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1. INTRODUÇÃO 

Os monumentos em geral, uma vez expostos à utilização humana e às intempéries do 

ambiente, tendem a se degradar ao longo do tempo. Dada a sua representatividade cultural, 

social ou arquitetônica, ou ainda a sua importância funcional, torna-se desejável conservar ou 

recuperar determinados aspectos de um monumento degradado, sejam estes artísticos, 

históricos ou estruturais. 

Toda ação que busque a conservação ou reabilitação de uma edificação deve ser executada 

com prudência, exigindo um diagnóstico preciso e eficaz. Isso inclui a devida identificação dos 

danos existentes para que, uma vez considerados os mecanismos de degradação do objeto, 

possam ser definidas as terapias adequadas para as correções desejadas e eliminação (ou 

minimização) do mecanismo. 

Há situações em que os diagnósticos prévios às interferências de restauração não são 

devidamente realizados, o que pode resultar na escolha de terapias inadequadas para o 

tratamento do mecanismo. Um exemplo muito comum, não só em obras de restauro, seria a 

correção de manifestações patológicas ligadas à ocorrência de umidade, pois além do 

tratamento pontual da manifestação patológica, é necessário realizar a eliminação da fonte 

de umidade. 

Assim, para que a definição das manifestações, dos mecanismos e dos tratamentos para o 

monumento seja adequada, é importante que o pesquisador (ou restaurador) possua o 

embasamento teórico necessário para tal. Neste sentido, aponta-se para a ciência que estuda 

os diversos fenômenos patológicos e seus tratamentos. Esta, no contexto aqui considerado, 

é chamada de patologia e terapia das construções. 

Apesar da literatura sobre essa ciência ser bastante extensa, o volume de produções com as 

atenções voltadas a edificações históricas, no Brasil, é incipiente. Assim, este trabalho está 

voltado a essas edificações, tratando particularmente da patologia dos revestimentos 

históricos de argamassa. Será apresentada ainda uma forte ligação existente entre as 

manifestações patológicas de tais revestimentos e os altos teores de umidade, uma vez que 

a ação da água é a principal causadora de diversas manifestações. 

Portanto, a presente pesquisa mostrará a importância da identificação correta das fontes de 

umidade para a realização de um processo de restauro coerente e eficaz. Assim, serão 

explorados os diversos métodos que poderiam auxiliar os pesquisadores na identificação de 
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tais fontes, como é o caso dos de ensaios in-situ: utilização da termografia infravermelha, 

aferição de teores de umidade pontuais e realização de ensaios de percussão. Além disso, 

foram averiguadas ações a serem tomadas quando do tratamento dos resultados que 

poderiam auxiliar o diagnóstico, como é o caso da edição (alteração de contraste, nitidez e 

saturação de cores) das imagens obtidas através dos levantamentos fotográficos. 

Paralelamente, a pesquisa apontará ainda a importância de se realizar o controle da qualidade 

dos materiais empregados nas obras de restauração, uma vez que a utilização de materiais 

que não atendem às qualidades mínimas exigidas pode resultar no surgimento de 

manifestações patológicas. 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Define-se como problema desta pesquisa a seguinte questão: 

Como desenvolver o diagnóstico (origem, causas e mecanismos) sobre o surgimento de 

manifestações patológicas em revestimentos históricos de argamassa? 

1.2. OBJETIVO GERAL 

Buscando responder ao problema levantado, define-se como objetivo geral desta pesquisa: 

Realizar um estudo de caso sobre o revestimento de argamassa da Igreja de São Francisco 

da Prainha, no Rio de Janeiro, visando ao diagnóstico (origem, causas e mecanismos) relativo 

ao surgimento de manifestações patológicas em revestimentos históricos de argamassa, de 

modo a esclarecer a ação da água sobre estes. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 Verificar a efetividade da realização de mapeamentos de danos, avaliando como esses 

mapeamentos das regiões mais críticas dos revestimentos internos podem auxiliar o 

pesquisador na realização dos diagnósticos; 

 Reconhecer e desenvolver métodos que auxiliem a realização de diagnósticos 

semelhantes, em situações futuras; 

 Definir terapias que visem à solução dos problemas pós-obra detectados na Igreja São 

Francisco da Prainha, Rio de Janeiro. 
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2. PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DOS 

REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA  

Um diagnóstico eficaz exige, por parte do pesquisador, conhecimento aprofundado sobre as 

manifestações e mecanismos ligados a cada fenômeno patológico existente no objeto 

estudado. Assim, de modo a garantir maior embasamento teórico aos elaboradores deste 

trabalho quando da realização do estudo de caso previsto estão levantados a seguir os 

principais fenômenos patológicos relacionados ao tema. 

Vale ressaltar que os fenômenos aqui levantados são de estudos sobre revestimentos de 

argamassa em geral (tenham eles valor histórico ou não). Uma vez que a bibliografia existente 

sobre patologia de revestimentos de edificações históricas não é muito rica, optou-se pela 

realização de uma revisão generalizada, de modo que a distinção entre os fenômenos 

encontrados nas diferentes situações será reconhecida ao longo do estudo de caso. 

A bibliografia consultada apresenta diversas possibilidades de classificação de fenômenos 

patológicos, sendo mais comumente feita de acordo com a natureza do processo 

(mecanismo) de deterioração da argamassa. Nesta vertente, Carasek (2010) sugere a 

distinção entre processos físico-mecânicos, químicos e biológicos. Para efeitos deste 

trabalho, optou-se por incluir ainda a coluna “outros” onde serão incluídos os processos que 

não se encaixam muito bem nas demais opções, mas possuem relevância no estudo de 

patrimônios históricos. 

Na Figura 2.1 é apresentado um fluxograma, elaborado pelos autores do TCC com base na 

bibliografia, visando propor uma classificação dos fenômenos patológicos dos revestimentos 

de argamassa a partir dos mecanismos. 
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Figura 2.1 – Classificação dos fenômenos patológicos de alvenarias e revestimentos de argamassa 

 

Em um primeiro momento, porém, tem-se como foco viabilizar a simples identificação em 

campo das manifestações patológicas, relacionando-as aos fenômenos correspondentes. 

Deste modo a ordenação das partes de acordo com a manifestação mais marcante de cada 

fenômeno parece ser a opção mais adequada1. O método utilizado para esta classificação 

exige a utilização do termo fenômeno patológico, cuja definição aqui adotada se faz essencial 

para a organização deste trabalho. 

Os fenômenos patológicos são compostos de um mecanismo (ou conjunto de mecanismos) 

que resulta em uma manifestação patológica (ou conjunto de manifestações patológicas) 

levando um elemento com desempenho satisfatório a apresentar desempenho insatisfatório 

após um determinado período de tempo (ver Figura 2.2). 

                                                             
1 A distinção e explicação isolada de cada manifestação (e mecanismo correspondente) é meramente didática, 
visto que, na prática, os fenômenos tendem a se sobrepor (Carasek, 2010). 
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Figura 2.2 – Definição de termos a serem utilizados neste trabalho 

  

Esta distinção de termos deve ser entendida como uma tentativa de, do ponto de vista 

didático, maximizar a eficácia das classificações a serem utilizadas. A bibliografia consultada, 

em muitos casos, apresentava-se menos objetiva devido aos critérios de classificação 

escolhidos: estes inseriam mecanismos e manifestações de um mesmo fenômeno patológico 

em tópicos diferentes, resultando ora na repetição de informações, ora no afastamento das 

informações sobre determinado fenômeno.  

Assim, a visualização do fenômeno patológico como um todo se faz essencial na primeira 

parte da revisão, pois viabiliza a escolha de critérios de classificação que apresentem, objetiva 

e didaticamente, a noção de causa-consequência existente dentro de cada fenômeno. O 

capítulo que se segue utiliza este conceito para apresentar as mais relevantes manifestações 

patológicas ligadas ao tema. 

2.1. FISSURAS E TRINCAS 

O surgimento de fissuras e trincas em fachadas com revestimentos de argamassa pode estar 

condicionado aos mais variados fatores. Portanto, é importante avaliá-los e identificá-los a fim 

de se optar pela terapia adequada à restauração do revestimento. 

Segundo Silva (2007), fissuras e trincas em revestimentos de argamassa podem ser causadas 

pelos seguintes fatores: movimentações higroscópicas, movimentações térmicas, 

deformações de estruturas, recalques de fundação, retração de produtos à base de cimento, 

alterações químicas dos materiais. Bauer (2008) também cita a abertura de vãos, como 

janelas e portas, como um fator que pode ocasionar esta manifestação. 

Os sete fenômenos ligados aos mecanismos listados foram classificados de acordo com a 

disposição das fissuras resultantes, podendo ser: mapeadas, retilíneas e localizadas ou de 

formatos não classificáveis. 

 

ELEMENTO 

SÃO
MECANISMO / 

PROCESSO

MANIFESTAÇÕES 

PATOLÓGICAS

FENÔMENO PATOLÓGICO
ELEMENTO 

DEGRADADO
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2.1.1. Fissuras e trincas mapeadas 

O surgimento de trincas e fissuras mapeadas em argamassas de revestimento está 

geralmente ligado à retração do material (CINCOTTO, 1988), sendo aqui apresentados dois 

dos principais mecanismos causadores desta manifestação: retração de produtos à base de 

cimento e fadiga por expansão/retração higroscópica. 

2.1.1.1. RETRAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CIMENTO 

A retração é um fenômeno complexo e intrínseco dos materiais à base de cimento. O 

endurecimento das argamassas é acompanhado por uma diminuição de volume, quer devido 

à água evaporável, quer devido às reações de hidratação. Mesmo após a secagem, e com 

vários meses de idade, são observadas variações dimensionais nas argamassas em função 

do grau higrotérmico do ambiente (CARASEK; CASCUDO, 2014). 

Os principais fatores que influenciam a retração de produtos à base de cimento são: 

quantidade de cimento na mistura, composição química e finura do cimento, quantidade de 

água, condições de cura, natureza do agregado e granulometria dos agregados (THOMAZ, 

1992). 

É importante fazer-se a distinção entre a retração plástica, que ocorre na argamassa ainda no 

estado fresco e tem configuração típica de fissuração mapeada (aproximadamente 

poliédricas), e a retração por secagem, fenômeno no estado endurecido. A retração por 

secagem está relacionada à remoção da água da argamassa, tanto da água adsorvida da 

pasta de cimento (do C-S-H, produto de hidratação do cimento), como da água mantida por 

tensão hidrostática em pequenos poros capilares (CARASEK; CASCUDO, 2014). 

 A Figura 2.3 ilustra o fenômeno da retração quando da saída de água dos poros capilares da 

argamassa. Assim, a umidade diferencial entre a argamassa e o ambiente é a força motriz 

para a deformação por retração por secagem. Uma parte da retração por secagem é 

irreversível, isto é, após a primeira secagem, a argamassa não retorna à dimensão original 

após a molhagem subsequente (CARASEK, 2014). 
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Figura 2.3 - Fenômeno da retração da argamassa pela saída da água (CARASEK; CASCUDO, 2014) 

 

A deformação por retração por secagem leva a tensões na argamassa as quais podem induzir 

a sua fissuração. Particularmente nos revestimentos de argamassa onde a argamassa está 

aderida à base (alvenaria), as deformações de retração são combatidas pela aderência à 

base, sendo então restringidas (CARASEK, 2014). 

Retração química refere-se à reação química entre cimento e água, a qual ocorre com redução 

de volume. Já a retração de secagem refere-se à água excedente na argamassa que evapora 

após certo tempo gerando uma compressão isotrópica da massa, e por consequência redução 

do volume (THOMAZ, 1992). 

A retração por carbonatação ocorre quando o hidróxido de cálcio, liberado nas reações de 

hidratação do cimento ou mesmo acrescentado na forma de cal hidratada às argamassas 

mistas, reage com o gás carbônico, formando o carbonato de cálcio. Esta reação também é 

acompanhada por redução de volume (THOMAZ, 1992). 

As Figuras 2.4 e 2.5 apresentam situações onde as fissuras são causadas por este tipo de 

retração. 
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Figura 2.4 – Retração por produtos à base de cimento (SILVA, 2007) 

 

Figura 2.5 – Fissuras mapeadas em piso de cimento queimado 

 

2.1.1.2. FADIGA POR EXPANSÃO E RETRAÇÃO HIGROSCÓPICA 

As argamassas de revestimento são materiais porosos. Deste modo, os poros absorvem a 

água do meio através da sucção devido ao efeito da capilaridade. Uma vez que os poros estão 

preenchidos por água, observa-se a expansão do material. Quando a água volta ao meio, pela 

evaporação, pode-se ocorrer a retração da argamassa (THOMAZ, 1992). 
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A variação volumétrica do material, especificamente sua expansão e retração, pode resultar 

em fadiga do material, à qual se atribui o surgimento de fissuras dos materiais de revestimento 

(THOMAZ, 1992). A manifestação apresentada na Figura 2.6, apesar de se desenvolver em 

uma determinada direção, não deve ser confundida com as fissuras com tendências retilíneas. 

Trata-se de uma fissura mapeada localizada em região afetada por escorrimento de água 

direcionada por um detalhe arquitetônico. 

Figura 2.6 – Fadiga por expansão e retração higroscópica (THOMAZ, 1992) 

 

2.1.2. Fissuras e trincas com tendências retilíneas e localizadas 

Entende-se por “fissura com tendência retilínea e localizada” a manifestação não-

generalizada (localizada) que parece se prolongar em uma direção determinável (retilínea). 

2.1.2.1. MOVIMENTAÇÕES TÉRMICAS 

O aparecimento de fissuras em revestimentos devido a movimentações térmicas relaciona-se 

às propriedades físicas do material e à intensidade da variação de temperatura, podendo 

surgir quando o sistema de revestimento apresenta movimentações diferenciadas. Criam-se 

então, através dos vínculos entre diferentes elementos, restrições aos movimentos de 

determinados materiais, criando tensões que podem causar trincas e fissuras (THOMAZ, 

1992). 



Patologia de Revestimentos Históricos de Argamassa 10 
  

 
 

D. M. FERREIRA; G. C. GARCIA  

Movimentações diferenciadas podem surgir devido a três fatores, sendo o primeiro deles 

referente à junção de materiais com coeficientes de dilatação térmica distintos. Um exemplo 

notado em estruturas de concreto armado seria o destacamento entre a alvenaria e o 

reticulado estrutural (ver Figura 2.7), devido ao coeficiente de dilatação térmica linear do 

concreto ser aproximadamente duas vezes o da alvenaria (SILVA, 2007). 

O segundo refere-se à exposição de elementos a diferentes solicitações térmicas naturais, 

como a disparidade entre a exposição ao sol de uma cobertura e a exposição ao sol das 

paredes de um edifício (THOMAZ, 1992). 

Figura 2.7 – Fissuras na interface entre a alvenaria e a estrutura, devido a movimentações térmicas (THOMAZ, 
1992) 

 

O terceiro fator pelo qual movimentações diferenciadas podem surgir é em função do 

gradiente de temperaturas ao longo de um mesmo componente (THOMAZ, 1992). 

2.1.2.2. DEFORMAÇÕES DE ESTRUTURAS 

Silva (2007) observa que fissuras e trincas também podem ocorrer devido a flechas 

excessivas em vigas e lajes. Alguns exemplos apontados pelo autor foram selecionados e 

estão apresentados a seguir. 

Na Figura 2.8, pode-se observar o surgimento de fissuras de cisalhamento nos cantos 

superiores e extremidades inferiores que podem ocorrer quando a viga de apoio se deforma 

mais que a viga superior. (SILVA, 2007). 
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Figura 2.8 – Fissuras observadas quando a viga de apoio se deforma mais que a viga superior (THOMAZ, 1992) 

 

Já na Figura 2.9, observa-se o esmagamento da alvenaria que pode ocorrer quando a viga 

superior se deforma mais que a viga de apoio. Nesta figura observa-se que as fissuras têm 

as seguintes características: fissuras de cisalhamento nos cantos superiores, fissuras com 

sentido horizontal e fissuras verticais no centro, próximo a base. (SILVA, 2007). 

Figura 2.9 – Fissuras observadas quando a viga superior se deforma mais que a viga de apoio (THOMAZ, 1992) 

 

2.1.2.3. RECALQUES DE FUNDAÇÃO 

Recalques de fundações estão profundamente relacionados à capacidade de carga e 

deformabilidade dos solos. Estas são funções de diversos fatores, entre os quais pode-se 

citar: tipo e estado do solo, influência de edificações vizinhas, disposição do lençol freático, 

intensidade de carga, tipo de fundação, cota de apoio da fundação e dimensões e formato da 

placa carregada. (THOMAZ, 1992). 

Fissuras e trincas causadas por recalques de fundação são, em geral, inclinadas; apresentam 

esmagamentos localizados, devido a tensões de cisalhamento; e observa-se variação na 

abertura da fissura, principalmente quando os recalques são acentuados. (THOMAZ, 1992). 

As Figuras 2.10, 2.11 e 2.12 apresentam situações em que se observa o surgimento de fissura 

devido a recalques de fundação. 



Patologia de Revestimentos Históricos de Argamassa 12 
  

 
 

D. M. FERREIRA; G. C. GARCIA  

Figura 2.10 – Recalque devido a consolidações distintas do aterro carregado (THOMAZ, 1992) 

 

Figura 2.11 – Recalque por falta de homogeneidade do solo (THOMAZ, 1992) 

 

Figura 2.12 – Recalque diferenciado entre diferentes sistemas de fundação (THOMAZ, 1992) 

 

2.1.2.4. ABERTURA DE VÃOS 

A execução de portas e janelas sem a utilização de vergas e contravergas ou mesmo com a 

utilização deficiente das mesmas é um dos fatores responsáveis pelo surgimento de fissuras 

nas alvenarias e nos revestimentos. As vergas e contravergas desempenham função de 

neutralizar a concentração de tensões nos cantos de portas e janelas. Deste modo, caso estes 
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elementos não existam na estrutura ou sejam dimensionados de modo precário, o elemento 

estará sujeito ao surgimento de fissuras (BAUER, 2008). Pode-se observar este fenômeno na 

Figura 2.13. 

Figura 2.13 - Fissuras devido a aberturas de janelas (SILVA, 2007) 

 

 

2.1.3. Fissuras de outros formatos 

Diversas variações de fissuras não podem ser classificadas dentro dos critérios estabelecidos 

por 2.1.1 e 2.1.2, como é o caso de fissuras causadas pela expansão da argamassa de 

assentamento (Figura 2.14). Estas geralmente se apresentam de forma generalizada pela 

superfície do revestimento, alinhando-se aos encontros entre duas fiadas da alvenaria 

(THOMAZ, 1992). Alguns fatores que podem levar à expansão das argamassas de 

assentamento são: hidratação retardada da cal, reação álcali-agregado e ataque por sulfatos 

(CARASEK; CASCUDO, 2015). 

Figura 2.14 – Fissuras horizontais provocadas pela expansão da argamassa de assentamento (THOMAZ, 1992) 
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Porém, para os fins desta revisão (de iniciação aos estudos da patologia de revestimentos em 

argamassa), o aprofundamento desta seção se faz desnecessário, uma vez que as variações 

de fissuras mais frequentemente encontradas na bibliografia consultada já foram devidamente 

apresentados nos tópicos anteriores. 

2.2. EFLORESCÊNCIAS E CRIPTOFLORESCÊNCIA (COM POSSÍVEL 

DESAGREGAÇÃO OU DESCOLAMENTO DA ARGAMASSA) 

Segundo Bauer (2008), o caso clássico de eflorescência é caracterizado pela deposição de 

sais solúveis na superfície do revestimento, podendo-se manifestar em pontos concentrados 

ou generalizados (ver Figuras 2.15 e 2.16). Geralmente, o processo envolve a dissolução de 

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

na argamassa ou no substrato. Dissolvidos em água, os sais migram no sentido da superfície, 

podendo se cristalizar. 

Figura 2.15 – Eflorescência: cristalização dos sais solúveis na superfície da argamassa (FERREIRA, 2010) 

  

Carasek (2010) explica que em alguns casos a cristalização dos sais pode ocorrer antes que 

a solução alcance a superfície do revestimento. Assim, do ponto de vista didático, pode-se 

diferenciar o fenômeno da eflorescência tradicional (depósito salino sobre a superfície) e a 

criptoflorescência (depósito salino a uma certa distância da superfície). 

Para determinar a ocorrência de um ou outro tipo de eflorescência, é necessário destacar três 

fatores que devem coexistir para desencadear o mecanismo: presença de sais solúveis, 

presença de água e pressão hidrostática (CARASEK, 2010). 

Assim, quando a argamassa possui uma rede de capilares bem formada (ou outro caminho 

que facilite a percolação da água, como uma fissura – Figura 2.15) e o ambiente apresenta 

condição de evaporação moderada e quantidade suficiente de água para conduzir os sais, 
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estes irão se cristalizar essencialmente na superfície do revestimento, resultando no caso 

clássico da eflorescência (CARASEK, 2010). Por si só, este fenômeno geralmente resulta em 

danos puramente estéticos, sem comprometer o desempenho do sistema de revestimento 

(UEMOTO, 1988 apud SEGAT, 2005)2. 

Deve-se destacar ainda que, nos casos em que a pintura sobre o reboco for impermeável, os 

sais que percolam pelo revestimento irão se acumular entre a superfície do reboco e a camada 

pictórica (MILITO, 2009), tornando visível o empolamento desta camada, podendo rompê-la 

(Figura 2.16). Esta manifestação não deve ser confundida com o empolamento da argamassa, 

que será apresentado no item 2.3.2 (este último ocorre abaixo das camadas de reboco). 

Figura 2.16 – Eflorescência com descolamento da camada pintura. (a) eflorescência sob elemento estrutural; (b) 
detalhe da manifestação 

 

Quando a rede de capilares não é bem formada ou o ambiente possui pouca água ou 

evaporação muito intensa, os sais tendem a se cristalizar antes de alcançar a superfície. Ao 

se cristalizarem no interior da argamassa, esta pode se desagregar. Se a precipitação ocorrer 

na interface argamassa-substrato, pode ocorrer o descolamento da argamassa (CARASEK, 

2010). 

                                                             
2 UEMOTO, K. L. Patologia: danos causados por eflorescência. In: Tecnologia de edificações. São Paulo: Pini, 
1988. p. 561-564. 
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2.3. VESÍCULAS E EMPOLAMENTO 

A literatura consultada, em geral, relaciona o surgimento de vesículas e de empolamento à 

hidratação retardada de cales que não foram devidamente extintas antes de sua aplicação. 

Porém, a presença de matéria orgânica, torrões de argila ou outras impurezas como pirita e 

torrões ferruginosos também pode estar associada a estas manifestações (BAUER, 2008). 

2.3.1. Vesículas 

O caso clássico de formação de vesículas está ligado à presença de óxido de cálcio em cales 

mal hidratadas. Sua reação com a água é expansiva, observando-se um aumento de 100% 

no seu volume. A consequência dessa reação é a formação de vesículas, que nada mais são 

do que pequenos pontos do revestimento que inchando progressivamente acabam por 

destacar a pintura (CINCOTTO, 1988). 

Porém, como mencionado anteriormente, o óxido de cálcio não é o único componente que 

resulta em empolamento ao reagir com a água e/ou oxigênio. Uma das formas de reconhecer 

o material que está reagindo é através da cor das partes internas das empolas. Quando estas 

apresentarem cor branca, tem-se a provável indicação de hidratação retardada de óxido de 

cálcio. A cor escura, marrom ou preta, indica a presença de pirita ou de matéria orgânica na 

areia. Já a cor vermelha indica a presença de concreções ferruginosas na areia (CINCOTTO, 

1988). 

A Figura 2.17 mostra um exemplo de vesícula no revestimento em argamassa devido à 

hidratação tardia do óxido de cálcio. 
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Figura 2.17 – Vesícula em revestimento de argamassa com interior esbranquiçado, devido à hidratação tardia do 
óxido de cálcio. (a) região empolada da pintura; (b) após remover a camada de pintura, pode ser visto um ponto 

esbranquiçado, indicando a hidratação do óxido de cálcio 

 

2.3.2. Empolamento 

O empolamento do revestimento de argamassa é caracterizado pelo descolamento entre o 

reboco e a camada inferior (emboço ou substrato), formando bolhas que aumentam 

progressivamente (CINCOTTO, 1988) e também é causado pelas reações expansivas de 

substâncias presentes na argamassa. Carasek (2010) aponta que este fenômeno pode estar 

ligado à hidratação tardia de óxido de magnésio, presente na cal, que não tenha sido 

devidamente extinto. 

A Figura 2.18 é um exemplo de empolamento do revestimento de argamassa. 
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Figura 2.18 – Empolamento do revestimento de argamassa (GASPAR, 2007) 

 

2.4. DESPLACAMENTO 

O desplacamento é marcado pela ruptura entre o substrato e o revestimento de argamassa, 

que engloba o emboço e o reboco. Quando submetidas a ensaios de percussão, as placas 

apresentam som cavo e, dependendo do mecanismo atuante, podem ter aspecto endurecido 

ou quebradiço (BAUER, 2008). 

São consideradas possíveis causas para a ocorrência de descolamento em placas: chapisco 

preparado com areia fina, cura inadequada, base de aplicação suja, acabamento superficial 

inadequado da camada intermediária e aplicação de camadas de argamassas com 

resistências inadequadas interpostas (BAUER, 2008). 

A Figura 2.19 é um exemplo de descolamento em placas. 
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Figura 2.19 – Descolamento em placa devido a presença de desmoldante na base – estrutura de concreto 
(CARASEK, 2010) 

 

2.5. PULVERULÊNCIA (COM POSSÍVEL DESCOLAMENTO DA ARGAMASSA) 

A pulverulência pode ser identificada pela desagregação e esfarelamento da argamassa 

quando pressionada manualmente, acompanhada de uma baixa resistência superficial ao 

risco (BAUER, 2008). A Figura 2.20 apresenta a baixa resistência ao risco característica desta 

manifestação. 

Figura 2.20 – Exemplo de pulverulência – baixa resistência superficial ao risco (MENDONÇA; CARASEK; 
CASCUDO, 2004) 

 

Cincotto (1988) aponta os seguintes fatores como principais causas do descolamento com 

pulverulência: excesso de materiais pulverulentos no agregado, traço pobre em aglomerantes 

ou demasiadamente rico em cal, excesso de torrões de argila no agregado e tempo 

insuficiente de carbonatação da cal. 
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2.6. MOFO OU BOLOR (COM POSSÍVEL DETERIORAÇÃO DA ARGAMASSA)  

O crescimento de organismos sobre um revestimento de argamassa leva ao aparecimento de 

manchas escuras (em tonalidades pretas, marrons ou esverdeadas) sobre a sua superfície, 

dentro de um processo que pode resultar inclusive na deterioração do material (SHIRAKAWA 

et al., 1995). Mais comumente, notam-se os fungos filamentosos como agentes responsáveis 

pelo processo biodegenerativo denominado “mofo” ou “bolor” (GUERRA et al., 2012). 

Segundo Shirakawa et al. (1995), apesar da utilização usual do termo “mofo”, o termo “bolor” 

é melhor aceito em linguagem científica para a situação aqui estudada. 

Para que possam se desenvolver sobre uma determinada superfície, os fungos filamentosos, 

ainda na forma de esporos, devem se agregar a um ambiente com condições adequadas à 

sua germinação, o que inclui a presença de compostos carbônicos pré-elaborados e demais 

exigências nutricionais (SHIRAKAWA et al., 1995). Além da presença de nutrientes, a 

umidade elevada do material é essencial para o desenvolvimento de fungos, de modo que 

essa manifestação é mais comumente encontrada em locais que favorecem o acúmulo de 

água, como detalhes arquitetônicos (Figura 2.21) e regiões sombreadas (baixa evaporação) 

ou próximas ao solo (umidade ascendente – Figura 2.22) (SHIRAKAWA et al., 1995). 

Figura 2.21 – Bolor abaixo do peitoril da janela (FERREIRA, 2010) 

 

Shirakawa et al. (1995) ressaltam ainda que uma elevada umidade atmosférica aumenta a 

possibilidade de surgimento de bolor, mas unicamente por favorecer o aumento da umidade 

do material, pois somente a água absorvida por este será utilizada para o desenvolvimento 

de fungos. 
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Figura 2.22 – Aparecimento de fungos no revestimento devido à umidade ascendente (FERREIRA, 2010) 

 

Além de danos estéticos, a penetração do micélio fúngico3 é, em alguns casos, relativamente 

profunda, causando perda de coesão e consequente desagregação do material (CANEVA et 

al., 2000 apud GUERRA et al., 2012)4. 

2.7. OUTROS FENÔMENOS PATOLÓGICOS 

Os fenômenos patológicos apresentados anteriormente são apenas alguns dos inúmeros 

encontrados na literatura consultada. Buscou-se apresentar nesta revisão apenas aqueles 

que representassem as manifestações mais relevantes ao estudo em questão. Pôde-se assim 

introduzir a ciência da patologia das construções, para que os autores pudessem se inteirar 

sobre o assunto, aumentando a eficácia do projeto de pesquisa e preparando o caminho a ser 

seguido na continuidade deste trabalho. 

3. UMIDADE EM PAREDES 

Sabe-se que a presença de umidade na construção civil pode ocasionar o surgimento de 

anomalias diversas. Segundo Klein (1999) a umidade na construção pode se manifestar das 

seguintes formas: umidade proveniente da construção, umidade oriunda das chuvas, umidade 

do terreno (ascensional), umidade resultante de vazamento de tubulações e umidade de 

condensação. A Tabela 3.1 indica os locais onde podem se manifestar os danos originados 

de cada tipo de umidade. 

                                                             
3 Os fungos filamentosos possuem uma parte vegetativa denominada “micélio fúngico” formada por um conjunto 
de filamentos (chamados de “hifas”) com a função principal de absorver nutrientes (SHIRAKAWA et al., 1995). 
4 CANEVA, G.; NUGARI, M. P.; SALVADORI, O. La Biología en la Restauración. Traducción de Rosalía Gómez. 
Sevilla: Nerea, 2000. aaa 
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Tabela 3.1 – Origem da umidade nas construções (KLEIN, 1999) 

 

É importante ressaltar que dois ou mais tipos de fenômenos podem aparecer associados, quer 

por existirem condições propícias para tal, quer porque, em certos casos, uns podem ser 

consequência dos outros (HENRIQUES, 1994). Porém, para fins didáticos, cada um deles 

pode ser tratado isoladamente. 

Os tópicos seguintes buscam esclarecer a origem e os mecanismos ligados a cada tipo de 

umidade (exceto para a umidade resultante de vazamentos, por esta ser autoexplicativa e 

pouco relacionada aos fins deste trabalho). 

3.1. UMIDADE PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO 

A maioria dos materiais empregado na construção necessita de água para sua confecção 

(argamassas e concretos, por exemplo; ver Figura 3.1) ou para sua introdução nos diversos 

sistemas (assentamento de tijolos na construção de alvenarias, por exemplo). A quantidade 

de água assim introduzida num edifício é geralmente significativa, não devendo ser 

menosprezada (HENRIQUES, 1994). Deste modo, é essencial que esta água seja dosada de 

modo correto, além de se realizar o controle e buscar melhoria contínua dos métodos 

executivos adotados em campo. 

ORIGENS PRESENTE NA

Umidade de condensação

Paredes, forros e pisos

Peças com pouca ventilação

Banheiro, cozinha e garagem

Confecção de concreto

Confecção de argamassas

Execução de pinturas

Umidade proveniente da execução da 

construção

Umidade oriunda das chuvas

Coberturas (telhados)

Lajes de terraços 

Paredes

Umidade trazida por capilaridade (umidade 

ascensional)
Terra, através do lençol freático

Umidade resultante de vazamento de 

tubulação de água e esgoto

Paredes 

Pisos 

Telhados  

Terraços
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Figura 3.1 – Adição de água para a produção de argamassa colante 

 

Esta umidade, encontrada dentro dos poros dos materiais tende a desaparecer com o tempo 

pelo processo de secagem (KLEIN, 1999). Segundo Henriques (1994), este processo se dá 

em três etapas distintas. Na primeira etapa ocorre a evaporação da água superficial dos 

materiais, de modo rápido. Na segunda etapa tem-se a evaporação da água existente nos 

poros de maiores dimensões, de modo mais demorado. Já na terceira etapa tem-se a 

libertação da água dos poros de menores dimensões, o qual é um processo muito lento. 

Vale destacar que tanto a evaporação da água existente nos materiais quanto o teor de água 

dos materiais em si podem incorrer no surgimento de anomalias (HENRIQUES, 1994). No 

primeiro caso pode-se citar a expansão ou destaque de materiais provocados pela 

evaporação desta água ou ocorrência de condensações devido à diminuição da temperatura 

superficial de materiais. Já no segundo caso, podem ocorrer tanto manchas de umidade, como 

também condensações. 

3.2. UMIDADE DE PRECIPITAÇÃO 

A chuva é o mais comum gerador de umidade, tendo como fatores importantes a direção e a 

velocidade do vento, a intensidade da precipitação, a umidade do ar e fatores da própria 

construção (impermeabilização, porosidade de elementos de revestimentos, sistemas 

precários de escoamento de água, dentre outros) (COSTA, 2010). 

Segundo Henriques (1994), quando a chuva está aliada a certa intensidade de ventos, sua 

trajetória terá uma componente horizontal. O valor desta componente será tanto maior quanto 

maior a intensidade dos ventos. Neste cenário, a parede fica sujeita à molhagem, existindo 

assim um risco de umedecimento dos paramentos interiores. 

A ação das chuvas pode afetar a parede por diversos motivos. Dentre eles estão: a penetração 

direta (quando há incidência de gotas em juntas ou fissuras mal vedadas) e a formação de 
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uma cortina de água, que ao escorrer pela superfície pode penetrá-la por gravidade 

(HENRIQUES, 1994). 

3.3. UMIDADE DO TERRENO / ASCENSIONAL 

Segundo Henriques (1994), três fatores devem coexistir para a manifestação da umidade 

ascensional: as paredes devem estar em contato com a água ou com solo úmido; os materiais 

constituintes devem apresentar elevada capilaridade; e, por fim, não deve existir um corte 

hídrico (pela inexistência ou deficiência de barreiras estanques). 

A ascensão capilar, que pode ocorrer até alturas por vezes significativas, progride até a um 

nível em que se verifique o equilíbrio entre evaporação e capilaridade (HENRIQUES, 1994). 

A altura atingida depende da porosidade dos materiais (quanto menor o diâmetro dos poros, 

maior a altura que a água sobe), da quantidade de água em contato com a parede, da 

espessura e orientação da parede, da época de construção e das condições de evaporação 

(FREITAS, 2008). Assim, sempre que se reduzem as condições de evaporação (com a 

colocação de um material impermeável, por exemplo – ver Figura 3.2) essa altura aumenta 

até se atingir um novo equilíbrio a uma cota mais elevada (HENRIQUES, 1994). 

Figura 3.2 – Influência da impermeabilização da parede no nível a ser atingido pela água vinda do terreno. (a) 
ascensão da umidade com superfícies livres; (b) ascensão da umidade com uma superfície impermeabilizada. 

(Fonte HENRIQUES, 1994) 

 

Existem ainda diversos fatores que influenciam a altura que será atingida pela água que sobe 

pelas paredes por capilaridade, como a largura da parede (Figura 3.3 – quando a parede é 

mais larga, a água atinge níveis mais altos). Porém, para as finalidades deste trabalho são 
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suficientes as noções básicas sobre o processo, permitindo a avaliação de forma qualitativa, 

e não quantitativa. 

Figura 3.3 – Influência da largura da parede no nível a ser atingido pela água vinda do terreno. (a) ascensão da 
umidade em parede mais estreita; (b) ascensão da umidade em parede mais larga. (Fonte: HENRIQUES, 1994). 

 

3.4. UMIDADE DE CONDENSAÇÃO 

Diferentemente dos casos anteriormente citados, a umidade de condensação não se encontra 

infiltrada nos materiais e sim no ambiente, podendo então se depositar na superfície do 

material (COSTA, 2010). 

Conforme Henriques (1994), a análise do diagrama psicométrico, que relaciona umidades 

relativa e absoluta com temperatura do ar, permite que se chegue a conclusões interessantes. 

Dentre elas, está o fato de que o ar poderá conter tanto mais vapor de água quanto maior for 

a temperatura; e que, por outro lado, a diminuição da temperatura resultará em acréscimo da 

umidade relativa até a saturação. A partir deste ponto, o vapor de água condensa, podendo 

resultar em danos à fachada. 

4. METODOLOGIA 

Para solucionar o problema levantado na introdução foi definida uma metodologia a ser 

seguida por este trabalho. Iniciada com a revisão da literatura (Capítulos 2 e 3), que buscou 

fornecer o embasamento teórico considerado necessário para garantir a compreensão dos 
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fenômenos que seriam observados ao longo do restante do trabalho, esta metodologia se 

apoiou sobre um estudo de caso realizado entre fevereiro e junho de 2016. 

A parte prática do estudo teve início com as visitas prévias, durante as quais foram conhecidas 

diversas edificações históricas da cidade do Rio de Janeiro que haviam sido (ou estavam 

sendo) restauradas pela Construtora Biapó5. Durante estas visitas foi definido qual seria o 

objeto a ser estudado nas visitas posteriores, durante as quais se desenvolveram o estudo de 

caso e as consequentes análises de resultados e discussões. 

O detalhamento desta metodologia será apresentado nos tópicos seguintes. 

4.1. VISITAS PRÉVIAS 

Os estudos práticos deste trabalho foram iniciados em fevereiro de 2016 com visitas a cinco 

obras de restauração previamente selecionadas: Casa da Moeda, Igreja de São Francisco da 

Prainha, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista (já finalizadas); Palácio Universitário da 

UFRJ e SEBRAE/RJ (em andamento). Tinha-se por objetivo o amadurecimento do projeto de 

pesquisa, buscando-se um reconhecimento generalizado sobre os fenômenos patológicos 

mais frequentemente encontrados nos revestimentos históricos de argamassa e os 

procedimentos usualmente adotados para sua reabilitação. 

Para esclarecer o formato e a sequência lógica desta metodologia, é importante apresentar 

algumas das respostas e conclusões alcançadas ao longo dessas visitas, uma vez que foi 

este o período em que foi tomada a maior parte das decisões finais sobre o andamento do 

projeto. 

A visita ao Palácio Universitário da UFRJ, especificamente, foi muito interessante para os 

pesquisadores, pois nessa foram feitos diversos registros fotográficos de trechos onde era 

clara a ocorrência de manifestações patológicas ligadas principalmente à presença de 

umidade. Nas figuras 4.1 e 4.2 é possível observar dois desses trechos. 

                                                             
5 Fundada em 1989, em Goiânia, a Construtora Biapó atua na área da restauração desde 1994. 
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Figura 4.1 - Uma das fachadas externas do Palácio Universitário da UFRJ, com sinais claros de umidade 
ascendente 

 

Figura 4.2 - Uma das fachadas dos pátios do Palácio Universitário da UFRJ, com sinais claros de umidade de 
precipitação 

 

Porém, dentro do objetivo principal das visitas prévias, o Museu Nacional, cujas obras de 

restauro haviam sido realizadas oito anos antes da visita, foi a mais determinante das obras 

visitadas. Esta reforçou a já prevista noção de que, quando executadas com técnicas e 

materiais adequados, as argamassas de revestimento de cal e areia (com ou sem a adição 

de uma pequena quantidade de cimento) tendem a apresentar bom desempenho. 

Sabe-se, porém, que esses revestimentos estão sujeitos à deterioração quando afetados por 

um elevado teor de umidade. No caso em questão, percebeu-se que a inexistência de 

impermeabilizações de combate à umidade ascendente e de detalhes arquitetônicos que 

visem evitar o escorrimento e penetração da água da chuva nos revestimentos externos 
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aceleravam de forma notável o surgimento de diversas manifestações patológicas (Figura 

4.3). 

Figura 4.3 – Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. (a) fachada afetada pela umidade ascendente e umidade 
de precipitação; (b) sujidades decorrentes de escorrimento da água da chuva. 

 

Assim, dentro da grande variedade de fenômenos observados, notou-se a deterioração 

causada pelos mecanismos ligados aos diversos tipos de umidade como fator de maior 

relevância a este estudo. Com esta observação pôde-se então, além de direcionar a revisão 

bibliográfica ao seu formato final, definir quais seriam os objetos a serem estudados mais 

profundamente na continuidade deste trabalho, conforme esclarecido no tópico seguinte. 

4.2. DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Após as observações e discussões que resultaram das visitas prévias, a Igreja de São 

Francisco da Prainha (Figura 4.4) foi definida como objeto de estudo deste trabalho. A igreja 

é localizada na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, na Rua Sacadura Cabral, no bairro 

Saúde, próximo à Praça Mauá. 
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Figura 4.4 – Fachada externa da Igreja de São Francisco da Prainha (Fonte: PORTO MARAVILHA, 2016) 

 

A escolha foi tomada ao se levar em conta a particularidade da disposição das manifestações 

patológicas ligadas à umidade que foram encontradas na igreja. Enquanto os mecanismos de 

ação da água nas demais visitas eram identificados com relativa facilidade, neste caso a 

origem da umidade não se fez muito clara. 

Nesta seção estão dispostas informações gerais sobre o edifício, sua estrutura e sua história, 

de modo a caracterizar o objeto de estudo. Maiores detalhes podem ser encontrados nos 

tópicos 5.1 e 5.2, onde estão apresentados os resultados da pesquisa histórica e arquitetônica 

(disposição original, materiais utilizados, interferências etc.); neles foram levantadas 

características ligadas mais diretamente a este estudo, de modo que poderiam influenciar a 

interpretação dos resultados. 

4.2.1. Breve histórico 

De acordo com o site oficial do programa Porto Maravilha (2016), dentro do qual se enquadrou 

a restauração da Igreja de São Francisco da Prainha, a igreja foi construída em 1696 e doada 

à Ordem Terceira de São Francisco da Penitência em 1704. A igreja foi destruída durante a 

expulsão dos franceses em 1710 pois, para provocar a rendição do inimigo, os prédios foram 

totalmente incendiados. Em 1740 foi construída uma nova capela no local para satisfazer a 

grande quantidade de fiéis, desenvolvendo-se até alcançar a disposição atual. 

Em 2013 foram iniciadas as obras de restauro da igreja, que foi reaberta ao público em 7 de 

julho de 2015. 
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4.2.2. Disposição arquitetônica 

A Igreja de São Francisco da Prainha possui dois pavimentos. No pavimento térreo (Figura 

4.5) a igreja é dividida em seis ambientes: escritório, capela-mor, nave, sacristia, vestíbulo e 

um pequeno banheiro. Já no segundo pavimento (Figura 4.6) existem apenas: um salão 

(usado como escritório atualmente), o altar-mor e o coro. 

Figura 4.5 – Planta baixa do térreo. A hachura em vermelho indica o Trecho B. (Adaptado de: RETRÔ, 2012) 

 

Figura 4.6 - Planta baixa do 2º pavimento. A hachura em vermelho indica o Trecho A. (Adaptado de: RETRÔ, 
2012) 

 

4.2.3. Trechos estudados 

Dada a impossibilidade de se realizar um mapeamento de danos completo de todas as 

paredes da Igreja de São Francisco da Prainha, foram definidos dois trechos principais a 

serem estudados. A escolha destes trechos levou em consideração, principalmente, o fato de 

serem estes os mais afetados por problemas ligados à umidade. Estes problemas serão 

descritos minuciosamente no capítulo 5. 
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Os trechos escolhidos para o estudo estão destacados nas plantas baixas do térreo e do 

segundo pavimento (Figuras 4.5 e 4.6, apresentadas anteriormente), através de hachuras na 

cor vermelha. O Trecho A compreende o revestimento interno da parede da fachada principal 

da igreja, na região do coro, no 2° pavimento (Figura 4.7). O Trecho B trata-se do revestimento 

interno da parede da fachada leste, na nave (Figura 4.8). 

Figura 4.7 – Trecho A – coro da igreja visto da nave central 

 

Figura 4.8 – Trecho B – trecho da parede lateral leste visto da nave central 
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4.3. PESQUISAS IN-SITU 

Para realizar o estudo dos trechos escolhidos foram definidos quatro ensaios a serem 

realizados em campo: inspeção visual e levantamento fotográfico; ensaios de percussão; 

aferição do teor de umidade de pontos variados; e registros termográficos dos elementos. As 

explicações sobre a metodologia de aplicação de cada ensaio e sobre o método de registro 

dos dados obtidos estão apresentadas em 4.3.1 e 4.3.2. 

4.3.1. Ensaios realizados 

Os estudos e ensaios realizados estão descritos a seguir: 

a) Inspeção visual e Levantamento Fotográfico 

Grande parte das análises desenvolvidas pelos pesquisadores se deve à inspeção visual do 

objeto de estudo. Nesta etapa da pesquisa, foi analisada visualmente a área de estudo e 

foram registradas todas as particularidades encontradas. 

Os registros destas particularidades eram realizados tanto por câmeras fotográficas, como 

também através da anotação de cada manifestação encontrada em desenhos específicos de 

cada um dos trechos. Os registros fotográficos são de grande importância, pois são os 

instrumentos que o pesquisador possui para rever posteriormente os detalhes que foram 

observados durante a inspeção visual. 

b) Ensaio de percussão 

Os testes de percussão foram realizados com o auxílio de um martelo (Figura 4.9). À medida 

que se realizava a percussão, buscava-se identificar as regiões que ao serem percutidas 

apresentavam som cavo, ou seja, regiões que possivelmente apresentavam algum problema 

de aderência. 
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Figura 4.9 – Realização do ensaio de percussão 

 

Os registros das regiões que apresentavam som cavo eram realizados em desenhos 

específicos. Buscou-se a padronização do ensaio através da realização do ensaio da extrema 

esquerda do trecho estudado até a extrema direita do mesmo, caminhando da parte superior 

para a parte inferior do trecho. 

c) Aferição de umidade 

Para este ensaio foi utilizado o equipamento Moisture Master T-M-170, para realizar medições 

do teor de umidade em diversos pontos dos trechos escolhidos para o estudo. Os resultados 

obtidos, em porcentagem, eram registrados em pranchas que representavam a região 

inspecionada. 

Não foi possível realizar as medições em toda extensão da parede, estando o estudo limitado 

às regiões onde os pesquisadores alcançavam sem a necessidade de estruturas de andaimes 

(uma vez que a Igreja de São Francisco da Prainha já estava em funcionamento, não era 

possível realizar a montagem de estruturas de andaimes nos trechos escolhidos para os 

estudos). 

Para se realizar a medição em um ponto específico, primeiramente, se ligava o equipamento. 

Em seguida, se posicionava o equipamento no local onde se desejava fazer a leitura do teor 

de umidade. Neste momento, percebia-se que o teor de umidade oscilava, portanto, os 

pesquisadores esperavam que a luz do equipamento ficasse verde para que então esta 

medida fosse anotada e se pudesse aferir o teor de umidade de outro local, seguindo os 

mesmos passos. 
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A Figura 4.10 foi registrada no momento em que a luz do equipamento se tornou verde e 

pôde-se ler a medida do teor de umidade já estabilizada. 

Figura 4.10 – Ensaio de aferição da umidade 

 

d) Termografia Infravermelha 

Foi utilizado o equipamento termovisor para fazer registros gráficos que representaram as 

variações de temperatura ao longo dos trechos de paredes analisados. O equipamento 

assemelha-se a uma câmera fotográfica, no entanto, além do registro fotográfico é gerada 

outra imagem em cores, pois o termovisor é dotado de uma câmara infravermelha que captura 

o calor emitido pelo objeto enquadrado pelas lentes. O equipamento utilizado, termovisor 

infravermelho, foi o modelo E40 da marca FLIR®. 

A utilização do termovisor é interessante para o pesquisador, pois este pode associar regiões 

com menor temperatura a um maior teor de umidade, visto que em regiões mais úmidas o 

aumento de temperatura é mais lento, comparado ao aumento observado em regiões com 

menores teores de umidade. Quando a região observada passa por um processo de 

resfriamento, a interpretação deve ser invertida (como a água leva mais tempo para perder 

calor, regiões úmidas podem ser ligadas a trechos mais quentes). Este fenômeno se deve ao 

alto calor específico da água quando comparado ao dos demais materiais. 

Na Figura 4.11, pode-se observar uma foto do equipamento termovisor Flir. 
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Figura 4.11 – Aparelho termovisor utilizado para ensaio 

 

4.3.2. Mapeamento de danos 

De posse dos resultados dos ensaios descritos acima, decidiu-se por desenvolver um mapa 

de cada um dos trechos estudados. Os mapeamentos de danos representam as 

sobreposições dos resultados dos ensaios descritos no item 4.3.1. 

A priori, os mapeamentos foram feitos à mão (Figura 4.12), porém, para apresentação dos 

resultados foram utilizados os desenhos arquitetônicos digitais (em formato de software 

AutoCAD 2D) fornecidos pela empresa Retrô – Projetos de Restauro6, sobre os quais foram 

incluídos os layers que representavam cada manifestação patológica levantada. 

Figura 4.12 – Realização de mapeamento de danos 

 

                                                             
6 A Retrô é uma empresa de arquitetura que atua na área do patrimônio histórico e cultural. 
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4.4. ESTUDOS POSTERIORES 

Após a realização dos ensaios in-situ e registro dos resultados em forma de mapeamento de 

danos, foram realizadas as devidas interpretações e análises dos resultados, onde foram 

levantadas hipóteses sobre a origem da umidade em cada trecho, além de observações 

específicas sobre as manifestações verificadas que tenham despertado a curiosidade dos 

pesquisadores. 

O estudo de caso foi finalizado com o aprofundamento da inspeção (seção 5.5 deste trabalho), 

quando foram feitas as verificações finais que buscavam comprovar (ou descartar) as 

hipóteses que haviam sido levantadas. 

5. ESTUDO DE CASO – RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 

Seguindo a sequência disposta pela metodologia, salientada no capítulo anterior, as seções 

que se seguem apresentam os resultados alcançados neste estudo: pesquisa histórica, 

pesquisas específicas, resultados dos ensaios in-situ, interpretação e análise dos resultados 

e aprofundamento da inspeção. 

Destaca-se que foi decidido realizar aqui a fragmentação dos resultados alcançados em cada 

parte da pesquisa, de modo que as características encontradas durante a visita prévia ou 

durante a fase de aprofundamento da inspeção não foram incluídas nos mapeamentos de 

danos. Estes apresentam exclusivamente os resultados alcançados pelos ensaios in-situ, uma 

vez que é de interesse deste trabalho avaliar como o mapeamento de danos pode auxiliar o 

pesquisador na realização de diagnósticos. 

Evidentemente, os demais resultados foram propriamente considerados em seus devidos 

momentos, conforme será esclarecido ao longo deste capítulo. 

5.1. HISTÓRICO RECENTE 

A Igreja de São Francisco da Prainha, entre os meses de agosto de 2013 e maio de 2015 foi 

submetida às obras de restauração generalizada, buscando restabelecer suas funções 

estéticas e funcionais. Para este estudo, foi determinante a realização de pesquisas que 

buscassem reconhecer a situação prévia a este restauro (5.1.1), bem como as principais 

características das últimas interferências construtivas realizadas na igreja (5.1.2). 
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5.1.1. Situação prévia às obras de restauro 

Antes da restauração de 2013, a igreja se encontrava em um estado bastante degradado. Os 

relatórios fotográficos e os mapeamentos de danos fornecidos pela empresa Retrô – Projetos 

de Restauro (quando da elaboração do projeto executivo da obra) foram os mais precisos 

registros adquiridos para reconhecimento desse estado. 

A Figura 5.1 apresenta uma visão geral da situação interna da igreja, no início do ano de 2013. 

Percebe-se pela imagem que o trecho estudado da fachada lateral (trecho B) era, até aquele 

momento, uma das regiões menos danificadas de todo o interior da edificação. Infelizmente, 

não foram encontradas fotografias que registrassem essa condição com maiores detalhes, 

sendo assim o mapeamento de danos (Figura 5.5) o registro mais eficaz deste trecho. 

Figura 5.1 – Vista interna da igreja antes da restauração: o coro, ao fundo, foi o um dos trechos estudados no 
presente trabalho; a primeira janela vista à direita da imagem, na fachada lateral, está localizada no segundo 

trecho estudado (RETRÔ, 2012) 

 

Já para o trecho A (coro), por se tratar da parte interna da fachada principal e por ser uma das 

regiões mais gravemente danificadas pela ação da umidade, foi possível encontrar uma 

grande quantidade de fotografias que detalham a sua situação antes da restauração. 

Na figura 5.2, fica evidente que o mais intenso meio de entrada de umidade nociva se dava 

através da penetração de águas da chuva pela cobertura, no encontro do forro com as 

paredes. Segundo o caderno técnico da Retrô (2012), os caminhos da água eram facilitados 

pela grande densidade de vegetação parasitária nos telhados. 
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Figura 5.2 – Vista detalhada da região superior do coro da igreja. (a) decomposição biológica das paredes e do 
forro; (b) alguns meses depois, houve o colapso pontual do forro (RETRÔ, 2012) 

 

A Figura 5.4 apresenta os mapeamentos de danos dos trechos A e B atualizados no ano de 

2012. As indicações para a identificação de cada dano estão apresentadas nas legendas 

(Figura 5.3). 

Figura 5.3 - Legenda para mapeamento de danos (Adaptado de: RETRÔ, 2012) 
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Figura 5.4 - Mapeamento de danos dos trechos A e B (Adaptado de: RETRÔ, 2012) 
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5.1.2. Últimas interferências 

No período compreendido entre a elaboração do projeto (quando a igreja se encontrava na 

situação apresentada no item 5.1.1) e a última visita técnica realizada para este estudo de 

caso, foram realizadas duas interferências que devem ser consideradas para uma eficaz 

análise dos resultados. A primeira delas, de maiores proporções, foi a restauração 

generalizada mencionada anteriormente. A segunda, mais pontual, ocorreu entre as visitas 

prévias e a realização dos ensaios. Ambas estão devidamente explicadas a seguir. 

5.1.2.1. ÚLTIMA RESTAURAÇÃO 

A última restauração da Igreja de São Francisco da Prainha, executada em 2013 pela 

Construtora Biapó, incluiu a reabilitação (limpeza, substituição, reconstituição, etc.) de todos 

os seguintes componentes da igreja: coberturas, forros, alvenarias, revestimentos internos e 

externos, gradis, esquadrias, escadas, instalações e estrutura. 

Por se tratar de uma edificação que se encontrava em situação instável, as primeiras atitudes 

tomadas foram a estabilização da estrutura (por meio de escoramentos e preenchimento 

provisório de vãos com alvenaria) e a instalação de cobertura provisória (Figura 5.5), uma vez 

que seria realizada a retirada generalizada do telhado existente. 

Figura 5.5 – Vista do fundo da igreja durante as obras de restauração, onde pode-se observar a cobertura 
provisória sobre todo o prédio. (RETRÔ, 2013) 
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Foram consultados funcionários da construtora que participaram diretamente das obras para 

que fossem esclarecidas questões sobre as técnicas adotadas durante o restauro. Quanto 

aos materiais, se fizeram relevantes as seguintes informações: 

a) O traço utilizado para a argamassa de revestimento das paredes das regiões que 

foram substituídas (nos trechos comprometidos) foi, basicamente, 1:3, cal e areia (em 

volume), sendo autorizada pela fiscalização a adição de 10% de cimento branco; 

b) Para a pintura interna foi utilizada tinta PVA, 3 demãos; 

c) Para a pintura externa foi utilizada tinta mineral à base de cal, 3 demãos; 

d) O forro simples de ripas de madeira foi mantido quando em bom estado e substituído 

quando muito degradado. 

5.1.2.2. INTERFERÊNCIA ENTRE A VISITA PRÉVIA E A REALIZAÇÃO DOS 

ENSAIOS 

A segunda interferência levantada, muito pontual, diz respeito aos tratamentos que a 

construtora realizou em resposta ao surgimento de algumas manifestações patológicas nos 

primeiros meses após a entrega da obra. Apesar de problemas semelhantes existirem em 

outros pontos da igreja, a interferência da construtora, até a finalização deste trabalho, ocorreu 

exclusivamente na região do coro. 

Essas manifestações patológicas foram percebidas pelos autores deste trabalho quando da 

realização das visitas prévias e algumas delas foram fotografadas (Figuras 5.6 e 5.7). 
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Figura 5.6 – Fotos tiradas durante as visitas prévias em fevereiro de 2016. (a) vista interna da janela da direita da 
fachada principal: empolamento e eflorescência na lateral; (b) vista interna da janela da esquerda da fachada 

principal: escorrimento de água pela base do vão 

 

Figura 5.7 – Detalhes da janela da esquerda da fachada principal durante as visitas prévias em fevereiro de 
2016. (a) empolamento e eflorescência na parte superior da janela; (b) empolamento na parte inferior da janela 
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5.2. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES AO ESTUDO 

Além do reconhecimento das interferências realizadas, foram levantados ainda fatores 

ambientais e construtivos potencialmente relevantes ao estudo. 

O primeiro deles, sobre a composição da parede, diz respeito a uma técnica muito comumente 

adotada nas construções históricas do Rio de Janeiro. Como a visualização do interior da 

alvenaria na Igreja de São Francisco da Prainha era inviável, foi realizada uma visita a uma 

obra em andamento da Construtora Biapó onde, segundo a equipe técnica da empresa, a 

estrutura da parede era muito semelhante àquela encontrada na igreja. Por existirem trechos 

em que o emboço seria substituído, foi possível visualizar e fotografar detalhes da alvenaria 

(Figura 5.8).  

Figura 5.8 – Corte em parede do Palácio Universitário da UFRJ 

 

A alvenaria, portanto, é composta basicamente de pedra argamassada. As pedras variam 

bastante de tamanho e a argamassa utilizada não é muito aderente, funcionando praticamente 

como um “colchão” entre os elementos. A argamassa apresenta ainda uma tonalidade 

avermelhada, indicando, possivelmente, a presença de saibro em sua composição. 

Os demais aspectos aqui considerados estão ligados ao ambiente em que a igreja se 

encontra: 

a) Incidência de sol: praticamente todo o contorno do prédio é atingido durante algumas 

horas do dia. Essa incidência é ainda mais intensa nas fachadas norte e leste (Figura 

Superfície da 

alvenaria 

Região escavada 

para visualização da 

parte da interna da 

alvenaria 
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5.9), onde não existe praticamente nenhum bloqueio para o sol de todo o período da 

manhã. 

b) Incidência de chuva: não existem telhados avançados que protejam qualquer fachada. 

Segundo os administradores responsáveis pela igreja, na maior parte dos dias 

chuvosos a chuva incide predominantemente sobre a fachada leste. De fato, na cidade 

do Rio de Janeiro existe a predominância de ventos nas direções sudoeste (pela tarde 

e noite) e noroeste (pela madrugada e manhã) (DERECZYNSKI et al., 2008). 

Figura 5.9 – Planta baixa do térreo da igreja, com indicação dos trechos analisados e da direção norte (Adaptado 
de: RETRÔ, 2012) 

 

5.3. RESULTADOS DA PESQUISA IN-SITU 

Estão apresentados a seguir os resultados alcançados pela pesquisa in-situ, repetindo a 

sequência utilizada no tópico 4.3. 

5.3.1. Resultados dos ensaios 

No mês de junho de 2016, durante a última visita técnica ligada a este trabalho foram 

realizados os ensaios de inspeção visual (e levantamento fotográfico), de percussão, de 

aferição da umidade e de obtenção de imagens termográficas. Os resultados alcançados 

estão listados nos itens de a até d, com texto explicativo e, quando aplicável, mapeamento 
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correspondente. Para facilitar a visualização dos resultados, as legendas explicativas estão 

apresentadas a seguir, de modo a evitar a sobreposição de informações que dificultem a 

interpretação do mapeamento. 

Figura 5.10 – Legendas dos mapeamentos de danos 

 

a) Inspeção visual e levantamento fotográfico 

Previamente à visita, responsáveis técnicos da Construtora Biapó haviam apontado para o 

surgimento de sais sobre os revestimentos internos da igreja. De fato, quando da realização 

dos ensaios, foram verificados alguns pontos com esse tipo de manifestação, mas as regiões 

mais críticas já haviam sido eliminadas durante a interferência pós-obra, como descrito em 

5.1.2.2. Os demais locais afetados, de difícil visualização em fotografias (devido à sua 

coloração branca semelhante à da pintura interna), foram devidamente mapeados. 

Com efeito, as eflorescências respondiam como uma das manifestações mais marcantes para 

o observador, mas eram encontradas apenas em algumas regiões que claramente sofriam 

com excesso de umidade. Em termos de disposição, as manifestações patológicas 

encontradas de maneira mais generalizada no revestimento interno da igreja foram, 

provavelmente, as vesículas de interior escuro (Figura 5.11), denotando a provável presença 

de matéria orgânica na argamassa de restauração utilizada. 
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Figura 5.11 – Vesículas encontradas no revestimento interno da igreja. (a) duas vesículas, uma ainda fechada e 
a outra com a superfície retirada; (b) cobrimento retirado da vesícula 

 

Apesar da interferência ocorrida após a visita prévia, ainda foram visualizadas manchas de 

escorrimento de água sobre a base do vão das janelas da fachada frontal (Figura 5.12). 

Apesar da aparência discreta, essas manchas são relevantes por indicarem que existe algum 

meio que permite a entrada de água da chuva para o interior da igreja. 

Figura 5.12 – Janela do lado direito da fachada principal. (a) manchas de escorrimento sobre a base do vão; (b) 
detalhe do escorrimento 
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Um artifício utilizado para a análise do levantamento fotográfico foi a redefinição de fatores de 

brilho, contraste e saturação de cores, de modo a reconhecer alterações que dificilmente 

seriam notadas a olho nu. O caso em que esse efeito se fez mais eficaz foi no trecho B (Figura 

5.13). Duas edições bastante simples na imagem mostraram que existem diferenças de 

colorações em uma região que, partindo da janela, avança para baixo (Figura 5.14). Nota-se 

também que existe alteração de coloração na parede ao lado direito da janela, apesar disso 

não estar evidenciado na imagem. 

Figura 5.13 – Trecho analisado na parede lateral: imagem original 

   

Figura 5.14 – Trecho analisado na parede lateral. (a) imagem após aumento do contraste (+75%) e redução da 
luminosidade (-18%); (b) imagem após aumento da saturação (400%) 

 

Todas as manifestações levantadas pela inspeção visual estão sintetizadas no mapeamento 

da Figura 5.15. É importante destacar que, como uma das finalidades do trabalho era o 

desenvolvimento da habilidade de realizar mapeamentos de danos em campo, os resultados 
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alcançados após análises posteriores (reconhecimento das manchas após a edição das 

imagens, por exemplo) não aparecem nessa imagem. 

b) Ensaio de percussão 

Durante o ensaio de percussão foi reconhecida uma variação ao que se chamava de “som 

cavo”. Em algumas regiões, o som cavo passava aos pesquisadores a impressão de que sob 

o ponto inspecionado existia uma massa rígida, porém não mais aderida à base; isto era de 

fato o que se esperava deste ensaio antes da sua realização. Porém, em regiões mais 

pontuais, o termo “som cavo“ foi aos poucos substituído pelo termo “som cavo-podre”, pois se 

notava que a massa nesses pontos não parecia bem agregada como nos demais. 

O mapeamento das regiões com som cavo (Figura 5.16) não considera a distinção 

mencionada acima. 

c) Aferição da umidade 

O mapeamento do resultado deste ensaio, realizado conforme a descrição na metodologia, 

está apresentado na Figura 5.17. Cada círculo azul possui no seu interior um número que 

representa, em porcentagem, o teor de umidade do ponto medido. 
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Figura 5.15 – Mapeamento dos problemas obtido através da inspeção visual. (a) Trecho A; (b) Trecho B 
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Figura 5.16 – Mapeamento do resultado do ensaio de percussão. (a) Trecho A; (b) Trecho B 
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Figura 5.17 – Mapeamento da umidade. (a) Trecho A; (b) Trecho B 
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d) Termografia Infravermelha 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, o termovisor se demonstrou um equipamento com 

um bom potencial para auxiliar a busca pelo diagnóstico de fontes de umidade. Apesar disso, 

foram enfrentadas algumas dificuldades na operação do equipamento durante os ensaios, de 

modo que os resultados não tiveram a eficácia esperada (existiam funções dos tipos ponto e 

caixa que poderiam quantificar com maior precisão os resultados encontrados). 

Um caso que esclarece um pouco essa dificuldade pode ser verificado na Figura 5.18. Foram 

detectadas pelo termovisor duas pequenas manchas frias pelo lado direito da janela além de 

três faixas de cores (azul escuro, azul claro e verde) pelos panos de parede. As dificuldades 

porém surgem ao se realizar uma análise comparativa com a Figura 5.19. 

Figura 5.18 – Vista externa da fachada lateral direita. (a) foto original tirada com o termovisor; (b) termografia 
correspondente 

 

Na figura em questão, percebe-se primeiramente que a mancha fria que deveria aparecer, por 

analogia, no canto inferior direito da janela não é mais visível, criando questionamentos quanto 

à confiabilidade do resultado apresentado anteriormente. Além disso, percebe-se que a 

imagem resultante não era abrangente como se esperava, excluindo o trecho que permitiria 

melhor visualização da mancha em questão. Ao mesmo tempo, não é possível verificar com 

maiores detalhes as faixas verde, azul claro e azul escuro. 

Vale ressaltar que a equipe teve dificuldade ao adquirir as imagens produzidas pelo lado 

externo da edificação pois, devido à alta luminosidade, não era possível enxergar a tela do 

termovisor. 
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Figura 5.19 – Vista externa da fachada lateral direita. (a) foto original tirada com o termovisor; (b) termografia 
correspondente 

 

Pelo lado interno da igreja, onde a luminosidade do ambiente não dificultava a operação do 

equipamento, os resultados foram mais interessantes. Um desses resultados foi uma “mancha 

quente” encontrada ao lado direito da janela (mancha azul vista na Figura 5.20), que apesar 

de não ter um significado muito claro, instigou os pesquisadores a diversas reflexões. 

Figura 5.20 – Vista interna da fachada lateral direita. (a) foto original tirada com o termovisor; (b) termografia 
correspondente 

 

A Figura 5.21, curiosamente, apresentou um resultado contrário ao esperado. Ao se tentar 

detectar uma possível mancha fria em uma região afetada por um empolamento (esperava-

se uma mancha fria devido ao seu provavelmente elevado teor de umidade), encontrou-se, 

na realidade, uma temperatura levemente superior àquela do seu contorno. 
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Figura 5.21 – Vista interna da janela da esquerda da fachada principal. (a) foto original tirada com o termovisor; 
(b) termografia correspondente 

 

5.3.2. Mapeamento de danos 

As versões digitalizadas dos mapeamentos de danos que sobrepõem os resultados de cada 

ensaio estão apresentadas nas Figuras 5.22 (trecho A) e 5.23 (trecho B). 
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Figura 5.22 – Mapeamento de danos completo do trecho A. Sobreposição dos resultados. Escala 1:50 
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Figura 5.23 – Mapeamento de danos completo do trecho B. Sobreposição dos resultados. Escala 1:40 
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5.4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Ao longo deste item, será realizada a interpretação dos resultados obtidos. No tópico 5.4.1 

serão discutidas questões relativas ao diagnóstico da origem da umidade que afeta a igreja. 

Demais observações e curiosidades relativas aos resultados serão discutidas em 5.4.2. 

5.4.1. Origem da umidade 

A identificação dos mecanismos de ação da água em cada trecho estudado foi tratada como 

um dos objetivos deste trabalho. Este objetivo se tornou um grande desafio, dada a 

particularidade da disposição das manifestações patológicas ligadas à umidade. 

5.4.1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conforme apresentado no item 5.1.1, antes da restauração da igreja ocorria a entrada de 

grandes volumes de água pela cobertura, principalmente na região do coro. Assim, seria 

possível considerar que esse fosse ainda o principal caminho usado pela água da chuva. 

Porém, durante as obras, a cobertura da igreja foi totalmente restaurada e, como o forro da 

igreja encontra-se em perfeito estado, essa hipótese se faz improvável. 

Outra hipótese levantada antes da realização dos ensaios levou em consideração um 

incidente que ocorreu após a finalização da obra: o vazamento da caixa d’água. Esse episódio, 

relatado por um dos responsáveis pela administração da igreja, pode explicar a origem de 

diversas manifestações encontradas, mas dificilmente teria afetado os trechos estudados. A 

caixa d’água está localizada acima da sacristia, a um nível inferior ao nível do forro da nave, 

de modo que a percolação da água até as paredes estudadas seria improvável. 

5.4.1.2. TRECHO A 

Descartadas as hipóteses apresentadas anteriormente, os ensaios começaram a apontar para 

outras possibilidades na identificação do caminho da água no Trecho A. Existiam claramente 

manchas de escorrimento de água sobre a base do vão das janelas frontais (Figuras 5.6 e 

5.12), que apesar de serem sinais de escorrimento superficial, não devem ser 

desconsideradas. 

Esteja a entrada da água ocorrendo por alguma fresta entre as folhas e o batente da janela 

(ou entre o batente e a base) ou pela falta de cuidado em se fechar a janela devidamente em 

períodos chuvosos, esse mecanismo é relevante, mas não pode ser considerado o único em 
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ação: foram encontradas diversas regiões deste trecho que, mesmo estando localizadas em 

cotas muito superiores à da base dos vãos, também eram afetadas por manifestações 

patológicas ligadas à umidade (Figura 5.24. Ver também: Figuras 5.6-a, 5.7-a e 5.20). 

Figura 5.24 – Empolamento e eflorescência no trecho A - destacados em vermelho 

 

Assim, uma nova hipótese seria a infiltração da água da chuva através de outros pontos das 

esquadrias e detalhes arquitetônicos. Os ornatos em pedra sobre as duas janelas (Figura 

5.25a) por serem regiões de acúmulo de água, podem ser pontos de entrada para a água que 

escorre pela fachada. O mesmo pode ser esperado da rosácea centralizada sobre as janelas, 

uma vez que, internamente, foram verificados o empolamento da tinta e a eflorescência de 

sais em seu contorno. 

Verificou-se através das imagens obtidas com o termovisor da fachada principal (Figura 5.25b) 

que as temperaturas dos ornatos em pedra eram consideravelmente maiores que as 

temperaturas medidas sobre o revestimento de argamassa. De fato, tratando-se de materiais 

diferentes, com cores diferentes, é natural que isso se reflita em uma variação da capacidade 

e velocidade de absorção de energia solar em forma de calor. 

Combinadas a coeficientes de dilatação térmica variados, as características apresentadas 

acima geram movimentações diferenciais entre os elementos, podendo resultar no surgimento 

de fissuras na interface dos materiais. Essas fissuras, portanto, seriam possíveis pontos de 

infiltração de água. 
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Figura 5.25 – Vista externa da fachada principal. (a) foto original tirada com o termovisor; (b) termografia 
correspondente 

 

Por fim, a última hipótese levantada considera a possibilidade da água ser originária do interior 

da própria alvenaria. Inclusive, sabe-se que durante o período da obra as fachadas laterais 

estavam bem protegidas da ação da chuva, mas a fachada frontal não. Assim, uma eventual 

incidência de chuvas sobre esta (principalmente em períodos entre a remoção da argamassa 

original e execução de novo revestimento, ou entre a retirada da esquadria para seu restauro 

e reinstalação da mesma) poderia ter resultado em grande acúmulo de água no interior da 

alvenaria. 

5.4.1.3. TRECHO B 

O trecho B apresenta características diferentes. A janela lateral é fixa, e não existem sinais 

claros de escorrimento sobre a base do vão. Pela Figura 5.5 percebe-se também que a 

fachada leste, principalmente na região da nave, onde está localizado o trecho estudado, 

estava bem protegida pela cobertura provisória e tela de proteção. Ainda que ocorressem 

respingos, é improvável que durante as obras tenha ocorrido a infiltração de volume de água 

relevante. 

Quando se realiza a comparação entre os mapeamentos de danos (um elaborado pela Retrô 

e o outro elaborado neste trabalho), percebe-se que previamente às obras existiam manchas 

de umidade no revestimento em pedra no nível inferior da parede. Apesar disso, pela 

disposição dos danos identificados no novo mapeamento, é improvável que a umidade 

ascendente tenha efeitos relevantes sobre este estudo. 

Assim, ao descartar as demais hipóteses levantadas e analisar cuidadosamente as manchas 

encontradas no levantamento fotográfico (Figuras 5.13 e 5.14) e a disposição dos danos no 
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mapeamento elaborado (Figura 5.23), os dados parecem convergir para a confirmação da 

existência de algum caminho para a infiltração de água pela região da janela; apesar de que, 

até o fim da realização dos ensaios in-situ, este caminho não havia sido identificado. 

5.4.2. Análise sobre as manifestações em si 

A interpretação dos resultados apresentou ainda algumas questões que despertaram o 

interesse da equipe sobre a disposição das diversas manifestações. Essas questões estão 

apresentadas nos tópicos a seguir. 

5.4.2.1. DISPOSIÇÃO DAS VESÍCULAS 

Ao longo das visitas realizadas, as vesículas tomaram uma posição de destaque nas 

discussões da equipe. A princípio associava-se o surgimento das vesículas a eventuais 

infiltrações nas paredes da igreja, mas a sua existência em trechos aparentemente sãos impôs 

uma incerteza sobre essa associação. Inclusive, regiões que apresentavam visualmente 

condições semelhantes para o surgimento dessas manifestações apresentavam ora uma 

grande concentração de vesículas, ora nenhuma sequer. 

Apesar dos motivos que explicam essa disposição particular das vesículas não ser 

esclarecido, algumas observações interessantes foram feitas. Percebeu-se, por exemplo, que 

a ocorrência de vesículas não coincidiu em nenhum momento com a ocorrência de som cavo. 

Levantou-se então, a hipótese de que as vesículas poderiam ter surgido voltadas para dentro 

da parede, o que não pôde ser comprovado, visto que não foi possível realizar inspeções 

destrutivas na parede. Outra suposição levantada vincula o não aparecimento de vesículas 

ao excesso de umidade em trechos das paredes analisadas, pois a saturação dos poros da 

argamassa poderia dificultar a entrada do oxigênio necessário para a oxidação da matéria 

orgânica. 

Os pesquisadores também perceberam que as vesículas, ao mesmo tempo em que estavam 

espalhadas por quase todo o interior da igreja, não foram encontradas em nenhum ponto do 

revestimento externo. Assim, acredita-se que a areia utilizada nas argamassas internas 

estaria contaminada, enquanto a areia das argamassas externas estaria sã. 

Essa contaminação poderia ser devido à má qualidade do material entregue pelo fornecedor 

(os lotes utilizados interna e externamente podem ter sido diferentes), ou pelo armazenamento 

indevido em obra, de modo que volumes não desprezíveis de matéria orgânica tenham se 

misturado ao material. Porém, como não foi possível recolher informações precisas a respeito 
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da forma de armazenamento, nem verificar a rastreabilidade dos lotes de areia adquiridos, 

nenhuma das duas hipóteses pode ser confirmada. 

Além da questão apresentada acima, foram observadas outras diferenças entre a disposição 

das manifestações dentro e fora da igreja. Essa discussão será aprofundada a seguir. 

5.4.2.2. MANIFESTAÇÕES NO INTERIOR E NO EXTERIOR DA IGREJA 

Além das vesículas, outras manifestações patológicas encontradas no interior da igreja não 

eram vistas nos revestimentos externos, mesmo quando observados os lados opostos de 

paredes que comprovadamente sofreram infiltrações; é o caso das eflorescências e do 

empolamento da pintura. 

Em termos construtivos, a única diferença entre o tratamento externo e interno foi o tipo de 

pintura aplicada: externamente foi utilizada tinta à base de cal e internamente foi utilizada tinta 

PVA. Quanto ao ambiente, evidentemente, os revestimentos externos recebem incidência de 

sol e chuva, enquanto os revestimentos internos estão protegidos de ambas. 

Assim, é coerente supor que, como a água presente na alvenaria (ou nas camadas de 

argamassa) encontra mais resistência para sua evaporação pelo lado de dentro da igreja, o 

interior da igreja está mais suscetível à deposição de sais transportados pela água em 

camadas internas. Ao se depositar sob a camada pictórica, esta se empolaria; ao se depositar 

entre as camadas de argamassa ou entre o emboço e o substrato, o revestimento poderia se 

descolar, gerando o som cavo dos ensaios de percussão. 

No caso externo, como a resistência é menor (a tinta à base de cal é mais permeável que a 

tinta PVA e a incidência de sol facilita a evaporação), os sais se depositariam na superfície, 

sem deteriorar o revestimento. Estando este exposto ao tempo, a incidência de chuvas e 

ventos poderia limpar esses sais, de modo que não estariam mais visíveis no momento da 

inspeção. 

Outra questão relevante a ser considerada sobre as características das tintas diz respeito à 

formação de uma película (ou filme) quando aplicadas sobre uma superfície (o que é verificado 

mais claramente no caso de tintas PVA, do que em tintas à base de cal). Se essa formação 

não existir, não haverá barreira entre a argamassa e a pintura, e o empolamento não ocorrerá.  

No entanto, para que se possa determinar qualquer explicação definitiva sobre os motivos que 

resultam nessa situação, seriam necessários estudos não previstos neste trabalho. 
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5.4.2.3. PARTICULARIDADES RELACIONADAS AO SOM CAVO 

A realização dos ensaios de percussão nos trechos A e B da igreja permitiu que se 

distinguissem os seguintes tipos de som: som normal, som cavo e “som cavo-podre”, como 

explicado no item b do subitem 5.3.1. Pela análise dos mapeamentos percebe-se, de fato, 

uma frequente coincidência entre a ocorrência de “som cavo-podre” e a ocorrência de 

eflorescências e/ou registros de teores de umidade muito altos. No entanto, quando o som 

detectado era do tipo “som cavo comum”, a região não apresentava sobreposição de 

manifestações, e os teores de umidade, apesar de ainda altos, eram inferiores àqueles 

encontrados sobre “som cavo-podre”. 

Outra observação interessante foi a presença de som cavo nos detalhes das janelas, 

indicados na Figura 5.26 por meio de hachuras na cor vermelha. Apesar de muitos pontos 

apresentarem altos teores de umidade, é interessante considerar que, tratando-se de um 

detalhe construtivo particular, o diagnóstico deve ser realizado com cautela, já que o 

surgimento do som cavo pode ser decorrente da própria dificuldade de execução do 

revestimento nesse trecho. 

Figura 5.26 – Detalhe da janela destacando os detalhes arquitetônicos sobre os quais foi detectado som cavo 
durante o ensaio de percussão 

 

5.5. APROFUNDAMENTO DA INSPEÇÃO 

Após a análise dos resultados obtidos por meio dos ensaios realizados decidiu-se por 

aprofundar o estudo, buscando-se confirmar as suspeitas levantadas sobre quais seriam os 

caminhos pelos quais a água infiltra nas paredes. 
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Este aprofundamento não foi considerado nos subitens 5.3 e 5.4, os quais tratam dos 

resultados e interpretações, respectivamente. Essa decisão deve-se ao entendimento de que 

é de interesse deste trabalho a elaboração e interpretação dos mapeamentos de danos, de 

modo que os subitens em questão foram voltados a tal finalidade. 

Em busca de respostas à hipótese de que no trecho B a água estaria infiltrando pela janela, 

esta foi inspecionada pelo lado externo, confirmando a suspeita dos pesquisadores. Pelas 

Figuras 5.27 e 5.28, percebe-se que havia uma fresta entre a base do vão e o batente da 

janela. Supõe-se então, que a água estaria infiltrando na parede através desta fresta. 

Figura 5.27 – Detalhes da janela da fachada, vistos pelo lado externo. (a) indicação, em vermelho, da região em 
que foi encontrada a falha; (b) e (c) fresta entre a base do vão e a esquadria 

 



Patologia de Revestimentos Históricos de Argamassa 64 
  

 

D. M. FERREIRA; G. C. GARCIA  

Figura 5.28 – Detalhes da fresta indicada na Figura 5.27 

 

No caso do trecho A, admitia-se que a água poderia estar infiltrando pela base da janela. 

Através do aprofundamento da inspeção desta primeira hipótese, os pesquisadores 

encontraram um possível ponto de infiltração entre o batente da janela e a base, o qual pode 

ser visualizado na Figura 5.29. 

Figura 5.29 – Detalhe da janela da esquerda da fachada frontal 

 

Já a suspeita de que a água poderia estar infiltrando na parede pelos ornatos em pedra 

localizados na fachada principal da igreja, acima das janelas, não pôde ser comprovada 

devido ao seu difícil acesso – seria necessária a montagem de uma estrutura de andaimes 

para alcançar estes ornatos e aprofundar a inspeção. No entanto, esta hipótese não foi 

descartada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a exposição dos resultados encontrados seguem as considerações finais deste trabalho, 

divididas em conclusões, limitações e sugestões. 

6.1. CONCLUSÕES 

Passado cerca de um ano da conclusão das obras de restauro, a metodologia deste trabalho 

permitiu reconhecer as principais manifestações patológicas encontradas nos revestimentos 

internos da igreja. Estes, constituídos de argamassa de cal com pintura PVA, apresentavam 

eflorescências, revestimentos desplacados e com som cavo, vesículas com interior escuro e 

fissuras de pequena abertura. A identificação destas manifestações representa, em si, parte 

relevante da pesquisa, e permitiu que diversas conclusões fossem levantadas. 

A realização de interpretações dos resultados aliada aos aprofundamentos das inspeções 

possibilitou que os pesquisadores concluíssem que as manifestações patológicas 

encontradas na Igreja de São Francisco da Prainha podem ser atribuídas a duas causas 

principais: altos teores de umidade nos revestimentos e problemas ligados aos materiais 

empregados nas obras de restauração. 

Assim, conclui-se que, nos trechos estudados, havia ocorrência de infiltração entre os 

elementos construtivos (ornatos e janelas) e as paredes de alvenaria, sendo esta a explicação 

da ocorrência de manifestações patológicas condicionadas pela presença de umidade. 

Conclui-se também que as vesículas observadas nos trechos estudados eram consequência 

do uso de lotes de areia contaminados com matéria orgânica. 

Os mapeamentos foram muito úteis na busca pelo diagnóstico da origem da água, 

principalmente no Trecho B, onde tudo aponta para a confirmação de que ocorre a entrada 

de água da chuva pela fresta encontrada na janela. No trecho A, existem fortes indícios de 

que a entrada de água se dá por dois caminhos principais. O primeiro, comprovado pela 

inspeção visual, ocorre sob as janelas da fachada, possivelmente devido às frestas 

encontradas. O segundo ocorre a um nível mais alto, sendo que os pesquisadores suspeitam 

que a entrada se dê através de fissuras na interface ornatos / reboco externo. 

No entanto, o estabelecimento de diagnósticos precisos e definitivos acerca dos fatores que 

levaram ao surgimento das manifestações patológicas demandaria um maior aprofundamento 

das inspeções e observações. Através destas seria possível verificar se os problemas 

voltariam a surgir nas paredes após a realização de correções e reparos nos trechos 
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analisados. Caso as manifestações fossem eliminadas de forma definitiva, então seria 

possível confirmar com precisão o diagnóstico proposto acerca dos fatores que influenciaram 

o seu surgimento. 

6.2. LIMITAÇÕES ENFRENTADAS PELOS PESQUISADORES 

Este trabalho, como qualquer projeto, esteve disposto a condições que limitaram em alguns 

pontos o seu desenvolvimento. A primeira delas diz respeito às dificuldades encontradas para 

o agendamento de visitas técnicas ao objeto de estudo, visto que, para isso, era necessário 

o deslocamento dos pesquisadores de Goiânia para o Rio de Janeiro. 

Além disso, os pesquisadores encontraram dificuldades para obter informações quanto às 

especificações dos materiais utilizados para restauração da alvenaria. Esta limitação deveu-

se principalmente ao fato de a obra já estar concluída quando da realização dos estudos. 

Outra limitação do trabalho foi o curto espaço de tempo disponível para realização dos 

ensaios, gerando algumas dificuldades para sua realização. Entre elas, pode-se citar a 

dificuldade na operação do equipamento termovisor, pois se os pesquisadores tivessem maior 

disponibilidade de tempo para realizar os ensaios com este equipamento seria possível obter 

melhores resultados. 

Avaliou-se que outra limitação do trabalho foi o fato de que a Igreja de São Francisco da 

Prainha já estava em operação quando da realização das inspeções e ensaios. Deste modo, 

não foi possível realizar ensaios destrutivos, como, por exemplo, a coleta de amostras dos 

trechos de paredes estudados para análise visual ou envio a laboratório, abertura do 

revestimento para conferência da existência ou não de vesículas voltadas para o interior das 

paredes, dentre outros. 

Além disso, o fato de a igreja já estar em operação impossibilitou que os pesquisadores 

realizassem a montagem de estruturas de andaimes para realizar mapeamentos de danos e 

investigações em trechos de paredes a uma altura mais elevada. 

6.3. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

Levando em questão o aprendizado decorrente deste trabalho, serão abordadas, a seguir, 

sugestões para outras pesquisas voltadas a este tema que poderiam esclarecer algumas das 

dúvidas levantadas.  
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  Aprofundar o estudo sobre vesículas causadas pela matéria orgânica, buscando 

avaliar precisamente a relação entre a sua ocorrência e os teores de umidade das 

regiões onde aparecem; 

  Realizar estudos mais detalhados sobre as formas de ação da água, buscando 

inclusive soluções para o seu combate em cada situação; 

  Investigar a relação entre o tipo de pintura aplicado à parede e a ocorrência das 

manifestações patológicas discutidas neste trabalho, de modo a, por exemplo, 

desenvolver estudos comparativos entre manifestações patológicas observadas em 

paredes pintadas com tinta PVA e manifestações patológicas em paredes pintadas 

com tinta à base de cal; 

  Dar continuidade ao estudo aqui iniciado, talvez com temas semelhantes, mas em 

edificações que permitam a realização de ensaios destrutivos, de forma a subsidiar os 

diagnósticos, o que não foi possível no presente trabalho; 

 Estudar os possíveis tratamentos e técnicas de recuperação para as diversas 

manifestações patológicas de revestimentos históricos de argamassa. Buscar ainda 

definir soluções para o combate à umidade em edificações históricas. 

6.4. SUGESTÕES PARA EMPRESAS DE REABILITAÇÃO 

Ao longo da realização do trabalho foram definidas algumas ações que poderiam ser tomadas 

pelas empresas construtoras que atuam na reabilitação de edifícios históricos no sentido de 

evitar os problemas levantados no estudo de caso. Essas sugestões estão apresentadas a 

seguir. 

Quanto às manifestações ligadas à umidade, pode-se buscar a implantação de um rigoroso 

sistema de controle de qualidade, que evite a ocorrência de falhas que permitam a infiltração 

de água por fissuras expostas, por falhas na cobertura ou, como verificado no estudo de caso, 

por frestas deixadas nos vãos de esquadrias e portas. Sugere-se ainda que as empresas 

realizem um maior controle sobre as ações da água nas edificações. Seria interessante, por 

exemplo, que fossem realizadas medições dos teores de umidade de maneira continuada, de 

modo a identificar, o quanto antes, fontes de umidade que coloquem em risco o bom 

desempenho das alvenarias e dos revestimentos em argamassas. 

Quanto a falhas devido à utilização de material que não atenda às qualidades mínimas 

exigidas, sugere-se que sejam registradas informações referentes aos lotes de cada um dos 

materiais adquiridos (como, por exemplo, a areia) nas obras de restauro, assim como a 

rastreabilidade indicativa dos locais onde cada lote for utilizado. Julga-se que a realização e 
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conservação de tais registros seriam essenciais para que se realizasse um maior controle de 

qualidade das obras. Por exemplo, estas informações poderiam ser utilizadas para avaliar a 

correlação entre o surgimento de manifestações patológicas e a utilização do material de um 

determinado fornecedor ou do material armazenado de uma maneira específica. 

Por fim, recomenda-se a aproximação entre as empresas restauradoras e o meio científico. A 

realização de mais estudos voltados às manifestações patológicas e à ação da água nas 

alvenarias e revestimentos poderá agregar valor às futuras obras de reabilitação e 

restauração, garantindo uma maior durabilidade dos serviços executados. 
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