transmite ao 

usuário a sensação de insegurança e ainda, tornam a estrutura mais suscetível ao aparecimento 

de outras manifestações patológicas. 

 

3.1.1.3 Tratamento 

 

De acordo com Souza e Ripper (1998), o tratamento de peças fissuradas está 

diretamente ligado à perfeita identificação da causa da fissuração, ou, dito de outra forma, do 

tipo de fissura com que se está a lidar, particularmente no que diz respeito à atividade 

(variação de espessura) ou não da mesma, e da necessidade ou não de executar reforços 

estruturais (casos em que as fissuras resultam de menor capacidade resistente da peça).  

O tipo de tratamento depende da existência ou não de rede de fissuras e, da 

profundidade da fissura no elemento estrutural. A nata de cimento Portland é o material mais 

utilizado nos casos de fissuras superficiais, sendo esse incorporado com aditivo expansor nos 

casos de obstrução rija; em algumas situações, pode ser necessário recorrer as resinas 

epoxídicas. 

Um dos objetivos do tratamento da fissuração é impossibilitar a contaminação do 

concreto e das armaduras, através da criação de uma barreira que impeça a chegada de 

líquidos e gases nocivos para dentro das fissuras. Ainda segundo Souza e Ripper (1998), em 

se tratando de fissuras ativas, é necessário promover a vedação, cobrindo os bordos externos 

da mesma e, eventualmente, preenchendo-a com material elástico e não resistente. Já nos 

casos passivos, para além do estabelecimento do dispositivo protetor, há que se garantir que a 

peça volte a funcionar como um todo, monoliticamente, ou seja, há que se fechar a fissura, o 

que é conseguido pela injeção de um material aderente e resistente, normalmente resina 

epoxídica. 

 

 

 

 

3.1.2 Descolamento de revestimento e reboco 
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Os descolamentos consistem na separação de um ou mais camadas dos revestimentos 

de argamassa, apresentando uma extensão variável, podendo compreender áreas restritas até 

dimensões que abrangem a totalidade de uma alvenaria (Bauer, 1997). Há três maneiras de se 

manifestarem: com empolamento, em placas ou com pulverulência. 

a) Descolamento com empolamento: a superfície do reboco apresenta bolhas que 

aumentam seus diâmetros progressivamente e, o reboco apresenta som cavo quando 

solicitado à percussão. A principal diferença entre o descolamento com empolamento 

e a vesícula é que, o primeiro ocorre em uma camada mais profunda, portanto, a 

origem do problema se encontra no reboco, e não na argamassa. 

b) Descolamento em placa: nesse caso, além do revestimento apresentar som cavo 

quando solicitado à percussão, também podemos observar que a placa se apresenta 

endurecida quebrando com dificuldade ou, a placa se apresenta endurecida, porém 

quebradiça, desagregando-se com facilidade. 

c) Descolamento com pulverulência: nesse tipo de descolamento, a película de tinta 

descola-se, movimentando o reboco, que se desagrega com facilidade. O reboco, assim 

como nos outros casos, também apresenta som cavo quando solicitado à percussão.  

 

3.1.2.1 Causas 

 

Thomaz e Chimelo (1993) relacionam algumas das causas mais comuns de descolamento 

de argamassa, podendo essas atuar isoladamente ou de forma combinada: 

a) Pintura antecipada dos revestimentos à base de cal, que inibe a carbonatação da cal, 

principalmente na interface com a parede. 

b) Aplicação de argamassa em camada muito espessa, fazendo com que o peso próprio da 

argamassa gere uma força gravitacional maior que a adesão inicial com o substrato; 

c) Aplicação de argamassa sobre base contaminada, impermeabilizada ou engordurada, o 

que impede a penetração da nata do aglomerante no substrato; 

d) Aplicação de argamassa sobre uma superfície muito lisa, sem a aplicação de chapisco 

anteriormente, o que reduz as condições de aderência do revestimento à base; 

e) Proporcionamento incorreto da argamassa (traço inadequado), de forma que o excesso 

de cimento origine em um material com pouca elasticidade, podendo não absorver as 

movimentações da estrutura e/ou da alvenaria; 
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f) Emprego de materiais com alto teor de finos, especialmente material silto-argiloso 

(tipo saibro, caulim), que tem como resultado um revestimento com baixa porosidade, 

dificultando o processo de carbonatação da cal; 

g) Uso de cal hidratada adulterada ou de baixa qualidade. 

 

3.1.2.2 Problemas 

 

Além de afetar diretamente a estética, visto que deixa o ambiente visualmente 

desagradável, outro problema causado pelo descolamento de revestimento é o perigo para os 

usuários, pois, no caso do revestimento cerâmico, os pisos que se encontram descolados e 

levantados podem ocasionar pequenos incidentes levando até a uma queda, geralmente 

pequena. A infiltração também é uma adversidade gerada, visto que o revestimento cerâmico 

é como uma proteção da umidade para a alvenaria.  

 

3.1.2.3 Tratamento 

 

O quadro 1 a seguir, expõe possíveis reparos para o descolamento de revestimentos e 

argamassa:  

 

Quadro 1 – Descolamentos e seus reparos.  

CLASSIFICAÇÃO DO DESCOLAMENTO REPARO 

Descolamento com empolamento 
- Renovação da pintura 

- Renovação do reboco 

Descolamento em placas 

- Renovação do revestimento 

- Eliminação da base hidrófuga 

- Aplicação de chapisco 

- Renovação do revestimento 

Descolamento com pulverulência - Renovação do reboco. 

Fonte: Cinotto (1984) 

 

Assim como ocorre com as vesículas, a região do revestimento que apresenta 

descolamento com empolamento não pode ser recuperada, é necessário remover todo o 

revestimento afetado e refazê-lo. 
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3.1.3 Eflorescência 

 

Essa manifestação patológica é caracterizada por manchas e pode ser observada por 

um acúmulo de pó branco na superfície. Para Carasek (2010), eflorescências são as 

precipitações de sais na superfície do revestimento produzindo uma mancha. Isso faz com 

que, além do dano estético, contribua para a deterioração do material de revestimento. Souza 

(1997) caracteriza as eflorescências como depósitos pulverulentos, ou incrustações, com 

alteração de cor da superfície dos revestimentos em tom esbranquiçado, acinzentado, 

esverdeado, amarelado ou preto. 

Souza (1997) ainda apresenta três tipos de eflorescências, que são:  

a) Eflorescências sob forma de véu na superfície das argamassas modificam o aspecto 

estético das mesmas, mas não prejudica sua durabilidade. Geralmente ocorrem pela 

presença de sulfatos de sódio e de potássio, sulfatos de cálcio e magnésio, carbonatos 

de sódio e de potássio, provavelmente provenientes do cimento, cal, areia ou água de 

amassamento que compõe as argamassas;  

b) Eflorescências de cor branca, aderente, pouco solúvel em água, com aspecto de 

escorrimento, provenientes do carbonato de cálcio presente nas argamassas, não 

causando sua deterioração;  

c) Eflorescências provocadas pela presença de sulfato de cálcio e água que se transforma 

em gesso. Essas eflorescências são menos comuns e causam expansão e fissuração. 

 

3.1.3.1 Causas 

 

A Eflorescência se dá pelo acúmulo de sais na superfície do componente de alvenaria, que 

é proveniente da evaporação da água saturada de sal que percola através dos materiais: a água 

evapora e o sal permanece. 

Carasek (2010) cita três condições essenciais para haver a eflorescência e estes devem 

existir concomitantemente: 

a) Quantidade de sais solúveis contidos nos materiais ou componentes do revestimento; 

b) Presença de água; 

c) Pressão hidrostática. 

Alguns fatores externos também podem contribuir para a ocorrência dessa manifestação 

patológica, como o aumento de temperatura, a porosidade dos componentes e o tempo de 

contato elevado atuando na solubilização de uma maior concentração de sais. 
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3.1.3.2 Problemas 

 

De acordo com Carasek (2010), a eflorescência pode ser superficial, prejudicando 

somente a parte visual em que estão localizados os depósitos de sais ou, mais intensa e 

destrutiva, podendo causar dano à estrutura pelo depósito mais profundo desses sais. As 

eflorescências alteram a aparência da superfície sobre a qual se depositam e, em determinados 

casos, seus sais constituintes podem ser agressivos causando desagregação profunda, 

principalmente quando há existência de compostos expansivos (BAUER, 1996 apud 

BARROS et al., 1997). 

 

3.1.3.3 Tratamento 

 

Uemoto (1988) diz que, caso a eflorescência ocorra na alvenaria externa logo após sua 

conclusão, geralmente irá desaparecer sem precisar de manutenção. Isto ocorre porque as 

reações do revestimento ainda estão ocorrendo. Segundo Cinotto (1994), eliminação da 

infiltração, secagem do revestimento e reparo do revestimento quando pulverulento são 

possíveis reparos para essa manifestação patológica.  

Bianchinn (1999, apud UEMOTO, 1985) cita como reparos para a eflorescência:  

a) Aguardar a eliminação dos sais pela ação da chuva em casos de eflorescência em 

superfície externa;  

b) Lavagem com água;  

c) Escovamento da superfície por processo mecânico;  

d) Eliminação da percolação de água;  

e) Lavagem com solução clorídrica;  

f) Reparo, usando cimento isento de sulfatos.  

Tais tratamentos variam de acordo com o aspecto e característica da eflorescência. 

 

3.1.4 Vesículas 

 

Bauer (1997) aponta que na construção civil dá-se o nome de vesículas aos materiais 

dispersos na argamassa que manifestam posterior variação volumétrica, gerando bolhas no 

revestimento. Cincotto (1988) relaciona os aspectos observados no interior das vesículas com 

a anomalia ou tipo de impureza existente nos agregados. Quando o empolamento da pintura 

apresenta as partes internas das empolas na cor branca, indica a ocorrência de hidratação 
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retardada de óxido de cálcio da cal. Quando na cor preta, evidencia a presença de pirita ou de 

matéria orgânica na areia. Quando na cor vermelha acastanhada, indica a presença de 

concreções ferruginosas na areia. E quando a bolhas contêm umidade no interior, é 

caracterizada a aplicação prematura de tinta impermeável. 

 

3.1.4.1 Causas 

 

Bauer (1997) também menciona que as principais causas para o surgimento de vesículas 

são: 

a) Cal parcialmente extinta; 

b) Utilização de areia contendo matéria orgânica; 

c) Torrões de argila dispersos na argamassa; 

d) Impurezas na argamassa como a pirita e torrões ferruginosos. 

e) Contaminação da areia durante estocagem (inserção de algum material estranho como, 

por exemplo, a serragem). 

 

3.1.4.2 Problemas 

 

As vesículas presentes nas edificações geram descontentamento por parte dos 

usuários, visto que causam uma sensação de desconforto para os mesmos ao conviver em um 

ambiente com uma aparência insalubre.   

(Cincotto, 1983) cita que as vesículas incham progressivamente e acabam por destacar 

a pintura. 

 

3.1.4.3 Tratamento 

 

A renovação da camada de reboco e a eliminação da infiltração são possíveis reparos 

para o tratamento de vesículas. A região do revestimento onde se encontra a vesícula não 

pode ser recuperada; o revestimento afetado deve ser todo removido e refeito e, caso haja a 

presença de umidade, ela tem que ser totalmente sanada e o local totalmente seco antes de 

qualquer procedimento. 
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3.1.5 Bolor 

 

Para Shirakawa et. al.(1995), bolor pode ser descrito pela colonização de diversas 

populações de fungos filamentosos sobre vários tipos de substratos e, pode ser designado 

cientificamente como as manchas decorrentes do acúmulo desses fungos sobre um substrato 

qualquer. Esse acúmulo causa o aparecimento de manchas escuras com cores de tonalidades 

pretas, marrons ou esverdeadas. Com menor frequência aparecem manchas claras, amareladas 

ou esbranquiçadas, decorrentes de outras espécies menos comuns. 

 

3.1.5.1 Causas 

 

SHIRAKAWA et. al. (1995) cita como principais causas para a criação dos fungos, as 

seguintes: 

a) Alta umidade relativa do ar; 

b) Umidade acidental (vazamentos); 

c) Umidade ascendente por capilaridade; 

d) Umidade de infiltração por fachada ou telhado; 

e) Umidade de condensação de vapores em ambientes fechados. 

f) Falta de exposição ao sol. 

Também temos como possíveis causas os sais solúveis presentes no elemento da 

alvenaria, sais solúveis presentes na água de assentamento ou umidade infiltrada e cal não 

carbonada. 

 

3.1.5.2 Problemas 

 

Ainda segundo SHIRAKAWA et. al. (1995) o aparecimento, proliferação e acúmulo 

de fungos nos revestimentos internos e fachadas alteram esteticamente o local por suas 

manchas escuras e possivelmente prejudicam o valor do imóvel. Além disso, pode acarretar 

em problemas respiratórios nos moradores, pois a maioria dos fungos filamentosos são 

conhecidos como alérgicos, contribuindo para o surgimento de asma e rinite para aqueles que 

têm predisposição a essas disfunções respiratórias.  

 

3.1.5.3 Tratamento 
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Todas as infiltrações devem ser sanadas e, caso haja microorganismos, deve ser 

realizada a lavagem com hipoclorito; todo o material solto deve ser retirado através da 

escovação e lavagem e, o revestimento deve ser totalmente seco para que ocorra o reparo do 

bolor. 

 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

A edificação estudada se trata de um prédio de alvenaria construído em 1968, onde se 

situa um Colégio Estadual – Ensino Médio e Normal, na cidade de São Tomé, Paraná. Em 

suas dependências se encontram a secretaria, biblioteca, laboratório de informática, quadra de 

esporte, DML, cozinha, banheiros, salas de aula, sala de direção, sala de professores e uma 

sala para a equipe pedagógica. O terreno possui uma área de 8.278,00 m², sendo 2.353,00 m² 

de área construída. A obra foi construída nos moldes do antigo projeto da FUNDEPAR 

denominado salas 123 e estruturado em alvenaria de blocos maciços de tijolos, com estrutura 

em concreto armado e revestimento de reboco; o engenheiro da época executou as juntas de 

dilatação térmica. A cobertura é de telha francesa de barro e as esquadrias são de ferro. Já 

entre a cozinha e o bloco de salas, foi executada uma cobertura metálica. 

O prédio apresenta diversas manifestações patológicas há mais de 10 anos, chamando 

a atenção dos usuários e dos responsáveis. No ano de 2013 foi realizada a interdição parcial e 

provisória do prédio. Entretanto, posteriormente, algumas salas de aula foram liberadas. 

Atualmente, a edificação não está interditada, porém se encontra em péssimo estado de uso, 

com diversas manifestações patológicas preocupantes.  

A planta baixa da edificação está expressa a seguir na foto 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Foto 3 – Planta baixa da edificação. 

 

Fonte: Núcleo Regional de Educação (2020) 

 

A foto apresenta a planta baixa do projeto arquitetônico da escola e, está com 

numerações que demarcam os locais onde foram encontradas as patologias que serão 

apresentadas. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da análise na edificação estudada, foram encontradas diversas manifestações 

patológicas, muitas delas antigas, o que revela a ausência ou insuficiência de reparos. As fotos 

tiradas nos locais onde foram identificados os problemas estão denominadas com o número 

referente na planta baixa (foto 3 acima), conforme o exposto a seguir.  
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5.1 FISSURAS 

 

A manifestação patológica com maior incidência é a fissura, encontrada por toda a 

edificação, com tamanhos e espessuras variáveis. A classificação das fissuras encontradas é 

dada de acordo com Olivari (2003), já apresentado anteriormente. 

No local 1, foi encontrada uma fissura, exposta na foto 4 a seguir. 

 

Foto 4 – Parede externa da sala dos professores. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Nessa foto, pode-se ver uma fissura vertical, com abertura aproximada de 1 cm na 

parte inferior, tendo um aumento gradativo até sua parte superior, sendo classificada como 

brecha. 

A fissura encontrada no local 2, está apresentada na foto 5 a seguir. 
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Foto 5 – Entrada das salas de aula do piso inferior. 

 

(A)  

 

(B)

Fonte: Autora (2020). 

Na foto A, é possível ver a localização da fissura na entrada das salas. Na foto B, vê-se 

mais de perto a fissura horizontal e vertical, que se encontra na ligação entre as alvenarias. 

Sua abertura média é de 1 cm, que a classifica como brecha.  

Também foi encontrada uma fissura no local 3, como mostra a foto 6 a seguir. 

Foto 6 – Entrada da secretaria no piso superior. 

 

Fonte: Autora (2020). 
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A fissura encontrada nesse local se entende da parede até a viga e, tem uma abertura 

média de 0,5 cm, podendo ser classificada como fenda. 

No local 4, foi vista uma fissura, apresentada na foto 7 a seguir. 

 

Foto 7 – Pátio

 

(A) 

 

(B)

Fonte: Autora (2020). 

Na foto A, vê-se uma fissuração com abertura aproximada de 1 cm, podendo ser 

classificada como brecha. Na foto B, além da fissura no local, pode-se identificar também a 

presença de bolor nas paredes.  

A maior e mais preocupante fissuração da edificação se encontra nos pilares entre o 

bloco dos sanitários e cozinha e, o bloco das salas de aula, desprendendo-os um do outro. 

Essa mesma fissura percorre grande parte do prédio. Os referidos pilares se encontram no 

local 5 e são apresentados na foto 8 a seguir. 
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Foto 8 – Pátio entre o bloco da cozinha e o bloco das salas de aula. 

 

(A) 

 

(B)

Fonte: Autora (2020).

Nas fotos acima é possível ver a fissura citada anteriormente e seus respectivos pilares. 

Na foto A, a vista é do pátio, onde se pode observar a escada que leva até as salas de aula do 

piso superior e, na Foto B a vista é da rampa que vai para as salas de aula do piso inferior.  

Na foto 9, abaixo, pode-se observar mais de perto o pilar 1. 

 

Foto 9 – Pilar 1. 

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Autora (2020). 
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A foto A é vista da escada e a foto B apresenta a fissura de uma forma mais próxima. 

No pilar 1 a brecha possui uma abertura média de 4 cm. 

O pilar 2 está exposto na foto 10, a seguir.  

 

Foto 10 – Pilar 2. 

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Autora (2020). 

As fotos A e B apresentam a abertura encontrada no pilar 2. Nesse pilar, a brecha 

possui uma abertura média entre 4,5 cm e 5 cm, sendo a maior encontrada em todo o prédio. 

A viga e o forro também foram afetados por essa abertura, conforme está na foto 11 a 

seguir 
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Foto 11 – Forro e viga entre os pilares 

 

(A) 

 

(B)

Fonte: Autora (2020). 

Além dos pilares, a fissura afetou outras partes da edificação. Na foto A, é possível ver 

uma grande abertura na viga. Na foto B, vê-se uma abertura no forro que cobre uma parte do 

pátio. 

As fissuras encontradas podem ter diversas causas, desde deficiências na execução da 

obra até problemas ocorridos com o passar dos anos. As fissuras encontradas nas fotos 4 a 7, 

podem ter sido causadas pela deterioração natural da edificação, visto que é praticamente 

inevitável que ocorra fissuras em alvenaria com o passar dos anos. Já a abertura exposta na 

foto 8, se deu possivelmente pela má execução da emenda dos pilares e, seu agravamento foi 

causado pela falta de manutenções no local. 

Para as fissuras superficiais, expostas nas fotos 4 à 7, o tratamento pode ser feito 

através da nata de cimento Portland, sendo incorporado com aditivo expansor nos piores 

casos. Nas fissuras encontradas nos pilares, apresentados na foto 8, o tratamento seria mais 

complexo e necessitaria de um profissional especializado na área para a definição do melhor 

método. 

 

5.2 DESCOLAMENTO DE REVESTIMENTO E REBOCO 

 

No prédio, também foram encontrados descolamentos de revestimento e reboco. 

No local 6, foi encontrado essa patologia, conforme mostra a foto 12 a seguir.  
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Foto 12 – Pátio. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Pode-se observar na foto o descolamento do piso e de algumas partes da pintura, além 

de uma fissuração.  

Também foi encontrado descolamento de revestimento no local 7, apresentado na foto 

13 a seguir. 

Foto 13 – Parede exterior da cozinha. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 Nessa parede, nota-se o descolamento da pintura. 

O local 8 apresentou o mesmo problema, conforme está a seguir na foto 14. 
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Foto 14 – Parede exterior dos sanitários. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Nessa foto, também é possível observar o descolamento da pintura da parede. 

O descolamento de revestimento também se manifesta no local 9, conforme apresenta 

a foto 15 a seguir. 

Foto 15 – Pilar do corredor das salas de aula. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Nesse pilar, vê-se o descolamento com empolamento. 
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Nesse mesmo local, foi encontrada outra manifestação dessa patologia, que está 

exposta na foto 16 a seguir. 

 

Foto 16 – Parede exterior da sala de aula do piso superior. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Essa foto mostra o descolamento do reboco. 

 

O fato de a obra ter sido executada de forma tradicional à época da região, com 

revestimento sem chapisco, juntamente com a insolação recebida nos locais, pode ter 

ocasionado o problema do desprendimento do reboco da parede. Uma possível solução é a 

remoção do reboco antigo, com posterior aplicação de chapisco, para a execução de um novo 

reboco e nova pintura. 

 

5.3 BOLOR  

 

Também foi encontrada nas localidades da edificação a proliferação de fungos, mais 

conhecido como bolor. 

No local 10, é possível ver a manifestação dessa patologia, apresentada na foto 17 a 

seguir. 
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Foto 17– Parede exterior dos sanitários. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Nessa foto, pode-se ver a presença de bolor e de macrofissuras no revestimento. 

No local 11, o bolor foi encontrado de uma forma mais expressiva, como se vê na foto 

18 a seguir. 

 

Foto 18 – Parede exterior das salas de aula, local 11. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Na foto acima, nota-se a proliferação de fungos por toda a extensão da parede. 

 

Por se tratar de manchas esverdeadas, a principal causa é a umidade constante, sendo 

agravada com a falta de exposição ao sol.  Na foto 17, a umidade constante se dá pela 
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tubulação que se encontra saindo na parede. Já na foto 18, essa umidade pode ser proveniente 

das chuvas. Nesses casos, deve ser feito o procedimento de tratamento apresentado 

anteriormente no item 3.1.5. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Por fim, o trabalho teve como objetivo analisar os tipos de patologias e suas 

manifestações, determinar seus fatores influenciadores e apresentar possíveis ações para 

reparo. 

Quando se tratam de edificações públicas, como as escolas, infelizmente, observam-se, 

muitos problemas notáveis, como as manifestações patológicas. Manter uma boa qualidade 

dos ambientes escolares se torna um desafio, pois envolvem fatores políticos, limitações 

referentes a prazos, recursos disponíveis e destinações impróprias. Diante dessa dificuldade, é 

de suma importância a realização de estudos dessas edificações, no qual foi o objetivo desse 

trabalho. 

Com base nas pesquisas e visitas realizadas na edificação em estudo, as manifestações 

patológicas encontradas foram basicamente: fissuras, descolamento de revestimentos e bolor. 

A análise e identificação das patologias mostraram, em alguns casos, a existência de 

problemas antigos e/ou recorrentes. Pelo fato de ser uma obra antiga, as adversidades seriam 

inevitáveis de aparecer com o passar do tempo, entretanto, poderiam ter uma menor 

incidência se houvesse a realização de ações de manutenção preventiva e conservação do 

prédio. É evidente que, a escassez de recursos financeiros é o principal motivo para essa falta 

de manutenções, acompanhada da possível falta de interesse do poder público no local. 

Diante da amplitude dos problemas encontrados, principalmente a fissura que está 

separando os blocos, pode-se concluir que o prédio necessita de uma grande reforma e, 

provavelmente, a reconstrução de algumas partes, visto que o reparo se torna inviável em 

alguns locais.  

Caso seja feita essa reforma, é essencial a realização de manutenções periódicas na 

escola, de modo que se evite a recorrência ou, o aparecimento de novos problemas que 

possam prejudicar a funcionalidade do prédio. 
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