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RESUMO 

 

A evolução da salinização nos solos decorre de aspectos ambientais e/ou ações 

antrópicas. Dentre as características naturais estão o transporte de sedimentos 

salinizados através do intemperismo, para locais que não possuem sais; ação da 

ascensão por capilaridade dos solos para a superfície e altas taxas de 

evapotranspiração. Enquanto as antrópicas decorrem da ação do homem ao utilizar 

água contendo elevados quantitativos de sais. Devido a existência de várias 

edificações afetadas por sais na região semiárida do cariri paraibano, bem como à 

gravidade e complexidade dos mecanismos que lhe estão subjacentes, a pesquisa 

visa contribuir para análise do fenômeno a partir de uma busca detalhada na literatura 

consultando normas e trabalhos científicos em busca de enriquecimento de dados 

para a pesquisa. A determinação da origem e abrangência do fenômeno, bem como 

a dos tipos de sais predominantes, visa colaborar com a mitigação dos problemas 

originados pela cristalização desses componentes químicos, que geram prejuízos aos 

moradores e construtores pois implicam na necessidade de manutenções corretivas 

periódicas, insuficientes na resolução definitiva do problema. Embora os sais 

provenientes dos solos sejam grandes influenciadores de problemas nas construções 

eles não são únicos, a presença da água e de materiais construtivos com determinado 

teor de salinidade também contribui para isso. 

 

Palavras-chave: Salinidade. Solo. Patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The evolution of salinization in soils stems from environmental aspects and/or 

anthropic actions. Among the natural characteristics are the transport of saline 

sediments through weathering to salt-free sites, the action of capillary rise from soil to 

surface, and high rates of evapotranspiration. While the anthropic ones result from the 

action of man when using water containing high amounts of salts. Due to the existence 

of several buildings affected by salts in the semi-arid region of Cariri, Paraiba, as well 

as the gravity and complexity of the underlying mechanisms, the research aims to 

contribute to the analysis of the phenomenon from a detailed literature search 

consulting standards and scientific papers in search of data enrichment for the 

research. The determination of the origin and scope of the phenomenon, as well as 

the predominant types of salts, aims to collaborate with the mitigation of problems 

caused by the crystallization of these chemical components, which generate losses to 

residents and builders because they imply the need for periodic corrective 

maintenance, insufficient for the definitive resolution of the problem. Although salts 

from soils are major influencers of problems in buildings they are not unique, the 

presence of water and building materials with a certain salinity content also contribute 

to this. 

 

Key-words: Salinity. Soil. Pathology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Devido a existência de edifícios afetados pela cristalização de sais solúveis, 

bem como à gravidade e complexidade dos mecanismos que lhe estão subjacentes, 

têm-se realizado numerosos estudos e projetos de investigação sobre o assunto, 

envolvendo especialidades diversas (química, física, engenharia, geologia e outras). 

Não obstante, apesar dos muitos avanços conseguidos, não foram ainda totalmente 

compreendidos vários aspectos importantes deste tipo de degradação, tanto a nível 

de micro como de macro escala, por esta razão, não é frequentemente possível adotar 

estratégias adequadas de prevenção e de mitigação (GONÇALVES; RODRIGUES, 

2010). 

Os sais originam-se durante o processo de formação do solo ou então são 

trazidos por movimentos de águas subterrâneas e são constituintes que apresentam 

apreciável solubilidade em água. Geralmente os sais do solo são formados pelos íons 

sódio, cálcio, magnésio, potássio, cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonatos. Do ponto 

de vista agronômico um solo se torna salinizado quando apresenta uma alta 

concentração de sais solúveis ou de sódio trocável ou ambos, isso ocorre quando as 

condições climáticas são desfavoráveis, principalmente em regiões semiáridas 

(RICHARDS, 1954). 

Os problemas de salinidade dos solos também são decorrentes do manejo 

inadequado da agricultura irrigada, técnicas inadequadas de manejo do solo e do 

processo de desertificação (SOARES et al, 2016). Os solos improdutivos acabam 

sendo utilizados na construção civil sem o menor controle ambiental e de qualidade. 

O estudo e observações de diversos tipos de edificações leva a conclusão de 

que a formação dos depósitos salinos nas superfícies e no interior das alvenarias é 

uma das manifestações patológicas de maior incidência. Além de frequente, o 

fenômeno é complexo, sabendo que os sais podem ser originados tanto na etapa de 

fabricação dos produtos como na interação entre os diversos componentes do sistema 

de vedação como também de reações secundárias entre esses componentes e o solo 

ou o meio atmosférico. Esse tipo de manifestação patológica interfere na durabilidade 

das alvenarias e revestimentos, tanto problemas de nível estético como de diminuição 

das condições de habitabilidade, de perda de vestígios históricos e da possível 

diminuição da segurança estrutural (PUIM, 2010). 
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Segundo Ferreira e Bergmann (2011), evitar esse tipo de manifestação 

patológica esbarra na impossibilidade física de realizar a total eliminação de sais 

solúveis quando presentes no corpo cerâmico, mesmo tendo conhecimento que os 

danos causados pelos sais venham sendo investigados há muito tempo, os 

mecanismos e fatores que controlam a formação de cristais em meios porosos e o 

desenvolvimento do dano não são ainda compreendidos em sua totalidade. 

O desconhecimento dos aspectos fundamentais do fenômeno limita a eficiência 

das estratégias de prevenção e correção, conduzindo ao empirismo nas alternativas 

empregadas na solução do problema, limitando -se a paliativos que podem agravar o 

problema, introduzindo tensões no sistema capazes de reduzir o desempenho do 

mesmo (SALLES NETO, 2010). 

A relevância da pesquisa para a comunidade acadêmica é contribuir para 

conhecimento aprofundado dos problemas originados por sais nos solos, quer do 

ponto de vista do uso do solo para a agricultura, quanto ao uso do solo na construção 

civil. Procurar-se-á respostas para as questões relacionadas a origem e formação dos 

sais nos solos e sua influência nos sistemas construtivos. Especificamente responder 

aos questionamentos: 

1. Qual a origem e abrangência do fenômeno da ação dos sais nas 

construções? 

2. Quais os tipos de sais presentes nos solos e como detectá-los? 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

 

O objetivo do trabalho é realizar uma revisão bibliográfica em trabalhos científicos 

sobre a presença de sais no solo, focando a origem e formação dos depósitos e sua 

influência nas construções. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Pesquisar em bibliotecas, sites e repositórios digitais material bibliográfico 

sobre sais. 
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 Descrever as informações de diversos autores a respeito da origem e 

formação dos sais nos solos. 

 Compreender como os diversos tipos de sais presentes nos solos podem 

afetar os sistemas construtivos  

 

3. METODOLOGIA 

 

A etapa inicial deu-se na escolha do tema para início da pesquisa, após a 

escolha, foi iniciada a busca por trabalhos científicos e normas que detalham a origem 

e formação dos sais no solo e a ação deles nos sistemas construtivos.  

Com finalidade de enriquecimento da revisão da literatura foram consultados 

livros, teses, dissertações e artigos científicos de autores reconhecidos, como também 

normas técnicas. Para tal utilizou-se plataformas como SciELO, Portal de Periódicos 

da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Google 

Acadêmico, Repositórios digitais de Universidades e livros impressos do acervo 

próprio, buscou-se por palavras-chaves como: tipos de sais nos solos, manifestações 

patológicas, sais nas construções, impermeabilização, sistemas construtivos, ensaios 

de salinidade, entre outras. 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

O processo de salinização dos solos é típico de regiões áridas e semiáridas, 

geralmente resultantes da associação da formação geológica predominante na 

paisagem, má distribuição das chuvas, drenagem deficiente e exploração agrícola 

inadequada (PEDROTTI et al, 2015).  

 

4.1 Origem e formação dos sais 

 

Áreas afetadas por sais ocorrem em todo o mundo, principalmente em regiões 

de clima árido e semiárido, onde há processo de irrigação para a agricultura. Este 

avanço da irrigação nas regiões semiáridas em áreas de terras marginais e com o uso 

de águas de baixa qualidade tem incrementado o acúmulo de sais nos solos e, 

consequentemente, sua degradação (RIBEIRO; RIBEIRO FILHO; JACOMINE, 2016). 
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A origem dos problemas de salinidade se confunde com a própria formação dos solos, 

que é um produto da intemperização das rochas, envolvendo processos físicos, 

químicos e biológicos, mediante a ação de fatores como clima, relevo, organismos 

vivos e o tempo (RIBEIRO et al, 2003; DIAS, 2004 apud PEDROTI et al, 2015). 

No Brasil, solos salinos sódicos ocorrem no Rio Grande do Sul, nas partes 

baixas e próximas às lagoas existentes na região, no Pantanal Mato-Grossense e, 

predominantemente, na região semiárida do Nordeste (GHEYI et al, 2016). Ainda de 

acordo com Gheyi et al (op cit), na região Nordeste, o aumento da população e a 

pressão econômica pela produção de alimentos tem resultado no aumento da área de 

solos degradados por salinidade e sodicidade, em virtude da expansão das áreas 

irrigadas em terras marginais, do uso de águas salinas na irrigação, do manejo 

inadequado da água e do solo e da ausência de drenagem, com grandes prejuízos 

para a economia regional.  

Na região semiárida, onde a evapotranspiração potencial é maior do que a 

precipitação anual, podem ser encontrados, naturalmente solos com elevada 

saturação por sódio (SOARES et al, 2016). De acordo com o autor, no entanto, poucos 

dados existem da real situação desta degradação. Uma área pode permanecer 

salinizada durante anos, com nível baixo ou moderado de salinidade, sem que o 

problema seja detectado (PEDROTTI et al., 2015). 

O processo de salinização dos solos decorre de características ambientais e/ou 

ações antrópicas. Dentre as causas naturais se destacam o transporte de sedimentos 

salinizados para locais que não possuem sais; ações da ascensão por capilaridade 

dos solos para superfície e altas taxas de evapotranspiração. Enquanto as antrópicas 

são utilização de água contendo elevados quantitativos de sais. A prática de irrigação 

sem sistema de drenagem; aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas com alta 

concentração de sais (DALIAKOPOULOS et al., 2016). Em todos os casos, naturais 

ou induzidos, o processo de salinização envolve o excesso de água e, geralmente, 

evapotranspiração elevada (GHEYI et al, 2016). 

De acordo com Silva et al (2011), no Nordeste semiárido atualmente há 

grandes áreas com solos salinizados e existem três causas responsáveis por esse 

acontecimento: natureza física e química dos solos, déficit hídrico e elevada taxa de 

evaporação. No semiárido nordestino, outro agravante é o despejo no solo de rejeitos 

ou subprodutos de dessalinizadores sem nenhum tratamento prévio, propiciando alto 
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acúmulo de sais nas camadas superficiais dos terrenos onde são instalados os 

equipamentos (PEDROTTI et al., 2015). 

Os solos afetados por sais, também conhecidos por solos alomórficos ou solos 

salinos e sódicos, são solos desenvolvidos em condições imperfeitas de drenagem, 

que se caracterizam pela presença de sais solúveis, sódio trocável ou ambos, em 

horizontes ou camadas próximas à superfície. Esses solos podem ser considerados 

como: a) salinos - quando o acúmulo de sais em solução se eleva ao ponto de 

provocar estresse osmótico às plantas; b) sódicos - quando a relação de sódio trocável 

é alta; e c) salino-sódico - quando as condições anteriores ocorrem simultaneamente. 

(GHEYI et al., 2016). 

Os solos salinos geralmente se localizam em áreas baixas, para onde 

convergem os sais das áreas circunvizinhas, estando a salinização relacionada com 

condições de restrição de drenagem, envolvendo lençol freático alto ou baixa 

permeabilidade, que impedem a lavagem dos sais em profundidade, e com climas 

áridos e semi-áridos, cuja evapotranspiração elevada favorece a ascensão capilar dos 

sais para a superfície. Pode ser um processo natural ou artificialmente induzido pelo 

homem, principalmente nas áreas irrigadas (USSL Staff, 1954; Sommerfeldt & Rapp, 

1978; Fanning & Fanning, 1989 apud GHEYI et al, 2016). 

Os solos salinizados são os que apresentam uma maior concentração de saís 

solúveis ou de sódio trocável ou de ambos. Os sais solúveis do solo contêm 

principalmente os cátions sódio, cálcio e magnésio e os ânions cloretos e sulfatos e, 

em menor quantidade, ocorrem potássio, bicarbonatos e carbonatos. Geralmente 98% 

dos sais solúveis dos solos são formados por esses íons (RICHARDS, 1954). 

Quando na terra, a água possui certa quantidade de sais minerais, esses sais 

são essenciais tanto para o solo quanto para o consumo humano, o problema com os 

mesmos dar-se quando se acumulam. Pois esses sais, adicionados pela água, vão se 

somar àqueles já existentes no solo, bem como àqueles que irão se tornar solúveis a 

partir do intemperismo químico, intensificado pela maior presença de água (SOARES, 

2016). 

 

4.2. Ação dos sais nos sistemas construtivos 

 

Os sais solúveis que provocam a destruição das edificações podem estar 

presentes no solo, na água subterrânea, na atmosfera, nos materiais de construção, 
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como também podem ser originados de reações entre os componentes dos materiais. 

Outra fonte de contaminação ocorre em países de clima frio que usa sal para degelo, 

provocando danos na base das paredes, resultando da umidade ascendente da 

solução da neve derretida e dos sais, principalmente quando a topografia do local 

contribui para acumular essa solução de neve derretida (CHAROLA; ROUSSET; 

BLÄUER 2017). 

Porém segundo Nappi e Lalane (2010) nem todos os sais trazem problemas 

para as edificações. Para que isto ocorra, duas características vão determinar a 

periculosidade de sua ação e a sua responsabilidade pelos danos na construção: o 

grau de solubilidade e o nível de higroscopicidade. O grau de solubilidade está 

relacionado a capacidade que possuem em se diluírem no meio aquoso, ou seja, os 

sais solúveis tem um alto grau de solubilidade, enquanto os insolúveis, a dissociação 

iônica é tão pequena que na prática nem é considerada. O nível de higroscopicidade 

está ligada a condição que o sal em solver a molécula de água no meio ambiente em 

que está inserido.  

O sal vem sendo um grande inimigo das edificações, pois seus efeitos afetam 

tanto a estética quanto os sistemas das edificações, causando danos estruturais que 

comprometem sua vida útil. O estudo e observações de diversos tipos de solos leva a 

conclusão de que a formação dos depósitos salinos no interior das fundações é uma 

das manifestações patológicas de maior incidência (CAMPOS et al., 2018). 

A água também é um problema na construção sendo o principal agente de 

degradação de um amplo grupo de materiais de construção, estando presente no solo, 

na atmosfera, nos sistemas e procedimentos de higiene da habitação (RIBEIRO et al, 

2018). Segundo Nappi e Lalane (2010), quando a água entra em contato com os sais 

e é absorvida há um aumento de volume que depende das condições de temperatura 

e umidade, esse aumento de volume causa uma pressão de hidratação contra as 

paredes dos poros dos materiais em que está inserido podendo assim, se romper, 

pode-se dizer que esse efeito é semelhante ao congelamento da água. Ao unir os 

elementos sal e água em qualquer sistema das edificações eles tornam-se grandes 

causadores de deterioração na construção. Essa solução atinge tanto o interior das 

peças, como também migram para a face, formando manchas de eflorescências. 

Quando a cristalização se dá no interior do material, nos poros e rede capilar, podem 

ser produzidos esforços mecânicos consideráveis. Assim, as eflorescências causam 
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degradação microestrutural apenas nas zonas próximas a superfície, bem como 

degradação estética no produto cerâmico (RIBEIRO et al, 2018). 

Os sais provenientes do solo são introduzidos nos sistemas através das 

capilaridades das peças. Estes sais presentes no solo podem chegar às alvenarias ou 

concretos pela ação capilar, sendo trazidos pela umidade podendo ser cristalizados 

após a evaporação da água e causarem danos aos materiais componentes da 

alvenaria ou concreto (RIBEIRO, 2013). Porém os sais não se originam apenas do 

solo, mas também estão presentes nos próprios materiais de construção. Segundo 

Nappi e Lalane (2010), os materiais de construção estão entre os cinco grandes 

grupos como principal fonte de contaminação, entre esses materiais estão as areias 

que tem sais em até 6% em relação a sua massa, o cimento Portland contem em 

média 0,01% de sua massa total, a água potável pode conter aproximadamente 250 

ppm de íons de cloreto e também o tijolo que pode ser fabricado com argila 

contaminada por pirita (FeS2) que durante o cozimento se transforma em metal 

alcalino ou metal alcalino terroso.  

A alvenaria é o sistema mais atingido pela eflorescência, tendo em vista que 

além da presença da água do subsolo que contém sais, os materiais que são 

constituídas as paredes também possuem um teor de salinidade. A umidade em 

paredes constitui-se num dos mais frequentes problemas que acontecem nas 

edificações, ocasionando condições de insalubridade e o consequente desconforto 

pessoal, além de contribuir para uma acelerada deterioração dos respectivos 

materiais (NAPPI; LALANE, 2010).  

Outro sistema atingido pela introdução dos sais na edificação são as peças 

estruturais de concreto armado. A percolação da água por elementos construtivos do 

prédio pode causar inúmeras lesões. E ao percolar o concreto pode atingir a 

armadura, provocando a oxidação no aço, processo conhecido como a corrosão 

eletroquímica é considerada a maior causadora de deterioração nas armaduras de 

concreto armado. Por esse motivo é de grande importância executar a 

impermeabilização (DÓRREA et al, 2010).   

 

4.3 Sistemas de prevenção para os sais na construção 

 

De acordo com Pedrotti et al (2015), os sais que são resultado do processo de 

intemperização se espalham para locais inferiores e mediante a percolação chegam 
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as águas ou são levados por escoamentos superficial a lugares mais distantes, porém 

em locais onde a drenagem é insuficiente eles se acumulam em apenas um local no 

perfil e na superfície do solo, tornando o solo salinizado, essa alta concentração é um 

fator limitante ao desenvolvimento das plantas. 

Os depósitos salinos do solo podem influenciar nas edificações, principalmente 

quando se dissolvem na água presente no subsolo. Ao construir qualquer tipo de 

edificação é necessário realizar o estudo do solo, analisar as camadas do subsolo é 

de extrema importância para determinar qual tipo de fundação a ser construída e se 

será necessário a realização de uma drenagem. Drenagem é a forma de escoar as 

águas de terrenos encharcados, por meio de tubos, túneis, canais, valas e fossos, 

sendo possível recorrer a motores como apoio ao escoamento (NASCIMENTO; 

NOCETTI, 2018). Ainda de acordo com as autoras, os diversos níveis de água do 

subsolo devem ser observados, pois o bombeamento da água pode causar 

posteriormente recalques na vizinhança.  

Se for necessário intervenção no nível de água do solo para facilitar a 

construção das estruturas enterradas pode-se ainda utilizar-se de duas etapas 

distintas. Falconi et al (2019, p. 721), separa entre duas etapas, sendo a primeira  em 

que se utiliza o bombeamento para remoção da água, que pode ser feito desde um 

ponto de coleta na superfície da escavação ou por drenos subsuperficiais, poços 

profundos e/ou ponteiras filtrantes, enquanto a segunda etapa tem como objetivo 

principal a separação entre a escavação e o fluxo de água que pode ser denominada 

de método de exclusão, nessa etapa é adotada a construção de uma barreira física, 

as mais utilizadas entre nós são as estacas-pranchas metálicas e de concreto.  

Outro método de drenagem é o de aterros estruturados por colunas granulares. 

A técnica que consiste na formação de colunas de brita por meio de vibrosubstituição 

com material granular (brita) de camadas com baixa capacidade de suporte do 

subsolo. Essas inclusões de brita apresentam módulo de deformabilidade elevado se 

comparado ao solo compressível circunvizinho e, ainda, grande capacidade de 

drenagem (CARVALHAIS, 2017, p. 26-27). 

Outra forma de prevenção ao ataque dos sais dissolvidos na água é impedir 

que a mesma percole através da fundação e atinja a alvenaria. Para isso é necessário 

executar a impermeabilização na fundação. A impermeabilização é um método de 

prevenção que é definida pela NBR 9575 (2010, p. 5) como o “conjunto de operações 

e técnicas construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas, que tem por 
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finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da 

umidade.” Ainda segundo a norma, o sistema de impermeabilização deve ser eficiente 

para resistir à degradação ocasionada por influências climáticas, térmicas, químicas 

ou biológicas, resistir às pressões hidrostáticas, de percolação, coluna d'água e 

umidade de solo, bem como descolamento ocasionado por perda de aderência, como 

também resistir ao ataque de raízes de plantas ornamentais. 

Ao fazer a impermeabilização são utilizados impermeabilizantes, compostos 

por substâncias que impedem a penetração de água, fungos e bactérias em lugares 

que devem ser mantidos secos (FOGANHOLO JUNIOR; MARCO, 2019).  Para o 

processo de impermeabilização assim como todos processos da construção é 

necessário desenvolver um projeto que seus requisitos mínimos e exigências são 

descritos na NBR 9575 (2010). Os projetos de impermeabilização são compostos de 

um conjunto de informações gráficas e descritivas que definem totalmente as 

características de todos os sistemas de impermeabilização utilizado em uma dada 

construção, de forma a orientar sua produção (FOGANHOLO JUNIOR; MARCO, 

2019).  

Para Rodrigues; Sobrinho Junior; Lima (2016), os sistemas de 

impermeabilização se dividem em dois, rígido e flexível. O sistema rígido, utilizando 

cimentos poliméricos ou resinas termoplásticas é designado para áreas onde há 

pouca influência das intempéries, ou seja, banheiros, cozinhas, reservatórios 

enterrados e demais áreas cobertas.  Geralmente, esses materiais são aplicados com 

trincha, rolo ou broxa, sempre em demãos cruzadas. Dependendo do fabricante, 

pode-se utilizar, ou não, o reforço de tela de poliéster nos vértices e ralos, 

denominando-se impermeabilização estruturada. Já os flexíveis são utilizados em 

áreas externas, onde há muita variação de temperatura e trabalhabilidade da 

estrutura, como cobertas, solários, piscinas e reservatórios. Normalmente, são 

formados por componentes asfálticos ou de base epóxi. Sua aderência costuma ser a 

maçarico com gás GLP, ou utilização do próprio asfalto aquecido em altas 

temperaturas, no caso dos ligados aos componentes asfálticos.  Os de base epóxi 

variam de acordo com o fabricante, mas pode-se aplicar diluindo o material em 

solvente apropriado e ser aplicado no rolo, broxa ou trincha. 

Para se determinar o tipo de impermeabilização a NBR 9575 (2010) afirma que 

deve ser escolhida segundo a solicitação imposta pelo fluido nas partes construtivas 

que requeiram estanqueidade, a solicitação pode ocorrer dessas quatro formas: 
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imposta pela água de percolação, imposta pela água de condensação, imposta pela 

umidade do solo e imposta pelo fluido sob pressão unilateral ou bilateral.  

Ainda segundo a norma NBR 9575 (op cit) existem vários tipos de 

impermeabilização como: I. impermeabilização aderida: conjunto de materiais ou 

produtos aplicáveis às partes construtivas, totalmente aderidas ao substrato; II. 

impermeabilização flexível: conjunto de materiais ou produtos que apresentam 

características de flexibilidade compatíveis e aplicáveis às partes construtivas sujeitas 

à movimentação do elemento construtivo. Para ser caracterizada como flexível, a 

camada impermeável deve ser submetida a ensaio específico; III. impermeabilização 

não aderida: conjunto de materiais ou produtos aplicáveis as partes construtivas, 

totalmente não aderidos ao substrato; IV. impermeabilização parcialmente aderida: 

conjunto de materiais ou produtos aplicáveis às partes construtivas, parcialmente 

aderidas ao substrato; V. impermeabilização rígida: conjunto de materiais ou produtos 

que não apresentam características de flexibilidade compatíveis e aplicáveis às partes 

construtivas não sujeitas a movimentação do elemento construtivo. 

 

4.4 Normatização para sais 

 

Do ponto de vista na agricultura, um solo é considerado salino quando a 

quantidade de sais existentes é capaz de prejudicar o desenvolvimento das plantas, 

uma situação de excesso de sais solúveis no solo ou no ambiente radicular onde as 

plantas estão crescendo (OLIVEIRA; GOMES FILHO; ENÉAS FILHO, 2010). Os solos 

são classificados como salinos, segundo o USSL Staff (1954) apud Ribeiro; Ribeiro 

Filho; Jacomine, 2016, quando a condutividade elétrica do extrato de saturação 

(CEes)  é maior ou igual a 4 dS/m, o pH é menor que 8,5 e a percentagem de sódio 

trocável é menor que 15%. No atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(SiBCS) a salinidade é considerada no caráter sálico (CEes ≥ 7 dS/m, a 25 ºC) e no 

caráter salino (4 ≤ CEes < 7 dS/m, a 25 ºC), utilizados para separar classes 

(EMBRAPA, 2013 apud RIBEIRO; RIBEIRO FILHO; JACOMINE, 2016). 

Já na construção civil deve-se levar em consideração os teores de sais 

presentes na água usada na construção que é determinado pela NBR 15900-1 (2009), 

como: os sulfatos So4
2- não devem exceder 2.000mg/L, os álcalis não devem exceder 

1.500mg/L e os cloretos o limite é determinado separadamente para 3 tipos de 

concretos: concreto protendido ou graute, concreto armado e concreto simples 
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mostrado na Tabela 2. Como também determinado pela NBR 7211 (2009), os teores 

de sulfatos solúveis e cloretos em materiais usados como agregados para a produção 

não devem ultrapassar 0,1% e 0,2% em concreto simples; 0,1% e 0,1% em concreto 

armado e 0,1% e 0,001% em concreto protendido respectivamente. 

A água é um componente fundamental para a construção civil, sendo usada 

tanto na produção de argamassas quanto na produção do concreto que é utilizado em 

suas peças estruturais. No concreto, é responsável pelas reações de hidratação do 

cimento chegando a representar cerca de 20% de seu volume, sendo também usada 

na cura (BATTAGIN; BATTAGIN, 2010). Porém a resistência do concreto e o tempo 

de pega podem apresentar variáveis em casos de contaminações da água de 

amassamento. A NBR 15900-1 (2009) apresenta valores considerados máximos para 

que as substâncias se tornem prejudiciais, tais valores estão indicados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Requisitos para substâncias prejudiciais ao concreto 

Substância Teor Máximo mg/L 
Açúcares 100 

Fosfatos, expressos como P2O5 100 

Nitratos, expressos como NO3- 500 

Chumbo, expresso com Pb2+ 100 

Zinco, expresso com Zn2+ 100 
(Fonte: NBR 15900-1, 2009). 

 

A água de amassamento pode apresentar Cloreto em sua composição, porém 

deve respeitar os valores estipulados em norma. Segundo a NBR 15900-1 (2009) os 

valores considerados máximos de Cloreto em água de Amassamento estão dispostos 

no Tabela 2.   

 

Tabela 2- Teor máximo de cloreto na água incorporada no concreto 

Uso Final 
Teor Máximo de Cloreto 

mg/L 
Procedimento de 

ensaio 
Concreto protendido ou 

graute 
500 

ABNT NBR 15900-6 Concreto armado 1000 
Concreto simples (sem 

armadura) 
4500 

(Fonte: NBR 15900-1, 2009). 
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Segundo Battagin; Battagin (2010), o contato de determinados compostos com 

a água de amassamento pode desencadear diversos tipos de manifestações 

patológicas, como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1- Resultado dos ataques de sais  

Composto Resultante 

Cloreto 

Patologias no concreto 
Corrosão de armaduras 

Aparecimento de eflorescência 
Cloroaluminatos cálcicos 

Álcalis Reação álcali-agregado (RAA) 

Sulfato Degradação da superfície para o interior 

Sais de Magnésio Aceleradores de pega e endurecimento 
(Fonte: Adaptado de Battagin; Battagin, 2010). 

 

A Tabela 03 relaciona a condição de exposição do concreto com a máxima 

relação água/cimento e o FCK mínimo. Para condições especiais de exposição, 

devem ser atendidos os requisitos mínimos de durabilidade correspondidos na NBR 

12655 (2015). 

 

Tabela 3- Requisitos para o concreto em condições especiais de exposição 

Condições de exposição 

Máxima relação 
água/cimento, em 

massa para concreto 
com agregado normal 

Mínimo valor de 
fck (para concreto 

com agregado 
normal ou leve ) 

Mpa 
Condições em que é necessário um 
concreto de baixa permeabilidade à 

água (por exemplo, em caixas 
d’água) 

0,5 35 

Exposição a processos de 
congelamento e descongelamento 

em condições de umidade ou a 
agentes químicos de degelo 

0,45 40 

Exposição a cloretos provenientes 
de agentes químicos de degelo, 

sais, água salgada, água do mar, 
ou respingos ou borrifação desses 

agentes 

0,45 40 

(Fonte: NBR 12655, 2015). 
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Ainda de acordo com a NBR 12655, o valor máximo da concentração de íons 

cloreto no concreto endurecido, considerando a contribuição de todos os 

componentes do concreto no aporte de cloretos, não pode exceder os limites 

estabelecidos no Tabela 4. 

 

Tabela 4- Teor máximo de íons cloreto para proteção das armaduras do concreto 

Classe de 
agressividade 

(5.2.2) 
Condições de serviço da estrutura 

Teor máximo de 
íons cloreto (Cl-) 

no concreto 

Todas  Concreto protendido 0,05 

III e IV Concreto armado exposto a cloretos nas 
condições de serviço da estrutura 

0,15 

II Concreto armado não exposto a cloretos 
nas condições de serviço da estrutura 

0,3 

I 

Concreto armado em brandas condições 
de exposição (seco ou protegido da 

umidade nas condições de serviço da 
estrutura) 

0,4 

(Fonte: NBR 12655, 2015). 

 

Battagin; Battagin (2010) fazem uma comparação das normas internacionais 

da Associação Mercosul de Normatização – NM 137 (1997); da American Society for 

Testing Materials – ASTM C 1602/c (2006); da Europcan Committee For 

Standardization – EN 1008 (2002) e também da Organizatios For Standardization – 

ISSO/FDIS 12439 (2009) com a normatização brasileira enfatizando os limites 

químicos como mostrado na Tabela 05.  

 

Tabela 05- Limites químicos 

Ensaios 
Limites 

NM 137 
ASTM C 
1602/C 

ISSO/CDI2439 e 
ENI008 

Ph 5,5 a 9,0 - ≥5 

Teor de resíduos sólidos 
<5000 

mg/L 
<50000 mg/L - 

Ferro (Fe) <1 mg/L - - 

Sulfatos (SO₄²⁻) <2000 

mg/L* 
<3000 mg/L <2000 mg/L 
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Cloreto (Cl-) Concreto 

Simples 
<2000 

mg/L* 
- <4500 mg/L 

Armado 
<700 

mg/L* 
<1000 mg/L <1000 mg/L 

Protendido 
<500 

mg/L* 
<500 mg/L <500 mg/L 

Equivalente Alcalino em Na₂O (Na₂O= 0,658 
K₂ + Na₂O) - <600 mg/L <1500 mg/L 

Matéria orgânica (O₂ consumido) - - Avaliação visual 

Presença de açúcar - - <100 mg/L 

Fosfatos; expressos em P₂O₃ - - <100 mg/L 

Nitratos; expressos em NO₅ - - <500 mg/L 

Chumbo; expresso em Pb²⁺ - - <100 mg/L 

Zinco; expresso em Zn ²⁺ - - <100 mg/L 

(Fonte: Battagin; Battagin, 2010).   

  

4.5 Medição dos sais 

 

4.5.1 Análises químicas  

A análise para se determinar os sais do solo foi evoluindo com o passar do 

tempo. De acordo com Raij e Abreu (2001, p. 10) na década de 60 a maioria dos 

laboratórios influenciados pelo programa nacional de análise de solo utilizavam 

praticamente os mesmos métodos de análise, divergindo apenas por pequenas 

diferenças regionais. Ainda segundo Raij e Abreu (op cit) o cálcio, magnésio e 

alumínio trocáveis eram extraídos com solução 1 mol/litro de KCl, a determinação de 

Ca e Mg era feita por titulação com solução de EDTA, hoje parte dos laboratórios 

adotam a espectrofotometria de absorção atômica na determinação de cálcio e 

magnésio.  

A EMBRAPA (1997) determina a metodologia de ensaio para medição dos sais 

solúveis nos solos pela medição de cátions e ânions no extrato aquoso. A salinidade 

do solo é estabelecida pela condutividade elétrica do extrato obtido na pasta de 

saturação. Para a preparação do extrato de saturação deve-se seguir esse 

procedimento: Pesar 100 a 200g de solo e colocar em bécher de plástico de 400ml; 

adicionar água contida em proveta de 50ml, em quantidade inicial de 25ml para solos 

arenosos e 50ml para os demais; amassar a amostra com espátula de aço inoxidável 
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e continuar a adição de água, pouco a pouco, de preferência por meio de bureta de 

50ml. Dar como concluída essa operação quando a massa do solo apresentar aspecto 

brilhante ou espelhante, ou quando uma pequena quantidade de água adicionada já 

não é mais absorvida pela massa do solo, ou ainda, quando a pasta deslizar 

suavemente na espátula; anotar a quantidade de água utilizada e deixar a amostra 

em repouso durante 4 horas ou uma noite. Decorrido esse tempo, verificar se a massa 

do solo apresenta excesso ou falta de água; no primeiro caso adicionar mais 50g de 

terra fina e repetir a operação de saturação; no segundo caso adicionar mais água até 

completar a saturação. Em continuação deve-se transferir a pasta saturada para um 

funil de Buckner contendo papel de filtro e adaptado a um kitasato de 500ml; aplicar a 

sucção e coletar o filtrado; transferir o extrato para depósito de plástico com tampa e 

anotar o número da amostra. Determina-se então a percentagem de saturação pela 

Equação 1: 

 

% de água na pasta saturada= 
100 𝑥 𝑉𝑝   (1) 

 

Onde, V= volume em ml de água gastos e p= peso da amostra.  

 

A Equação 2 é usada para realizar a conversão de condutividade elétrica em 

porcentagem de sais, segundo Ribeiro et al (2018) adaptada com dados de Richards 

(1954, p. 69 apud Ribeiro, 1996). 

 

%Sais = (CE.640.VA.100) / (10³.P)   (2) 

 

Onde, CE é a condutividade elétrica (mS/cm), VA é o volume de água destilada 

(l), P é a massa de amostra (g) e 640 é o fator de correção de mS/cm para mg/l. 

 

No ensaio de determinação de sulfatos estabelecido pela NBR 15900-7 (2009) 

é utilizada uma solução 0,2g de vermelho-de-metila dissolvida em 100mL de etanol, 

50 mL de ácido clorídrico (HCI) concentrado com 50mL de água e 100g de cloreto de 

bário (BaCl2) a 10% dissolvido em 1000mL de água. O ensaio consiste em 

homogeneizar a amostrar e reservar por aproximadamente 1h, logo após filtrar uma 

quantidade suficiente para os ensaios em sistema de filtração a vácuo, homogeneizar 
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novamente e reservar para análise, em seguida deve-se transferir 200mL de amostra 

em um béquer de 400mL e adicionar duas ou três gotas de solução de vermelho-de-

metila (1g/L) e gotas de HCI (1:1) até a viragem do indicador, com tudo pronto aquece 

a ebulição e adiciona lentamente (gota a gota) 10mL de solução quente de BaCl2 

(100g/L),  deve-se manter a ebulição por 30 min a 60 min (até aglomerar o precipitado) 

e deixa decantar em banho-maria e por fim filtrar em papel de filtração lenta e lavar o 

precipitado com água deionizada quente até ausência de cloretos. O conteúdo de 

sulfato é calculado através da equação 3:  

 

SO4
2-= 

(𝑚2−m1)𝑥 0,4116𝑋10^6𝑉   (3) 

 

Onde, SO4
2- é a concentração de sulfatos, expressa em miligramas por litro 

(mg/L); m1 é a tara do cadinho expressa em gramas (g); m2 é a massa do resíduo 

mais cadinho, expressa em gramas (g); 0,4116 é o fator de conversão de sulfato de 

bário a íon sulfato (SO4
2-); V é o volume da amostra, expresso em mililitros (mL) e 

10^6 é o fator de conversão de gramas por litro (g/L) para miligramas por litro (mg/L).  

 

4.5.2 Método turbidimétrico para determinar os sais 

 

O método turbidimétrico baseia-se na dispersão de partículas em suspensão 

para determinar o teor de sais. Quando um feixe de luz colimado atinge uma partícula 

em suspensão, porções da luz são absorvidas, refletidas ou dispersas pela solução 

(CARNEIRO; SILVA; BIZELLI, 2017). 

A determinação turbidimétrica consiste então em medir a intensidade de luz 

transmitida, em vista da concentração da fase dispersa, essa técnica é baseada no 

espalhamento da radiação chamado de espalhamento Rayleigh, em que não ocorre 

modificação do comprimento de onda da radiação incidente (RAIJ et al, 2001, p. 98-

99). 

Há várias formas para quantificação do sulfato, no entanto nem todos são 

aplicáveis. O método ideal deve ser quantitativo, com adequada sensibilidade, pouco 

influenciado pelo extrator ou por qualquer outro constituinte do solo, e ainda deve ser 

específico para a forma de sulfato (ZAIA et al, 2006). Segundo Kowalenko (1993) o 

método que mais frequentemente tem sido utilizado é a determinação quantitativa do 
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sulfato durante a precipitação com sulfato de bário, baseadas em determinações 

volumétrica, gravimétrica, turbidimétrica ou colorimétrica.  

As características vantajosas desse procedimento fazem com que ele se 

destaque entre os demais. Determinações turbidimétricas de sulfato em águas 

naturais têm sido frequentemente relatadas e apresentam características favoráveis 

de simplicidade, velocidade analítica e robustez que envolve a adição de um sal de 

bário para formar uma suspensão estável e reprodutível, que possa ser quantificada 

(GOMES, 2013, p. 12). Enquanto para Carneiro et al (2017), as desvantagens incluem 

a necessidade de equipamento de leitura da resposta, ausência da identificação de 

contaminação grosseira ou coloração da amostra que interfira na leitura fotométrica.  

Vechia (2012), diz que para as medidas turbidimétricas é necessário o auxílio 

de fotômetros ou espectrofotômetros para detecção da turbidez da solução. 

Segundo Morais et al (2006), a medida turbidimétrica consiste numa diminuição 

da intensidade de radiação devido à presença de mais partículas suspensas numa 

determinada solução. 

O método possui alta sensibilidade no quesito interferência, onde pode sofrer 

com variações dos resultados. A metodologia turbidimétrica é influenciada por uma 

série de fatores, como as concentrações dos reagentes, a ordem de mistura dessas 

soluções, o tempo de reação, o pH, a temperatura (MORAIS; TÓTH; RANGEL, 2006). 

 

4.5.3 Condutividade elétrica 

 

A condutividade elétrica é a capacidade que um material possui em conduzir 

corrente elétrica (MOLIN, J. P; RABELLO, L. M, 2011). A medição da condutividade 

elétrica aparente do solo (CE) é uma tecnologia que se tornou uma ferramenta valiosa 

para identificar as características físico-químicas do solo que influenciam os padrões 

de rendimento das culturas e para estabelecer a variação espacial dessas 

propriedades do solo (CORWIN et al, 2003).  

As principais linhas de estudo referentes aos fatores que influenciam na CE 

estão concentradas em propriedades como salinidade, teor de água, textura e 

algumas propriedades químicas (MOLIN, J. P; RABELLO, L. M, 2011). 

Os primeiros relatos sobre estudos com CE são relacionados à salinidade dos 

solos, na década de 1970, no "USDA-ARS Salinity Laboratory", em Riverside-CA, 

EUA (CORWIN & LESCH, 2005). O teor de água e as propriedades físicas e químicas, 
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em especial a salinidade, podem ser citados como fatores de maior influência, sendo 

que as mudanças de temperatura também influenciam na CE (RHOADES, 1993). 

De acordo com Ferreira et al. (2016), a condutividade elétrica de uma solução 

é correspondente à sua concentração iônica; esta especificidade permite conhecer a 

salinidade de uma solução, a CE depende da temperatura, sendo assim deve-se 

converter seu valor sempre para a temperatura padrão que é de 25°C, porém há 

outros fatores a serem levados em consideração como: o número de espécies iônicas 

presentes na solução; as cargas das espécies iônicas; a mobilidade de cada íon; a 

área efetiva dos eletrodos; e a distância entre eletrodos, também é importante 

ressaltar que seu valor cresce à medida que o teor de água do solo diminui, isto é, a 

solução concentra-se. 

Para Holanda et al. (2016), o parâmetro empregado para demonstrar a 

concentração de sais solúveis na água é a CE, que é o oposto da resistividade elétrica 

e corresponde a medida da capacidade de uma água em conduzir eletricidade, 

crescendo proporcionalmente à medida que a concentração de sais aumenta. 

 

5. DISCUSSÕES  

 

O processo de acumulação de sais no solo pode ser tanto de origem primária, 

quando relacionado às características pedogenéticas do próprio solo, como 

secundária, quando relacionada à ação antrópica (RESENDE et al, 2014). Na 

formação do solo, há processos químicos que origina os sais, em abundância em 

algumas regiões. Os sais geralmente são dissolvidos e transportados pela água, 

sendo uma ação antrópica quando há exagero nos processos de irrigação e os sais 

se acumulam, degradando o solo. Outra ação do homem é o descarte de resíduos 

salinos no solo, resultantes do uso de dessalinizadores, como também o descarte de 

resíduos industriais que podem alterar os níveis de salinidade do solo. O primeiro 

impacto é na agricultura. 

 Mas na agricultura o prejuízo do sal no solo vai muito além da dor de cabeça 

causada pela problemática. Em se tratando de regiões áridas e semiáridas irrigadas, 

constitui um sério problema, limitando a produção agrícola e reduzindo a produtividade 

das culturas a níveis anti-econômicos (DIAS; BLANCO, 2010).  

A EMBRAPA (2001), ressalta que o alto conteúdo de sais no solo trás efeitos 

como: a modificação do estado de agregação das partículas, dando origem a 
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mudanças da estrutura reduzindo a aeração, a infiltração e a condutividade hidráulica; 

diminuição da disponibilidade de água no solo e redução a solubilidade dos nutrientes 

com consequência na diminuição de disponibilidade para as plantas; enquanto na 

planta um dos sintomas mais característicos é a inibição do crescimento produzido 

pelos sais, o qual se manifesta por uma marcada desuniformidade, apresentando 

manchas desnudas, plantas definhadas e uma grande variação do crescimento geral 

o que resulta em uma baixa produção por unidade de área. Quando o solo está sem 

condições de ser usado na agricultura, muitas vezes pode ser reaproveitado para as 

obras de construção civil, cujo teor de sais pode influenciar consideravelmente nas 

edificações. Também os sais presentes no solo podem se acumular nos lençóis 

freáticos e atingirem as fundações das edificações, provocando vários danos. Os sais 

presentes no solo ou na água causam manchas e destruição nos revestimentos e 

alvenarias, conhecidas como eflorescências. Esse tipo de manifestação patológica 

gera prejuízos aos moradores, que sempre estão fazendo reformas para tentar 

resolver o problema. 

Na construção civil o efeito do sal pode causar várias manifestações 

patológicas não apenas na alvenaria, mas também no concreto armado. O surgimento 

de eflorescências em peças de concreto é um problema grave, cuja recuperação tem 

custo muito alto, principalmente quando os sais atacam o concreto armado e 

provocam corrosão na armadura. Como a fundação está em contato direto com o solo 

e o lençol freático tem maior chance de ser degradada, então é necessário protegê-

las, usando sistemas de impermeabilização e drenagem da água, pois, do contrário, 

isso pode ser fatal e provocar o desmoronamento da edificação. Contudo, deve-se 

prestar atenção no momento de escolha da frenagem a ser feita pois pode trazer 

prejuízo as edificações ao redor como o recalque da fundação. 

A cristalização de sais solúveis é uma das principais causas de degradação 

dos edifícios antigos, causando problemas estéticos, diminuição das condições de 

habitabilidade, perda de vestígios históricos ou mesmo redução da segurança 

estrutural (PUIM, GONÇALVES; BRITO, 2012). 

 

6. CONCLUSÃO 

 

As pesquisas sobre a influência dos teores de sais na construção civil ainda 

são escassas, embora, seja algo que tão frequentemente é causa de manifestações 
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patológicas, principalmente na região do semiárido nordestino. As causas das 

aparições de manifestações patológicas nem sempre são os sais do solo, ao longo 

dessa revisão pode-se constatar que os materiais de construção também trazem em 

sua composição uma porcentagem de sal, como o cimento, a água e até mesmo o 

bloco cerâmico (tijolo). 

Foi constatado que a normatização no Brasil a respeito de ensaios e limites de 

sais ainda não foi tão explorada, embora haja algumas adaptações de normas 

estrangeiras é de grande importância ter apoio de normas nacionais. 

A salinidade no solo tem influência em grande parte das construções, embora 

o sal sozinho não consiga afetar de maneira direta a construção, em período chuvoso 

a água da chuva percola o solo se mistura ao sal já existente e ambos se infiltram nos 

componentes das edificações, se chega ao concreto armado causa-lhe corrosão ao 

aço e se em alvenarias atinge a superfície e apresenta-se em forma de manchas e/ou 

bolhas.  

Por não existir uma solução eficaz e permanente para esse problema ainda, 

muito se é gasto com paliativos que precisam ser refeitos de tempos em tempos, então 

para se evitar tantos gastos futuros a impermeabilização e o estudo do solo antes de 

iniciar a construção é essencial.  

Sugere-se para trabalhos futuros se aprofundar a pesquisa levando em 

consideração as propriedades físicas, químicas, mecânicas e reológicas do solo. 
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RESUMO 

 

A falta de manutenção é uma das principais causas das manifestações patológicas, 

algo bastante comum nas residências. Com o passar dos anos, as pessoas acabam 

se acomodando, deixando de resolver os problemas. Essa ausência faz com que 

surjam falhas nas instalações sanitárias, como retorno da água, entupimentos e mau 

cheiro. Caso os problemas sejam ignorados podem acabar prejudicando as outras 

instalações na casa. O presente trabalho possui o intuito de estudar as manifestações 

patológicas na instalação de esgoto em uma casa unifamiliar na cidade de Monteiro-

PB. Para isso foi realizado um estudo de caso para coleta de dados e para mais 

informações. Embora pouco estudada, a instalação de esgoto também necessita de 

uma atenção, pois se manuseada de maneira incorreta pode acabar trazendo 

complicações e prejuízos para os outros sistemas. Concluiu-se que as manifestações 

patológicas presentes na casa foram decorrentes de falta de manutenção, manuseio 

inadequado e também falhas na execução das instalações. O mesmo foi base para a 

conscientização familiar, servindo de alerta para que os proprietários do local não 

passem por dificuldades futuras e procurem fazer as manutenções adequadas, 

evitando aborrecimentos novamente. 

 

Palavras-chaves: Manifestações patológicas. Instalação de esgoto. Manutenção. 
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ABSTRACT 

 

The lack of maintenance is one of the main causes of pathological manifestations, 

something quite common in houses. Over the years, people end up settling down, 

failing to solve problems. This absence causes failures in the sanitary facilities, such 

as water return, clogging and bad smell. If the problems are ignored they can end up 

damaging the other facilities in the house. This work aims to study the pathological 

manifestations in the installation of sewage in a single family house in the city of 

Monteiro-PB. For this, a case study was carried out for data collection and for more 

information. Although little studied, the sewage installation also needs attention, 

because if handled incorrectly, it can end up causing complications and losses for the 

other systems. It was concluded that the pathological manifestations present in the 

house were due to lack of maintenance, inadequate handling and also failures in the 

execution of the facilities. The study functioned as a basis for family awareness, 

serving as a warning so that the owners of the place do not experience future difficulties 

and try to do the appropriate maintenance, avoiding hassles again. 

 

Keywords: Pathological manifestations. Sewer installation. Maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por manifestações patológicas as degradações que podem ocorrer 

durante o período de execução da obra (seja por emprego de métodos construtivos 

ou materiais inapropriados), na própria elaboração do projeto ou adquiridas ao longo 

do tempo pela utilização da edificação. (SENA, 2020; NASCIMENTO, 2020; NETO, 

2020).  

Compreende-se por patologia das construções a ciência que estuda as causas, 

mecanismos de ocorrência, manifestações e consequências dos erros nas 

construções civis ou nas situações em que a edificação não apresenta um 

desempenho mínimo preestabelecido pelo usuário. Os problemas patológicos, 

chamados de vícios ou defeitos de construção, ocorrem a partir de um processo 

construtivo, o qual se divide em cinco grandes etapas: planejamento, projetos, 

fabricação de materiais e componentes/aquisição, produção/execução propriamente 

dita, e uso (manutenção e operação). Sua incidência está relacionada com o nível de 

controle de qualidade realizado em cada uma das etapas do processo produtivo e 

também com a compatibilidade entre elas (LIMA, 2015).  

As manifestações patológicas não possuem condições específicas, elas podem 

ser manifestadas em vários lugares diferentes e possuírem inúmeras causas. Tem 

sua origem concentrada em fatores isolados, mas sofrem influência de um conjunto 

de variáveis, que podem ser classificadas de acordo com o processo patológico, com 

os sintomas, com a causa que gerou o problema ou ainda a etapa do processo 

produtivo em que ocorrem, além de apontar para falhas também no sistema de 

controle de qualidade próprio a uma ou mais atividades (OLVEIRA, 2013).  

Há vários fatores que interferem no surgimento de uma manifestação 

patológica, através do Gráfico 1, pode-se analisar o quanto esses fatores interferem 

na construção civil. Esse gráfico mostra os resultados de um estudo acompanhado 

durante três anos em uma construtora no Rio de Janeiro, sendo a fase de execução 

dos serviços a de maior incidência com 52% das falhas observadas no 

acompanhamento dos casos. Já a fase de projeto apresentou 18% das falhas, seguido 

de 14% da fase de uso. O uso de materiais sem qualificação também pode ocasionar 

falhas, representando 6% na pesquisa (OLIVEIRA, 2013).  
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Gráfico 1 – Porcentagem de falhas observadas na Construtora A 

 

Fonte: Oliveira (2013) adaptado por www.custodaconstrucao.com  

 

Os problemas derivados ao uso das instalações, relacionados com a falta de 

manutenção preventiva das mesmas e falta de inspeção durante o seu período de 

vida, ainda preenchem uma parte significativa das patologias existentes, pelo que 

estas podem ser reduzidas se os utilizadores das instalações começarem a ter mais 

atenção à prática da manutenção preventiva (MACEDO, 2015).  

É certo que todas as etapas do processo podem contribuir para o aparecimento 

de manifestações patológicas na edificação ou podem ser a origem dessas patologias, 

porém pode-se observar que não há um programa de manutenção preventiva ou 

corretiva na construção civil. Desta forma a falta de programas de manutenção dos 

sistemas construtivos de edificações é uma das causas mais importantes de 

deterioração precoce do ambiente construído (OLIVEIRA, 2013) 

Ao longo da vida útil da edificação, portanto, os seus usuários se sujeitam, com 

maior ou menor frequência, às consequências das patologias que nelas surgem [...] 

em menor escala, os próprios usuários constituem fonte dessas patologias, seja por 

desinformação, por deficiência ou inexistência de manutenção (TEIXEIRA et al., 

2011). 

As manifestações patológicas incidentes na construção civil, demonstram-se 

geralmente através de falhas externas seguindo padrões característicos. Análises 

sobre estas manifestações permitem investigar sintomas, causas, origens, bem como 

estimar prováveis consequências vinculadas à evolução de cada patologia atuante 

(ALMEIDA, 2008). 
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A falta de manutenção é uma das principais causas das manifestações 

patológicas, é algo bastante comum nas residências. Essa ausência faz com que 

surjam problemas nas instalações, principalmente nos sistemas de esgotamento, 

como retorno da água, entupimentos, mau cheiro, rompimento de desconectores, 

acúmulo de sujeiras nas caixas de gordura, entre outros. Caso os problemas sejam 

ignorados podem acabar prejudicando as outras instalações na casa, como por 

exemplo a instalação elétrica, devido aos vazamentos que surgem.  (CARVALHO 

JUNIOR, 2018).  

.  

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Fazer um estudo de caso em uma residência na cidade de Monteiro-PB para 

analisar as manifestações patológicas nas instalações de esgoto, acompanhando as 

formas de recuperação que podem ser feitas pelos profissionais da região.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar as manifestações patológicas nas instalações sanitárias da 

residência; 

• Realizar revisão das manifestações patológicas nas instalações de esgoto; 

• Orientar os proprietários sobre as técnicas de manutenção; 

• Apontar soluções para que os moradores tenham conforto e tranquilidade para 

continuar morando na casa.  

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

As instalações prediais de esgotos sanitários são sistemas responsáveis por 

dar fim aos despejos e efluentes de uma casa ou de uma empresa, em outras 

palavras, são determinadas pelas impurezas incorporadas à água em decorrência do 

uso para o qual ela foi destinada e são relacionadas aos usos a qual a água foi 
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submetida. Esses usos e a forma como são exercidos variam com a situação social e 

econômica, com a cultura e com os hábitos da população (BRASIL, 2008).  

O sistema de esgoto sanitário também deve ser cuidadosamente elaborado e 

executado. Esse sistema garantirá o escoamento das águas utilizadas e dos efluentes 

gerados, proporcionando bem-estar aos usuários (GOTO, 2018). 

De acordo com ABNT, NBR 8160 (1999), as instalações prediais de esgotos 

sanitários devem ser projetadas e construídas a fim de evitar a contaminação da água, 

de forma a garantir a sua qualidade de consumo, tanto no interior dos sistemas de 

suprimento e de equipamentos sanitários, como nos ambientes receptores; permitir o 

rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, evitando 

vazamentos e a formação de depósitos no interior das tubulações; impedir que os 

gases provenientes do interior do sistema predial de esgoto sanitário atinjam áreas de 

utilização; impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema; permitir 

que os seus componentes sejam facilmente inspecionáveis; Impossibilitar o acesso 

de esgoto ao subsistema de ventilação.  

A inspeção predial é fundamentalmente importante no sentido de conhecer o 

real estado de conservação das edificações com a finalidade de intervir para evitar 

acidentes, preservando vidas e patrimônio e evitar futuras manifestações patológicas 

que comprometam o uso e funcionamento das instalações prediais (CARVALHO 

JUNIOR, 2018). 

Segundo Almeida (2008), as manifestações patológicas estão em constante 

evolução e podem agravar-se com o passar dos anos, gerando outros problemas a 

elas associados ou derivados, como por exemplo, vazamento, obstruções, retorno da 

água cinza, entre outras manifestações patológicas, portanto, quanto mais cedo for 

resolvidas as objeções, mais duráveis serão as instalações e menos custos será o 

procedimento.  

 

3.1 Mau cheiro 

  

Sabe-se que os esgotos se não tratados se tornam sépticos; que a matéria 

orgânica neles contida irá entrar em um processo de decomposição e produzirá gases 

mal cheirosos (JORDÃO, 2015).  
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O esgoto tem a tubulação com escoamento livre mantendo a parte superior 

liberada para que os gases possam dissipar pela tubulação sem que ocorra o 

acúmulo. Com o entupimento da tubulação ocorre o acúmulo dos gases, podendo 

causar consequências adversas (MELO, 2018).   

Toda instalação de esgoto tem que ser ventilada para o escoamento dos gases 

para a atmosfera, a falta desse complemento pode causar mau cheiro nos ambientes 

da residência, geralmente o banheiro, a cozinha e a área de serviço (ARAUJO, 2017).  

As causas das manifestações patológicas são, ausência de caixas sifonadas e 

os sifões, ausência do plug na caixa sifonada, vedação inadequada no vaso sanitário 

e também a falta de sistema de ventilação (RAMOS, 2018). 

A NBR 8160 (1999), é a norma brasileira responsável pela instalação de 

esgoto, exigências e recomendações sobre a instalação. De acordo com a norma (op 

cit) há cinco caixas que são responsáveis pela coleta de efluentes de uma casa, elas 

impedem que o mau cheiro retorne, são elas, caixa coletora, caixa de gordura, caixa 

de inspeção, caixa de passagem, caixa sifonada.  

A definição para caixa de gordura é “caixa destinada a reter, na sua parte 

superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que 

devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem 

livremente pela rede, obstruindo a mesma” (ABNT NBR 8160, 1999, p. 2). 

A caixa de gordura, como mostrado na Figura 1, é responsável pelo despejo 

da água impedindo que os gases retornem para dentro da casa.  

 

Figura 1 – Caixa de gordura 

 

Fonte: www.leroymerlin.com.br (2021). 

.  
Baseada nas recomendações da norma técnica ABNT NBR 8160 (1999), a 

caixa de gordura deve ser instalada em locais de fácil acesso e com boas condições 
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de ventilação, também devem ser impermeabilizadas providas de dispositivos 

adequados para a manutenção, assim como poços de visita e caixa de inspeção. É 

recomendado o uso de caixas de gordura quando os efluentes contiverem resíduos 

gordurosos, devem possibilitar a retenção e posterior remoção da gordura com a 

capacidade de acumulação da gordura entre cada operação de limpeza, os 

dispositivos de entrada e de saída convenientemente projetados para possibilitar que 

o afluente e o efluente escoem normalmente, altura entre a entrada e a saída 

suficiente para reter a gordura, evitando-se o arraste do material juntamente com o 

efluente, vedação adequada para evitar a penetração de insetos, pequenos animais, 

águas de lavagem de pisos ou de águas pluviais. 

A periodicidade de limpeza da caixa de gordura depende dos hábitos de uso 

da cozinha, especificamente no preparo de alimentos com gordura e/ou óleos, 

recomendando-se uma inspeção da caixa de gordura a cada seis meses para que 

seja avaliada a necessidade de limpeza ou de algum tipo de intervenção (GASPERI, 

2012). 

A gordura não deve ser lançada para a tubulação de esgoto. Isso ocorre ou 

pela ausência da caixa de gordura ou pela falta de manutenção da mesma. A caixa 

de gordura tem que ser limpa periodicamente para que não ocorra a passagem de 

gordura para a rede coletora de esgoto (MELO, 2018). 

No interior da caixa de gordura (Figura 2) é feita a separação de gorduras da 

água. A gordura como é mais leve que a água, flutua e tem que ser retirada e jogada 

no lixo; se a gordura passar para a tubulação, ela cola no tubo e diminui a passagem 

do esgoto, logo a limpeza desta caixa tem que ser semanal (ARAUJO, 2012). 

 

Figura 2 – Interior da caixa de gordura  
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Fonte: www.totalconstrucao.com.br 

 

A água cinza que é produzido em nossa casa passa por ralos e pelos tubos até chegar 

numa caixa de concreto chamada caixa de inspeção (CI). O esgoto da pia da cozinha cai na 

caixa de gordura (CG) antes de chegar na caixa de inspeção (CI). O esgoto passa por tubos 

de rede pública que podem passar no fundo de sua casa, no jardim ou na calçada (ARAUJO, 

2012). Conforme a NBR 8160 (1999) é a caixa destinada a permitir a inspeção, 

limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e/ou direção das tubulações. 

Também podem ser usadas para receber efluentes fecais (Figura 3)  

 

Figura 3 – Caixa de inspeção  

 

Fonte: www.forumdaconstrucao.com.br 

 

Se a caixa estiver apresentando mau cheiro, provavelmente, devem estar com 

sistema ineficiente de vedação das tampas. As caixas mais tradicionais de alvenaria 

ou concreto, com o passar do tempo costumam apresentar esse problema, pois é 

muito comum a ocorrência de trincas ou quebras em suas tampas de concreto. A 

solução nesse caso é substituir as principais caixas de passagem (inspeção) e de 

gordura (CARVALHO JUNIOR, 2018). 

Além das caixas, como foi explicado anteriormente, outra mecânica que 

necessita de uma atenção caso não seja manuseada ou inspecionada de forma 

adequada, são os desconectores, mais precisamente o sifão.  

 Trata-se de um material provido de fecho hídrico, destinado a vedar a 

passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto (NBR 8160, 1999). 
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O sifão, representada na Figura 4, cuja função é impedir o acesso ou o retorno 

de gases ao ambiente, são dotados de fechos hídricos. Isso pode ser entendido como 

a existência de uma camada líquida que veda a passagem dos gases (GOTO, 2018).  

 

Figura 4 – Sifão  

 

Fonte: www.forumdaconstrucao.com.br 

 

Segundo Carvalho Junior (2018) o mau cheiro nesses locais pode ser causado 

por ausência do sifão inadequado, rompimento do mesmo, a saída da bacia sanitária 

inadequada, ventilação incorreta, desconformidade com as normas NBR 8160, 1999, 

caixas de passagem e de gordura com um mau sistema de vedação da tampa.  

Quando o desconector (ralos ou sifão) apresenta mau cheiro é importante 

verificar se ele está com água ou se não está entupido. No caso dos sifões deve-se 

verificar se o sifão faz uma curva, o famoso “S”, pois assim ele estará com água, o 

que impede o retorno do mau cheiro (CARVALHO JUNIOR, 2018). 

 

3.2 Obstrução na instalação de esgoto  

 

Os entupimentos normalmente ocorrem na cozinha, banheiro ou lavanderia. 

Podem ocorrer também nos subcoletores de esgoto por acúmulo de materiais sólidos 

(inorgânicos) ou ausência de declividade (CARVALHO JUNIOR, 2018). 

Conforme Wust (2004) resíduos gordurosos, como óleo e graxas, provenientes 

de caixas de gorduras possuem uma degradação microbiológica lenta. 

Segundo Carvalho Junior (2018) um dos principais motivos para o entupimento 

é a falta de informação e conscientização das famílias, que acabam jogando todo tipo 
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de rejeito nos ralos, a fim de se livrar desses resíduos, mas de uma forma negativa 

eles acabam retornando para dentro da casa.  

Na caixa de gordura é feita a separação de gorduras da água. A gordura como 

é mais leve que a água, flutua e tem que ser retirada e jogada no lixo (ARAUJO, 2012).  

Um dos grandes problemas encontrados nas tubulações de esgoto consiste no 

entupimento das mesmas, devido ao mau uso das pessoas que jogam objetos 

estranhos [...] os objetos que, comumente, são mais encontrados na rede são: cigarro, 

cotonete, fralda, fio dental, cabelos, absorvente higiênico, preservativo, algodão, gaze, 

cigarro, embalagens de shampoo etc. Essa prática incorreta pode comprometer toda 

a rede coletora de esgotos, gerando grandes gastos com manutenção (BRASIL, 2008)   

 

3.3 Manutenção  

 

A manutenção reside na tarefa de manter os edifícios no seu funcionamento 

natural, para que estes obtenham o máximo das exigências durante o tempo de vida 

proposto, com segurança, qualidade e a satisfação dos usuários (MACEDO, 2015).  

 
Os componentes do sistema predial de esgoto sanitário devem ser 
mantidos estanques ao ar (exceto os terminais das colunas de 
ventilação ou tubo ventilador primário) e à água, limpos e 
desobstruídos, de forma a garantir, ao longo do tempo de uso, o 
máximo de eficiência. Dessa forma, é recomendada a verificação 
periódica do sistema, a fim de identificar pontos passíveis de 
manutenção (ABNT NBR 8160, 1999, p. 2) 
 

Os problemas patológicos ocasionados por manutenção inadequada, ou 

mesmo pela ausência total de manutenção, tem sua origem no desconhecimento 

técnico, na incompetência, no desleixo e também devido a problemas econômicos 

(OLIVEIRA, 2013).  

Conforme a Norma 8160 (1999) mostra várias formas de desobstruir uma 

instalação de esgoto, tais como: o entupimento parcial ou total devido a materiais 

inadvertidamente lançados no sistema predial de esgoto, tais como toalhas de papel 

e absorventes higiênicos, podem ser removidos pela ação de vara ou arame, 

introduzido pelo ponto de acesso, à montante, mais próximo do local de entupimento, 

o bombeamento é o método mais simples de desobstrução de pequenos 

entupimentos em pias e bacias sanitárias. Consiste no uso de uma bomba de borracha 

adequada para cada tipo de aparelho sanitário. A ação da bomba provoca impulsos 
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de pressão que expulsam os detritos acumulados na tubulação, o desbloqueamento 

com haste flexível é um método tradicional de desentupimento, existindo uma grande 

variedade de pontas para as hastes, para promover a desobstrução, o sifão 

geralmente pode ser desentupido por bombeamento ou outro dispositivo 

pressurizador, limpeza química consiste no derramamento para o interior das 

tubulações de substâncias químicas que reajam com a matéria acumulada na 

obstrução. 

Os entupimentos têm diversas origens, por essa razão, recomenda-se métodos 

diferentes para a obtenção das soluções. Praticamente todos os métodos de 

desentupimento funcionam, porém quando aplicados aos casos que são realmente 

indicados (CARVALHO JUNIOR, 2018). 

Vale ressaltar que o entupimento não acontece só na cozinha por causa dos 

resíduos que se encontram no cômodo, nas áreas molhadas como: lavanderias, 

também é muito comum que tenha manifestações patológicas. Muitas vezes o 

entupimento acontece devido, os acessórios que cai das roupas e entope os canos, 

ou fios das roupas que se soltam por causa do movimento repetitivo da lavagem 

 
Os entupimentos que costuma ocorrer na área de serviço (lavanderia) 
normalmente são causados por pequenos objetos e fiapos de roupa que 
acabam indo para dentro das tubulações. Como geralmente esse tipo de 
entupimento é acidental, não há muito como prevenir, pois, acontecem 
independentemente de qualquer prevenção. [...] outro problema é a espuma 
de sabão, que é como graxa, embora seja líquido, pode facilmente solidificar 
e entupir o ralo. [...] é praticamente impossível não usar sabão em áreas de 
serviço e lavanderias. Nesse caso, pode-se removê-lo com limpador de 
esgoto (CARVALHO JUNIOR, 2018, p. 157). 

 

É recomendado o planejamento de inspeções periódicas no sistema predial de 

esgoto com vistas a detectar os defeitos que venham a ocorrer em função do uso 

indevido e ao próprio tempo de uso das instalações (NBR 8160, 1999). 

 

3.4 Vazamento na rede coletora  

 

Vazamentos na rede coletora de esgotos podem ocorrer devido à corrosão das 

tubulações ou por meio de juntas mal executadas. Esse problema é de difícil detecção, 

pois, normalmente, a água infiltra no solo e, quando se percebe o problema, já está 

em estágio avançado (BRASIL, 2008).  
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Os vazamentos em tubulações aparentes podem ser detectados pela presença 

de água na mesma, porém quando a tubulação é embutida em forros ou paredes o 

vazamento é detectado pela presença de manchas de umidade, manchas de bolor ou 

bolhas de ar levantando a pintura. Já no caso de tubulações enterradas é um mais 

complicado a detecção, mas podem ser verificados em manchas de umidade 

ascendente nas paredes, afundamento parcial de pisos ou manchas de umidade 

próxima ao local do vazamento (CARVALHO JUNIOR, 2018). 

Devido a obstrução, a água que é despejada na instalação procura caminhos e 

meios para ser descartada, como a passagem está bloqueada, ela começa a procurar 

outras formas de passar e isso acaba ocasionando os vazamentos e também o retorno 

da água. Como a água não tem como passar ela acaba retornando para a superfície. 

Quando se trata de uma instalação embutida na parede, a solução para o problema 

se torna mais complexa, pois não conseguimos identificar onde está a objeção, e isso 

trará mais trabalho para resolver o problema (CARVALHO JUNIOR, 2018). 

 

4 METODOLOGIA 

 

De início foi feito um exame visual, ao realizar um estudo na residência 

analisando cada patologia separadamente, o trabalho visou identificar as causas das 

manifestações patológicas.  

 Logo após foi realizado um documentário fotográfico, registrando cada etapa 

e cada mudança na casa que as manifestações patológicas ocasionavam. Através 

das figuras pode-se entender quais as causas das patologias e para uma melhor 

obtenção de dados a série de registros fotográficos teve o intuito de avaliar as 

manifestações patológicas que existiam dentro da casa e assim poder encontrar 

soluções para os problemas ali encontrados. 

Na sequência foi feita a anamnese para colher informações sobre os motivos 

que possam ter surgido os problemas no local. 

A casa possui 12 cômodos, sendo 5 quartos, 2 banheiros, 2 salas, um quintal, 

uma garagem, uma cozinha e área de serviço A idade da residência é acima de 20 

anos, toda a sua alvenaria e estrutura são antigas. 

          Após a primeira parte da vistoria, foi usada a metodologia qualitativa, realizado 

através de perguntas que estavam correlacionadas as manifestações patológicas 
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apresentadas na casa, esse método visa um contato mais direto com a situação 

estudada e também é essencial para obter dados mais precisos sobre o local.  

Ao realizar um estudo na residência analisando cada patologia separadamente, 

o trabalho visou identificar as causas das manifestações patológicas.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Na residência pôde-se perceber problemas que os moradores enfrentam com 

as manifestações patológicas encontradas nas instalações sanitárias. A pesquisa 

começou a ser realizada no mês de janeiro de 2021, quando a instalação da cozinha 

começou a aparecer problema, logo em seguida as manifestações patológicas 

começaram a surgir na área de serviço, dificultando a vida dos moradores. 

Para uma melhor obtenção de dados foi realizado uma série de registros 

fotográficos com o intuito de avaliar as manifestações patológicas que existiam dentro 

da casa e assim poder encontrar soluções para os problemas ali encontrados.  

A falta de inspeção em uma casa pode vir a trazer problemas na instalação. Na 

residência unifamiliar, a qual foi realizado o presente estudo, a família pôde perceber 

o incômodo que as manifestações patológicas causaram em suas rotinas, as 

dificuldades que os mesmos enfrentaram e os aborrecimentos para a realização das 

atividades domésticas.  

A falta de manutenção é uma das principais causas das manifestações 

patológicas, é algo bastante comum nas residências, com o passar dos anos, as 

pessoas acabam se acomodando e deixando de lado, essa ausência, faz com o que 

surja problemas na instalação como: retorno da água, entupimentos, mau cheiro e 

entre outras, se caso os problemas sejam ignorados podem acabar prejudicando as 

outras instalações na casa. 

 

5.1 Manifestações Patológicas 

 

As manifestações patológicas são também responsáveis por uma parcela 

importante da manutenção, de modo que grande parte das intervenções de 

manutenção nas edificações poderia ser evitada se houvesse um melhor 

detalhamento do projeto (OLIVEIRA, 2013). Porém não havia projeto das instalações, 
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ou qualquer outro tipo de informação a cerca da execução do serviço. Também os 

proprietários não sabiam se foram feitos projetos, pois compraram a edificação já 

construída e não receberam projetos.  

Foi observado um vazamento no ponto de esgoto da pia da cozinha. Como 

pode-se perceber na Figura 5, utiliza-se pano de chão para absorver a água. O que 

acaba não ajudando muito, pois os panos estão enxarcados. Os proprietários da casa, 

informaram que quando essa água escorre pela cozinha, causa mau cheiro por todo 

o cômodo. A água possui uma coloração preta e até possui restos de comida.  

 

Figura 5 – Panos para absorver a água do vazamento 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

Essa manifestação patológica é decorrente do entupimento dos tubos de 

esgotamento da pia, cuja origem poderá ser ocasionada pela falta de projetos de 

instalações ou má execução, visto que o diâmetro da tubulação é inferior a 50 mm, 

então os restos de comida entopem com frequência, isso ocasionou o vazamento e 

também o mau cheiro.  

Na cozinha o principal problema são os restos de comida jogados na pia e 

excesso de gordura nas tubulações, isso acaba restringindo a passagem da água. Em 

alguns casos, essa restrição é completa, ou seja, impede totalmente a passagem da 

água (CARVALHO JUNIOR, 2018).  

Como uma forma de acabar com o vazamento, utilizaram rejunte no canto da 

pia, mas a tentativa não teve êxito. No começo os efluentes foram contidos, porém 
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não demorou muito para a água começar a vazar por toda a cozinha. Segundo relatos 

dos próprios moradores, o mau cheiro chegava a ser exalado por toda a casa e isso 

incomodava qualquer um que entrasse na residência.  

Embora o rejunte seja utilizado em áreas molhadas como banheiro, cozinha e 

área de serviço no rejuntamento de cerâmica, o material não é indicado para a solução 

de vazamentos.  

Outra forma de resolver o problema foi usando soluções químicas (soda 

cáustica), já que as manifestações eram causadas pelo acúmulo de matéria orgânica. 

Como mostrado na Figura 6, ao ser despejado dentro das pias e dos ralos, o material 

começou a corroer toda a matéria, porém não foi liberada totalmente a passagem dos 

efluentes.  

 

Figura 6 – Produtos químicos para limpeza  

 

Fonte: LIMPA FOSSA (2021) 

 

Quando foi utilizado na residência, a instalação passou apenas alguns dias 

funcionando normalmente, logo após esse curto período de tempo, todas as 

manifestações começaram a voltar normalmente.  

Segundo Carvalho Junior (2018), a limpeza química feita com soda cáustica, 

só terá eficácia se a origem do problema for orgânica como por exemplo restos de 

comida, óleo, cabelos e entre outras coisas, porém necessita que se tenha um 

extremo cuidado ao fazer a obstrução, por se tratar de produtos com soda cáustica, 

podem ocasionar danos à saúde. Para outros casos a melhor forma seria utilizar outro 

meio para desentupir ou chamar um profissional especializado na área. 
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Percebe-se na Figura 7, que não há manutenção e sim a presença de vestígios 

de óleos e graxas presentes nas paredes da mesma, resultado do manuseio realizado 

de forma inadequado. A família alega que a inspeção da caixa quase nunca é feita, 

pois não estavam cientes que a limpeza teria que ser feita periodicamente.  

Figura 7 – Retorno da água nas instalações da residência  

    

Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

Os desconectores de forma geral (sifões, caixas sifonadas) e os ralos simples 

precisam ser posicionados em locais de fácil acesso, de modo a permitir a limpeza e 

manutenção periódica. (CARVALHO JUNIOR, 2018). 

A Figura 8 mostra a caixa de gordura, coberta com tampa de concreto. Não foi 

possível observar o interior. Segundo os moradores, a manutenção que é realizada 

no local é praticamente nula. A única inspeção feita, foi logo após a compra da casa.  

 

Figura 8 – Caixa de gordura da residência   
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Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

5.2 Problemas na área de serviço  

 

Como uma forma de continuar suas atividades domésticas a família passou a 

lavar a louça na área de serviço, já que o tanque a funcionava perfeitamente e a da 

cozinha estava impossibilitada de ser usada. Mas já pôde-se perceber, que não houve 

êxito, logo após alguns dias de uso, as manifestações começaram a aparecer 

novamente, entupimentos, mau cheiro e retorno da água. Para se livrar dos despejos, 

a família usou baldes e jogavam no vaso sanitário. Ao observar o estado a instalação, 

pode-se perceber que o material utilizado já estava desgastado e que a ausência da 

manutenção na instalação era notória (Figura 9). 

 

Figura 9 – Tanque da lavanderia   
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Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

O sabão pode contribuir para o início de uma manifestação patológica, assim 

como também, acessórios e fiapos que caem das roupas. Então imagina-se, esses 

despejos aglomerados com restos de comidas, tudo em uma instalação só. Um 

problema acabou gerando outro bem maior, ao invés de solucionar e conter as 

patologias presentes na cozinha, ir para a área de serviço só fez agravar mais a 

situação, pois os óleos e graxas não são hidrossolúveis, ou seja, não são dissolvidos 

em água, por isso a necessidade de serem jogados em seu devido lugar.  

Para mais uma tentativa de resolver o problema a família comprou um novo 

sifão e fez a substituição. O sifão utilizado para pias, lavatórios e outras funções, é 

fácil de ser manuseado e seu preço é bastante acessível, embora tenha várias 

vantagens, o material desse tubo é bastante frágil, havendo a necessidade de ser 

trocada novamente em um período de tempo curto. Porém o sifão não ficou em forma 

de “S” e isso pode provocar o mau cheiro no ambiente (Figura 10). 

 

Figura 10 – Instalação da pia   
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Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

Como é representada Figura 11 ao pressionar a tubulação, a água suja, sem 

ter passagem, começou a dar retorno.  Pode-se observar que a água que voltou está 

com sabão proveniente do detergente que foi usado para lavar a louça. A pia possui 

resquícios de lodo, devido ao acúmulo de matéria orgânica e ao fato de que a mesma 

não é propensa para esse tipo de atividade doméstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Água suja dando retorno   
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Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

Ao comprimir o cano para a baixo para conter o vazamento, percebe-se na 

Figura 12 que a água começou a vazar com uma enorme pressão e sem nenhum 

controle. As instalações de esgoto da área de serviço estavam em condições de bom 

funcionamento, não havia obstruções, nem vazamentos, nem mau cheiro no cômodo, 

mas conforme iam utilizando a lavanderia para atividades que antes eram realizadas 

na cozinha, surgiu entupimento no tubo de saída do esgoto na lavanderia da área de 

serviço.   

 

Figura 12 – Vazamento na instalação 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 
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Já não poderia mais ser adiada a manutenção corretiva do problema, haviam 

dois cômodos com problemas de entupimento. O que facilitou o surgimento dessas 

manifestações, foi o fato de a instalação ser antiga, ausência do projeto de instalação, 

ausência da manutenção preventiva, a tubulação de esgoto da pia estava em 

desconformidade com a Norma NBR 8160 (1999) com diâmetro inferior a 50  mm  

aliado a tudo isso ainda soma-se a comodidade dos moradores para resolver os 

problemas, a falta de informações para com o manuseio da instalação, alguns 

materiais que se encontravam na instalação passaram do prazo de serem 

substituídos, generalizando, foram uma série de fatores que contribuíram para tal 

situação. 

Já não havendo mais soluções que a família mesma pudesse realizar, 

resolveram chamar um profissional que resolvesse o problema. O mesmo foi com uma 

espécie de bomba de desentupimento, que é um sistema portátil, com uma haste de 

ferro flexível capaz de entrar pelo tubo e puxar ou quebrar a obstrução, liberando 

novamente o fluxo normal da água. 

Ao ser realizado o procedimento na cozinha e na área de serviço percebeu-se 

que havia resquícios de comida, uma grande quantidade de fios de cabelos na 

tubulação da área de serviço, possivelmente que estavam nas vestes e também 

alguns materiais sólidos, entretanto, depois de um certo tempo, mais uma vez o 

problema não foi resolvido e as manifestações patológicas retornaram. 

Passando-se o tempo e as manifestações foram surgindo cada vez mais, a 

solução foi chamar outro profissional, para que pudesse resolver o problema. O 

mesmo avaliou toda a instalação e percebeu que uma das peças da instalação estava 

colocada por todo esse tempo da maneira incorreta.  

A tubulação de esgoto da pia tinha dois diâmetros, a que estava acima era 

menor do que a de baixo, ou seja, pode-se perceber que havia um problema na 

execução. A execução do serviço foi realizada sem projeto por profissionais sem 

capacitação, gerando vários problemas e prejuízos, pois para consertar a tubulação 

tiveram que quebrar o revestimento cerâmico, como mostram as Figuras 13 e 14.  

 

 

 

Figura 13 –Troca da tubulação na pia 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

Figura 14 – Quebra da cerâmica para reparar as instalações  

   

Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

Logo a após a troca dos tubos, houve mais uma tentativa de desobstrução. Foi 

acionado outro profissional que utilizou uma espécie de compressor, como mostra na 

Figura 15. Eles realizaram o desentupimento e retiraram de dentro da instalação 

vários bolos alimentares e dejetos inorgânico da cozinha como: palitos de fósforo, 

tampinhas de garrafa, pedaços de palhas de aço enferrujados e entre outros. Também 

foi realizada o mesmo processo na área de serviço.  
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Figura 15 – Desobstrução da encanação  

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

Após a instalação ser corrigida, a família se deparou com os prejuízos que 

tiveram como, a compra de tubos novos, material de limpeza, revestimento cerâmico 

e mão de obra. O sifão da pia não foi substituído, pois o profissional alegou está em 

boas condições para um longo período de uso.  

Depois de um período aproximadamente de 3 meses, as manifestações 

patológicas por fim não retornaram. Segundo os moradores, não houve nenhum tipo 

de manifestação desde então.  

 

6 CONCLUSÃO 

  

Pôde-se perceber que os principais motivos para o aparecimento das 

patologias foram: a falta de projeto das instalações, manuseio realizado de maneira 

inadequada, a comodidade para lidar com os problemas, a idade da instalação, por 

se tratar de uma casa com mais de vinte anos, uma anomalia causada por uma má 

execução do trabalho, a falta de informações sobre como o manejo e a limpeza da 

instalação devem ser realizados e principalmente a ausência de manutenção no 

sistema.  

Foi avaliada como a frequência das manifestações patológicas provocam em 

uma residência devido ao acúmulo de materiais orgânicos e inorgânicos no sistema. 
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As manifestações quando não são tratadas logo de imediato acabam gerando outras 

complicações. Quando elas começam a apresentar-se, a forma correta é analisar as 

causas, procurando saber qual seria a melhor solução. Caso as soluções não sejam 

viáveis procurar de imediato profissionais capacitados.  

No decorrer do trabalho foi analisado as opiniões dos proprietários quanto a 

situação em que se encontravam e nota-se que as manifestações causaram ausência 

do bem estar e do conforto, transtornos, também trouxeram complicações e prejuízos 

para a família.  

Consegue-se compreender como a falta de manutenção em uma casa trás 

sérias perturbações e como o fato de deixar acomodar-se quanto as complicações 

pode acarretar prejuízos e desconfortos futuramente. A instalação de esgoto não se 

trata de um sistema complicado de ser usado corretamente, é algo simples só basta 

ter cuidado.  

Conclui-se o presente trabalho com a finalidade de conscientizar as famílias 

para a efetivação da manutenção de forma contínua, a realização do manuseio da 

maneira devidamente correta e a iniciativa de incentivar sobre os cuidados 

necessários e as limitações da instalação. Outra lição é que deve-se construir uma 

edificação seguindo os projetos e normas adequados para diminuir os problemas 

futuros. 
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