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RESUMO

O termo eflorescência provém do latim efflorescentia que significa o estado ou período de florescer. 
Na patologia das construções pode designar o depósito de sais minerais que se forma na superfície 
de determinados corpos. Esse fenômeno ocorre devido ao movimento da solução salina através 
dos capilares em produtos cerâmicos. A cristalização de sais na superfície das peças cerâmicas não 
produz esforços mecânicos importantes. Ao contrário, quando a cristalização se dá no interior do 
material, nos poros e rede capilar, podem ser produzidos esforços mecânicos consideráveis. Assim, 
as eflorescências causam degradação microestrutural nas zonas próximas à superfície, bem como 
degradação estética e constituem uma patologia frequente nos produtos cerâmicos tradicionais, cuja 
solução é particularmente difícil. O objetivo da pesquisa foi analisar as eflorescências e absorção de 
água em blocos cerâmicos. Foram usadas as normas da ASTM C 67 (2013) e NBR 15270 (2005). Conclui-
se que quatro das cinco amostras analisadas apresentaram eflorescências e variaram quanto a altura 
atingida em cada face dos blocos. O índice de absorção variou de 9,33% a 12,25%, estando dentro do 
limite da norma. Ao correlacionar a absorção com a altura da mancha verifica-se uma boa correlação 
(R = 0,74).
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ABSTRACT

The term efflorescence comes from the Latin efflorescentia what means the state or period of flowering. 
In the pathology of constructions can designate the deposit of mineral salts that forms on the surface 
of certain bodies. This phenomenon occurs due to the movement of the saline solution through the 
capillaries in ceramic products. The crystallization of salts on the surface of ceramic parts does not 
produce significant mechanical stresses. On the contrary, when crystallization takes place inside the 
material, in the pores and capillary network, considerable mechanical stresses can be produced. Thus, 
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efflorescences cause microstructural degradation in areas close to the surface as well as aesthetic 
degradation and constitute a frequent pathology in traditional ceramic products, the solution of 
which is particularly difficult. The objective of the research was to analyze the efflorescence and water 
absorption in ceramic blocks. There were used the standards of the ASTM C 67 (2013) and NBR 15270 
(2005).It was concluded that four of the five analyzed samples showed efflorescence and varied as 
to the height reached in each face of the blocks. The absorption index varied from 9.33% to 12.25%, 
being within the limit of the norm. Correlation between absorption and stain height shows a good 
correlation (R = 0.74).

Keywords: Efflorescence. Absorption. Monteiro-PB.

1. INTRODUÇÃO

A cada dia se aperfeiçoa mais os métodos construtivos e materiais utilizados na construção 
civil, levando-se em consideração a viabilidade econômica e ambiental para melhorar o desempenho 
e durabilidade das edificações. Mas mesmo assim ainda surgem as manifestações patológicas, em 
especial, as eflorescências, que dependendo do local onde ocorram não afetam a estrutura da edificação, 
mas podem ocasionar condições de desconforto aos moradores. É considerada também como um 
problema estético, podendo acelerar a deterioração dos materiais constituintes do sistema construtivo 
e afetar a estrutura da edificação, gerando sérios problemas de ordem financeira (IBIAPINO; BRITO; 
RIBEIRO, 2017).

As eflorescências de sais são comuns nos produtos cerâmicos tradicionais, sendo uma patologia 
cuja solução é particularmente difícil. Tal fato ocorre devido à natureza desses sais, a sua distribuição 
e mobilidade quando solubilizados em meio aquoso em capilares presentes na microestrutura dos 
produtos cerâmicos queimados. O fenômeno da eflorescência caracteriza-se pela formação de uma 
fina camada de cor branca que cobre a superfície dos produtos cerâmicos. Composta por substâncias 
cristalinas, esta camada forma-se durante os processos de fabricação e uso como resultado da acumulação 
dos sais formados no meio líquido que afloraram à superfície do corpo cerâmico (FERREIRA, 2009).

As eflorescências são formações de depósitos de sais na superfície dos revestimentos, alvenarias, 
concretos e argamassas, como resultado da sua exposição à água de infiltrações ou intempéries. A 
modificação no aspecto visual pode ser intensa, onde há um contraste de cor entre os sais e o substrato 
sobre as quais se deposita. Para a ocorrência da eflorescência devem existir, concomitantemente, sais 
solúveis nos materiais ou componentes; presença de água; pressão hidrostática necessária para que a 
solução migre para a superfície e possibilidade de evaporação (FERNANDES, 2010).

Verduch e Solana (2000) afirmam que a formação de véus (manchas de sais) ocorre nos materiais 
cerâmicos em situações distintas e se classificam em dois grupos: subflorescências e eflorescências. 
As subflorescências ou criptoflorescências são véus não visíveis, ocasionados quando os depósitos 
cristalinos são formados sob a superfície da peça, nos poros e na rede capilar, podendo ocasionar 
consideráveis danos à durabilidade do sistema pelas forças de expansão criadas. Já as eflorescências 
são véus visíveis que ocorrem quando há a cristalização dos sais na superfície das peças. Estas se 
formam pela intervenção da água como agente mobilizador dos sais, e podem se consolidar e se 
tornar permanentes por cocção a temperatura elevada. As eflorescências são defeitos dos tijolos que 
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se originam durante sua fabricação, e que permanecem depois praticamente inalterados, durante toda 
sua vida.

Os sais podem-se encontrar na composição da argila ou nos solos e, quando em contato com 
a água dissolvem-se e migram para a superfície do tijolo. No processo de evaporação de água os 
sais cristalizam e formam manchas brancas que aparecem na superfície do tijolo designados por 
eflorescências (GONZAGA et al, 2016). Quando reunidas estas condições, os sais dissolvem-se e 
formam soluções salinas que migram no interior dos materiais porosos. A degradação pode ocorrer 
devido à cristalização dos sais no interior dos poros, gerando-se tensões internas, ou na superfície do 
material, causando problemas estéticos e de salubridade (PUIM, 2010).

A presença de sais em ambientes permanentemente úmidos causam eflorescências e, 
aparentemente, não apresenta nenhuma manifestação em um primeiro momento. Porém, após algum 
tempo, podem aparecer subitamente efeitos considerados deteriorantes que resultam de reações 
químicas complexas entre os sais e os componentes da estrutura e dos produtos (FERREIRA, 2009).

Os sais solúveis são compostos iônicos constituídos de cátions e ânions. O conhecimento da 
sua natureza, propriedades e proveniência são de fundamental importância no entendimento dos 
processos de degradações em edificações em geral (PUIM, 2010). Os sais mais comuns são os cloretos 
que absorvem elevadas quantidades de água; os nitratos, de origem orgânica e os sulfatos que 
cristalizam com o aumento do seu volume. Porém os mais indesejáveis são os metais alcalinos terrosos, 
por possuir temperatura de decomposição mais alta, originados por reagir com os componentes das 
argilas, que não reagem à temperatura de queima dos blocos cerâmicos (FERREIRA, 2009).

Os tijolos fabricados com argilas contaminadas por pirita (FeS2) que, durante o cozimento, 
transformam-se em sulfato de um metal alcalino (potássio, sódio) ou metal alcalino terroso (cálcio, 
magnésio) podem ser uma fonte de contaminação dos edifícios (NAPPI; LALANE, 2010).

Segundo Araújo (2017), o setor de cerâmica vermelha utiliza basicamente como matéria-prima a 
argila. A preparação da massa usada para produção de peças de cerâmica vermelha é feita pela mistura 
de dois tipos de argila: uma magra, rica em quartzo e menos plástica, podendo ser caracterizada 
também como um material redutor de plasticidade e outra gorda, de alta plasticidade e granulometria 
fina, composta essencialmente de argilominerais.

O tijolo é um material fabricado com argila, inorgânico, não metálico que revela elevada dureza 
e resistência química. As argilas, matéria-prima dos tijolos, derivam da modificação dos feldspatos 
das rochas ígneas, sendo estas de várias origens. Para caracterizar e identificar as argilas é possível 
comparar alguns parâmetros como: a plasticidade, as argilas quando misturadas com a água possuem 
características plásticas, a contração, que pode variar com o tipo de argila e se manifestar por uma 
redução de volume devido à secagem ou à cozedura, e por fim o efeito de calor que ocorre durante 
a fase de cozedura, quando se dão as transformações de estrutura e composição responsáveis pelas 
propriedades finais do material cerâmico. Este material é vulnerável às ações de agentes externos e 
internos. Os agentes como umidade, os sais e os esforços mecânicos são os que provocam maiores 
estragos nos tijolos (PINTO, 2013).

Os materiais argilosos como tijolos e telhas são porosos, e ao entrar em contato com a água a 
absorvem por capilaridade. Como consequência, dependendo da composição das matérias-primas 
e condições de uso, pode haver formação de sais, gerando eflorescências (BASEGIO, BERUTTI e 
BERGMANN, 2000).
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2. METODOLOGIA

Foram coletados 10 blocos de vedação de oito furos de um mesmo lote em uma cerâmica 
na cidade de Monteiro-PB. Os blocos foram armazenados no Laboratório de Solos do IFPB, onde 
foram realizados os ensaios nas condições exigidas pelas normas. Para a realização dos ensaios de 
Eflorescência e Absorção foram usadas as normas ASTM C 67 (2013) e NBR 15270 (2005).

2.1 ENSAIO DE EFLORESCÊNCIA

Os blocos foram separados por pares, formando cinco pares e classificados em 1A, 1B, 2A, 2B, 
3A, 3B, 4A, 4B, 5A e 5B. Na realização do ensaio foi utilizado apenas um bloco de cada par (blocos 1A, 
2A, 3A, 4A e 5A), os outros foram reservados para comparação ao final das atividades.

As amostras precisaram ser escovadas para retirada de impurezas e manchas que pudesse causar 
interferência no resultado final. Durante vinte e quatro horas os blocos ficaram na estufa para secagem, 
a uma temperatura de 110°C. Após a secagem e o resfriamento os tijolos foram colocados em bandejas 
plásticas contendo água destilada em uma altura de 2,54 cm. Diariamente durante um período de 
sete dias foi adicionado água destilada nas bandejas para manter a mesma altura da lâmina. Após os 
sete dias, as amostras foram novamente a estufa a uma temperatura de 110°C durante vinte e quatro 
horas. Após este período os blocos ensaiados foram comparados com seus respectivos pares para 
identificação das eflorescências. As amostras foram fotografadas e as manchas medidas com auxílio 
de um escalímetro na escala 1/100, sendo realizadas 3 medidas das alturas das manchas em cada face 
e calculadas as médias das alturas das manchas.

2.2 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA

Os cinco blocos (1A, 2A, 3A, 4A e 5A) que participaram do ensaio de eflorescência foram 
levados para secar na estufa durante o período de vinte quatro horas em uma temperatura de 110°C. 
Posteriormente cada amostra foi pesada para identificação da massa seca.

Cada amostra foi deixada imersa por vinte e quatro horas em um balde com água. Após este 
período os blocos foram colocados em uma bancada para escorrimento do excesso de água, em seguida 
levados para uma balança onde foi identificada a massa úmida.

Os cálculos de absorção seguiram as orientações da NBR 15270-3 (2005) e os resultados foram 
analisados de acordo com a NBR 15270-1 (2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 ENSAIO DE EFLORESCÊNCIA

Após o ensaio de eflorescência, as amostras foram emparelhadas para comparação com os 
blocos que ficaram em repouso, sendo analisadas visualmente e por meio de fotografias. A amostra 
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1A apresentou manchas de eflorescências em todas as faces na cor branca, atingindo mais da metade 
da superfície (Figura 1). 

 

 
Figura 1- Par de amostras 1A e 1B

A amostra 2A apresentou manchas em todas as superfícies, se apresentando de forma mais 
intensa na parte superior, descendo até cerca da metade das demais superfícies (Figura 2).

 
Figura 2 – Par de amostras 2A e 2B

A amostra 3A apresentou manchas descontínuas. Em uma das faces atingiu quase a metade da 
face (ver Figura 3) e na face oposta não apareceu. Nas laterais e em cima apenas uma pequena faixa 
de mancha.

 

 
Figura 3 - Par de amostras 3A e 3B

A amostra 4A quase não efloresceu, apenas raras manchas na parte inferior. Notou-se que essas 
manchas de sais surgiram de forma diferenciada, elas se iniciaram na parte inferior, acima da altura de 
2,50 cm com uma tonalidade branca e pouco intensa. São manchas pouco perceptíveis na fotografia, 
mas visualmente foram percebidas. O par de blocos 4A e 4B se diferenciaram dos demais por estarem 
mais queimados com uma coloração avermelhada e manchas escuras (Figura 4).
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Figura 4 - Par de amostras 4A e 4B

A amostra 5A não apresentou manchas de eflorescências visíveis a olho nu, logo foi considerada 
“não eflorescente” (Figura 5).

 
Figura 5 - Par de amostras 5A e 5B

Verificou-se que quatro blocos apresentaram manchas brancas em quantidades diferenciadas, 
não visíveis antes da realização do ensaio. Para uma melhor classificação foram realizadas medições 
nas faces dos blocos, usando um escalímetro na escala 1/100. Para tanto adotou-se que as faces maiores 
(19x19cm) seriam Face 1 e Face 2 e as outras menores (9x19cm) seriam chamadas Lado 1 e Lado 2. As 
partes superiores não foram medidas por apresentarem raríssimas manchas e as inferiores não tinham 
manchas. A Tabela 1 apresenta uma média das alturas das manchas presentes nas amostras estudadas.

Tabela 1 - Média das alturas das eflorescências

Amostra
Altura das eflorescências (cm)

Lado 1 Lado 2 Face 1 Face 2 Média

1A 8,8 8,1 10,1 5,0 8,0

2A 8,0 8,5 7,6 7,3 7,8

3A 4,6 7,0 0 8,0 4,9

4A 0,5 0 2,0 2,3 1,2

5A 0 0 0 0 0
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3.2 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA

Todos os blocos ensaiados estão de acordo a ABNT NBR 15270-1 (2005), indicando que o índice 
de absorção deve estar entre 8% e 22%. A amostra 1A apresenta o maior índice de absorção já a amostra 
4A apresenta o menor valor como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Índice de absorção de água dos blocos 

Amostra Absorção (%)
1A 12,25
2A 12,13
3A 11,78
4A 9,33
5A 11,24

3.3 CORRELAÇÃO ENTRE EFLORESCÊNCIA E ABSORÇÃO

Observou-se que o maior índice de absorção está relacionado a maior intensidade de manchas 
(Tabela 3). Foi feita a correlação linear para verificar isso, pois quanto maior for o índice de absorção 
dos blocos, mais umidade surgirá na construção, diminuindo a durabilidade da edificação e influencia 
no conforto e na qualidade de vida dos habitantes.

Tabela 3 – Índice de absorção x altura da eflorescência

Amostra Absorção (%) Altura da eflorescência (cm)
1A 12,25 8,0
2A 12,13 7,8
3A 11,78 4,9
4A 9,33 1,2
5A 11,24 0

O Gráfico 1 mostra que há uma boa correlação entre altura da mancha de eflorescência e índice 
de absorção, pois o coeficiente de correlação está próximo de 1 (R = 0,74). Porém foram analisadas 
apenas cinco amostras e isso não é bem representativo, devendo ser verificado com um número maior 
de amostras. 

Gráfico1 – Correlação linear entre absorção e eflorescência
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4. CONCLUSÃO

Conclui-se que quatro das cinco amostras analisadas apresentaram eflorescências e variaram 
quanto a altura atingida em cada face do bloco. Apenas uma amostra não apresentou manchas.

O índice de absorção variou de 9,33% a 12,25%, estando dentro do limite da norma. 
Ao correlacionar a absorção com a altura da mancha verifica-se um forte coeficiente de correlação 

(R = 0,74). Pode parecer que quanto maior for a absorção mais manchas ocorrerão, mas há outras 
variáveis que influenciam como a temperatura de queima. Então essa correlação deverá ser verificada 
com um número maior de amostras.

A consequência do excesso de absorção de água em blocos cerâmicos é o aumento da umidade 
geral da edificação, provocando a lixiviação dos sais para formação de eflorescências. Isso pode 
causar a desintegração do revestimento, como também a proliferação de diversos microrganismos 
prejudiciais à saúde humana, diminuindo a durabilidade da edificação e afetando a qualidade de vida 
dos habitantes.
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