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1. RESUMO  

As fachadas das construções civis, possuem grande importância para o 

empreendimento como um todo. Porém, nos últimos anos vem sendo cada vez mais 

comum o surgimento de manifestações patológicas em fachadas compostas por 

revestimentos cerâmicos. Isto se deve a diversos fatores como a ausência de detalhes 

construtivos, falhas na execução, utilização de materiais inadequados, bem como o 

emprego de mão de obra incapacitada e o não cumprimento das normas vigentes de 

prevenção. A falta desses cuidados pode acarretar no surgimento de anomalias, 

trazendo consigo problemas estéticos, de desempenho e monetário. Este trabalho tem 

em vista acrescer, através de revisão bibliográfica e um estudo de caso em uma obra 

com patologia, localizada na cidade de Santos-SP, informações sobre as cerâmicas 

utilizadas em fachadas, demonstrar suas vantagens e desvantagens, seu método 

correto de aplicação, assim como os cuidados que devem ser tomados durante e após 

a utilização da cerâmica bem como suas possíveis causas, métodos preventivos e 

possíveis sugestões de reparo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o uso de cerâmica como revestimento de fachada vem sendo cada vez mais 

utilizado pelas construtoras brasileiras. As vantagens do emprego desse sistema, têm 

como objetivo promover maior durabilidade nas edificações reduzindo a necessidade 

de manutenção, proporcionando proteção da ação direta dos agentes agressivos, 

conforto térmico e acústico além de enaltecer e gerar conforto visual as edificações 

revestidas. A execução correta da fachada é de suma importância para que o 

revestimento cerâmico tenha seu desempenho aproveitado. A patologia acontece 

quando uma edificação ou parte dela não cumpre em um determinado momento de 

sua vida útil o desempenho previsto. A adversidade é constatada após o aparecimento 

da manifestação patológica, evidenciando modificações estruturais ou funcionais do 

edifício. As principais preocupações após seu surgimento é identificar com precisão a 

extensão dos danos e as principais causas das anomalias e buscar resolvê-las antes 

de causarem maiores prejuízos estéticos ao empreendimento, segurança para os 

moradores e monetários. Diante desse cenário o presente tema foi escolhido devido 

à grande incidência de manifestações patológicas em fachadas urbanas. 

 

 



3. OBJETIVO 

O objetivo principal tende a apresentar as principais manifestações patológicas em 

fachadas urbanas, compostas por um sistema de revestimentos cerâmicos, e visa 

expressar e comprovar através do estudo de caso suas principais causas, prevenções 

e reparos. 

 

4. METODOLOGIA 

Após a realização da pesquisa teórica com a utilização de bibliográfica já existente, 

como artigos, normas, livros; haverá a preparação de um estudo de caso, realizado 

em uma edificação já existente que possui manifestações patológicas nas cerâmicas 

de sua fachada. A finalidade do estudo tem como intenção demonstrar as principais 

manifestações patológicas que ocorrem com os revestimentos cerâmicos de fachada, 

os possíveis métodos de prevenção e reparo. Para sua realização faz se necessário 

a utilização de normas como a NBR 13.755: Revestimento De Paredes Externas e 

Fachadas Com Placas Cerâmicas e Com Utilização De Argamassa Colante – 

Procedimento, NBR 13753: Revestimento De Piso Interno e Externos Com Placas 

Cerâmicas E Com Utilização De Argamassa Colante – Procedimento, NBR 13817: 

Placas Cerâmicas Para Revestimento – Classificação, NBR 13818: Placas Cerâmicas 

Para Revestimento – Especificação e Métodos De Ensaios. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Dentre as principais patologias ocorrentes em revestimentos cerâmicos presentes em 

fachadas urbanas se ressaltam: destacamento, descolamento, deterioração das 

juntas, eflorescências, trincas, fissuras e gretamento. Segundo SILVESTRE E 

SABATTINI (1999), por possuir um clima tropical e chuvoso a cerâmica se torna uma 

opção interessante, tanto pelo aspecto de desempenho como por sua durabilidade. 

Porém, existem fatores como: ausência de mão de obra qualificada, escolha e 

utilização de material inadequado, falta de cuidados específicos nas fases de projeto 

e execução, entre outros; que interferem diretamente no funcionamento do sistema 

como um todo. Tendo em vista o crescente aumento de manifestações patológicas 

em revestimentos cerâmicos presentes em fachadas e o risco que as mesmas podem 

vir a gerar, é necessário um estudo especifico que possa servir de guia rápido para 

métodos corretos de aplicação, identificação, diagnóstico e reparo.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através do estudo de caso que será realizado, em uma edificação com manifestações 

patológicas nas cerâmicas de fachada, localizada na cidade de Santos-SP; têm se a 

intenção de comprovar que má execução combinada com os fatores anteriormente 

expressados resulta em anomalias. Essas anomalias serão estudadas para a 

verificação de sua procedência e posteriormente será indicado a melhor forma de 

reparo. Com o intuito de gerar maior conhecimento prático do assunto, foram 

elaboradas quatro placas cimentícias onde três delas simulam erros frequentes de 

instalação da cerâmica como a falta de junta, posicionamento incorreto da pastilha e 

aplicação inadequada de argamassa colante. Já a quarta placa demonstra a maneira 

correta de aplicação do material. 
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