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P A T O L O G I A    D A S    
C O N S T R U Ç Õ E S

C O N C E I T O S    e    F E R R A M E  N T A S



PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

É o estudo de problemas de um elemento ou

de um sistema construtivo que comprometem

uma ou mais funções da edificação ou obra de

Engenharia.



MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EM 
ENGENHARIA

É o processo de degradação, ANOMALIA ou

FALHA, de um elemento ou de um sistema

construtivo que afeta uma ou mais funções de

uma edificação ou obra de Engenharia.



ANOMALIA ou FALHA?
Basicamente temos:

ANOMALIA – Defeitos ligados a processos construtivos;

FALHA – Defeitos ligados a manutenção, operação e uso.

As 02 situações afetam o DESEMPENHO da edificação 

ou da obra de Engenharia! 



DESEMPENHO

Desempenho é o comportamento ao USO

Desempenho, é principal quesito a ser verificado

no momento da definição de elementos e de

sistemas construtivos.



Com USO da edificação, as ANOMALIAS e FALHAS,

surgem e se faz necessário estudos patológicos:

- Diagnósticos;

- Prognósticos;

- Prescrições
- ‘

Visando os reparos das Manifestações Patológicas e o

AUMENTO DE Vida Útil “saudável” da edificação



• Então um Profissional Patologista, diante da

manifestação patológica, a analisa com cautela e

responde através do seu Diagnóstico: O que é e

quais sintomas, causa(s) e origem.

• Assim, o Profissional apontará seu Prognóstico, ou

seja, qual será a evolução daquela manifestação e

ainda poderá prever seus riscos inerentes.

• Por fim, o Patologista indicará o que deve ser feito

para solucionar a Manifestação Patológica através

de sua Prescrição, o reparo e MANUTENÇÃO.



Estudo de caso

Estudo: Acidentes em edificações;

Características: Acidentes prediais que ocorreram em

edificações habitadas, excluindo dessa análise os

acidentes na fase de obras e em edificações com menos

de 10 anos;

Coleta de Dados: Imprensa comum e informações do

banco de dados do Corpo de Bombeiros/SP

Apresentado no XV COBREAP – 2009 em São Paulo/SP



A origem das manifestações patológicas

Fonte: XV COBREAP: Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, 

2009 - São Paulo/SP - Eng. Civil Frederico Correia Lima



A conta é simples...

[Envelhecimento das Edificações] 

+  [Cultura  Fraca  de  Manutenção]      
______________________________________________________________________________________________________________  

S I N I S T R O
...mas o resultado é trágico!



04 ÓTIMAS FERRAMENTAS DE APOIO À
PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES E PARA
TOMADA DE DECISÕES:

- Elementos da Engenharia Diagnóstica;
- Testes “in loco”;
- Ensaios Laboratoriais;
- Inspeção Predial.



ELEMENTOS DA ENGENHARIA DIAGNÓSTICA

• Vistoria: Constatação;
• Inspeção: Constatação e análise técnica;
• Auditoria: Constatação, análise técnica e atestação de

conformidade;
• Perícia: Constatação, análise técnica, atestação de conformidade e

apura responsabilidades;
• Consultoria: Constatação, análise técnica, atestação de

conformidade, apura responsabilidades e aponta os prognósticos e
prescrições



TESTES “IN LOCO”

Os Testes “in loco” irão apontar as condições reais da edificação em
seu ambiente.

No caso das fachadas testes aplicados nos revestimentos
cerâmicos e argamassados são os mais usuais e auxiliam o
patologista a tomar decisões e descobrir a grandeza do
problema. Os mais usuais:

- Teste Percussivo;
- Teste de Resistência à Tração ou Teste de Arrancamento.



ENSAIOS LABORATORIAIS

Os Ensaios Laboratoriais correspondem ao
aprofundamento do entendimento de um problema, é
aquilo que os olhos normalmente não vêm, mas a
mente do Engenheiro Patologista desconfia e quase
sempre são revelados.



ENSAIOS LABORATORIAIS

Para o caso das fachadas os ensaios de aferição de
EPU em cerâmica, absorção de umidade de
revestimentos, composição química de elementos
são os mais usuais.



INSPEÇÃO PREDIAL

Procedimento técnico de descoberta e
entendimento dos problemas de uma edificação ou
obra de Engenharia, exerce o papel organizacional
para a elaboração dos documentos de análise
técnica e início dos reparos.



A Ç Õ E S   D E   U M   
I N S P E T O R   P R E D I A L

F A C H A D A   D E   E D I F I C A Ç Ã O   C O M
R E V E S T I M E N T O   C E R Â M I C O   A D E R I DO

Obra executada pela ENGETERRA



F A C H A D A

No quesito segurança e habitabilidade a fachada

impõe-se como uns dos principais itens a serem

analisados em uma Inspeção Predial:

A INSPEÇÃO DA FACHADA É ITEM 

FUNDAMENTAL!



Sistema de revestimento cerâmico aplicado pelo método aderido  



FACHADA com 

Revestimento 

Cerâmico

SEM ocorrência de 

Descolamento ou 

Desprendimento

COM ocorrência de 

Descolamento ou 

Desprendimento

02 Situações básicas:



FACHADA com Revestimento Cerâmico SEM ocorrência de

Descolamento ou Desprendimento
‘

O QUE O INSPETOR DEVE OBSERVAR?

- Vistoriar visualmente a fachada;

- A edificação passou por alguma manutenção preventiva

ou corretiva na fachada? Qual? Quantas vezes?

- Verificar as juntas e a presença de fissuras e infiltrações.



FACHADA com Revestimento Cerâmico SEM ocorrência de

Descolamento ou Desprendimento

O QUE O INSPETOR DEVE RECOMENDAR?

- Substituição do material elástico das juntas de dilatação;

- Revisão das juntas de assentamento (rejunte);

- Tratamento de fissuras;

- Lavagens para descontaminação da fachada.



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Ressecamento do material elástico



Manifestações Patológicas em Juntas de Assentamento

Volumes de material faltantes - Furos



Manifestações Patológicas em Juntas de Assentamento

Volumes de material faltantes - Aberturas



Manifestações Patológicas em Juntas de Assentamento

Falta de frisagem



Manifestações Patológicas em Juntas de Assentamento

Retração e fissuramento



Manifestações Patológicas em Juntas de Assentamento

Repasse generalizado de argamassa



Fissuramentos



Fissuramento 45° de estruturas em balanço

Fissuramento 45° de estruturas em balanço



Manifestações Patológicas - Fissuramentos

Fissuramento de destacamento de alvenaria



Manifestações Patológicas – Fissuramentos

Fissuramento de 45° canto de abertura



Lavagem de  

Descontaminação



Spray
Marinho 



Manifestações Patológicas - Sujidades

Acúmulo de sujidades – Poluição e fuligem



Manifestações Patológicas - Sujidades

Acúmulo de sujidades – Maresia



Manifestações Patológicas - Sujidades

Acúmulo de sujidades



FACHADA com Revestimento Cerâmico COM ocorrência de
Descolamento ou Desprendimento

O QUE O INSPETOR DEVE OBSERVAR?

- R e c o r r ê n c i a ;
- V o l u n t a r i e d a d e ;
- I n d i s c r i m i n a ç ã o .

Relacionando à quantidade de eventos em que os 03 fatores
ocorrem.



FACHADA com Revestimento Cerâmico COM ocorrência de Descolamento ou

Desprendimento

O QUE O INSPETOR DEVE OBSERVAR?

Dificilmente os reparos

pontuais serão a solução de

ocorrências de descolamento

e desplacamento cerâmico.



FACHADA com Revestimento Cerâmico:

COM ou SEM ocorrência de Descolamento ou Desprendimento

Para maior aprofundamento o INSPETOR DEVE SOLICITAR:

- Realizar aprofundamento através Parecer ou Laudo Técnico
- Teste Percussivo;
- Teste de Resistência de Aderência à Tração (Arrancamento);
- Ensaio para Determinação de EPU;
- Ensaio Absorção de água.



Teste Percussivo



Teste Percussivo



O Sol
ajuda.



P A T O L O G I A
– R  E  V  E  S  T  I  M  E  N  T  O  S     D E     F A C H A D A S –



REVESTIMENTOS  CERÂMICOS

Diferente de fundações, concretos, alvenarias e

revestimentos argamassados, as anomalias e falhas

em revestimentos cerâmicos têm pouca

permissibilidade de reparo pontual com excelência,

pois tratam-se de acabamentos que estão à vista do

observador.



Revestimento cerâmico

Utilização básica em uma edificação:

Interno – Áreas privativas e áreas comuns. Em pisos

(pavimento) e paredes (revestimento);

Externo – Áreas privativas, áreas comuns e fachada.

Em pisos (pavimento) e paredes (revestimento).



E F L O R E S C Ê N C I A



Ocorrência: Eflorescência

Local: Na face mais externa do revestimento.

Sintomas: Crosta de cor branca ou amarelada, acumulativa e
progressiva. Tem semelhança com um fluxo de escorrimento e
pode formar estalactites e estalagmites.

Gravidade: MÍNIMO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE
NACIONAL - 2012, Item 04, Sub-Item 4.4.3 – Risco de causar pequenos
prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou
sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de
baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.



Diagnóstico: Depósitos cristalinos formados pelo carreamento

de partículas de sais através de percolação de água na estrutura

com manchamento da face externa.

Causas:

• Baixo/Nenhum desempenho da camada de impermeabilização;

• Presença de água, porosidade ou baixa densidade da

estrutura;

• Materiais inadequados.



Origem: Presença indevida de água.

Prognóstico: Acumulo de manchamento,

enodoamento do revestimento. Apesar de ter

gravidade inicialmente baixa, a permanência por longo

período desta ocorrência pode ocasionar danos à

estrutura atacada, pela presença de água.



Prescrição: Anular a percolação de água é a

forma mais eficaz de conter os danos causados

pelas eflorescências, sem a presença do meio

condutor, a água, a eflorescência cessa.

Deve-se ter foco em ações que revitalizem a

impermeabilidade das estruturas e até mesmo as

alvenarias. De forma preventiva, deve-se verificar

os materiais utilizados quanto a presença de sais

solúveis



Tipo de Reparo: Manutenção corretiva.

Interessante: As eflorescências podem denunciar

vazamentos e infiltrações que ao longo do tempo

de permanência, podem gerar graves danos às

armaduras das estruturas de concreto e até causar

os perigosos desprendimentos volumétrico nas

fachadas.













Variação de Tonalidade do 
Revestimento Cerâmico



Ocorrência: Variação de Tonalidade do Revestimento

Cerâmico.

Local: Fachada externa da edificação.

Sintomas: Peças cerâmicas com tons diferentes.

Gravidade: Gravidade: MÍNIMO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL –

IBAPE NACIONAL - 2012, Item 04, Sub-Item 4.4.3 Risco de causar pequenos
prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou
sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo
ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.



Diagnóstico: A escolha da placa cerâmica é

realizada pela visualização de um painel de

placas, durante o assentamento, ou quando já

assentada, as diferenças de tons tornam-se

perceptíveis, sendo mais acentuadas com a

luminosidade.



Causa: As diferenças de tonalidade ocorrem por falhas no

processo de queima da placas, com tolerância especificada na

NBR 13818, o que pode ocorrer:

- Compra produto de 1ª. Qualidade, recebe produto de

qualidade inferior;

- Produto é vendido como de 1ª. Qualidade, mas não atende

aos requisitos de especificação, produto defeituoso.



Origem: Falha no processo industrial. Falha na

conferência no momento da execução do assentamento.

Prognóstico: Não evolui.

Prescrição: Extração e assentamento de peças do mesmo

lote.

Tipo de Reparo: Corretivo







Espaçamento das juntas de 
assentamento em peças teladas



Ocorrência: Espaçamento das juntas de assentamento
em peças teladas

Local: Telas de peças cerâmicas

Sintomas: Espaços variável entre peças cerâmicas teladas

Gravidade: MÍNIMO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE NACIONAL - 2012,

Item 04, Sub-Item 4.4.3 – Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade
programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos
críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.



Diagnóstico: Em verificação prévia ou no processo
de assentamento de peças, percebe-se que no
revestimento cerâmico telado existem espaços
variados entre as peças interligadas pela cola de
união, tornando a linha de junta irregular.

Causa: Erro ou negligência no processo industrial de

produção das telas de peças cerâmicas, material

colante com alta retração de secagem



Origem: Industria ceramista

Prognóstico: Não evolui

Prescrição: Utilização em acabamentos ou
substituição de lote

Tipo de Reparo: Corretivo



Variação de espaços das juntas de assentamento em peças teladas



Variação de espaços das juntas de assentamento em peças teladas



Variação de espaços das juntas de assentamento em peças teladas



Assentamento irregular quanto 
a nivelamento de peças



Ocorrência: Assentamento irregular - Nivelamento de
peças cerâmicas

Local: Fachada revestida

Sintomas: Variação de nível e sombreamento de peças
cerâmicas

Gravidade: MÍNIMO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE NACIONAL - 2012,

Item 04, Sub-Item 4.4.3 – Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade
programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos
críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.



Diagnóstico: Logo após o assentamento da camada

cerâmica do revestimento percebe-se que, sob a luz

solar (em determinadas luminosidades e períodos do

dia), as peças se superpõem e geram um

sombreamento – Prumo do Sol.

Causa: Erro ou negligência no processo de

execução por não conferência, falhas dimensionais

(curvatura e empeno) de peças cerâmicas, substratos

irregulares, excesso de argamassa colante



Origem: Execução

Prognóstico: Não evolui

Prescrição: Reexecução de revestimento em
casos extremos

Tipo de Reparo: Corretivo













Descolamento e 
desprendimento de 

revestimentos em fachada

















Desprendimento de revestimento cerâmico e argamassado:

A separação da placa da sua base de assentamento ocorre
de 04 maneiras:

 Interface peça/argamassa de assentamento;

 No interior da argamassa de assentamento;

 Interface argamassa de assentamento/substrato;

 No interior do substrato.





Ocorrências para descolamento e 
desprendimento de revestimentos 

em fachadas prediais



E P U – Expansão Por Umidade

01



Ocorrência: Expansão Por Umidade – EPU de peças cerâmicas

Local: Peça cerâmica

Sintomas: Aumento das dimensões das peças cerâmicas,
gretamento

Gravidade: CRÍTICO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE NACIONAL

- 2012, Item 04, Sub-Item 4.4.1 – Risco de provocar danos contra a saúde e
segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e
funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de
manutenção e recuperação; comprometimento sensível de Vida Útil.



Diagnóstico: EPU é um processo expansivo finito
inevitável de reabsorção de umidade perdida totalmente
na queima da placa cerâmica.

Esta expansão gera o aumento das dimensões das placas
cerâmicas causada pela retenção de umidade através do
tempo.

Este processo pode durar anos (10 a 15 anos,
normalmente) para afetar ao revestimento cerâmico da
fachada.



Causa: Esse aumento, lento e gradual, é causado
pelo contato com umidade.

Ocorre em todo revestimento cerâmico que utiliza
queima em forno, porém o excesso de EPU é danoso.

Principais fatores influentes: Composição do material,
temperatura de queima, ciclo de queima, porosidade
do material e área dimensional da peça.



Origem: Industria ceramista – Composição do
material cerâmico

Prognóstico: Pode gerar tensões extremas que
resultam em gretamento, descolamento e
desprendimento de peças.

Prescrição: Reexecução de revestimento cerâmico
afetado

Tipo de Reparo: Corretivo



EPU – Expansão por umidade



EPU – Expansão por umidade



EPU – Expansão por umidade



EPU – Expansão por umidade em ambiente interno



Gretamento



EPU – Expansão por umidade



•Expansão por umidade ocorrida

Definição: Expansão do momento da fabricação até o momento de

análise.

Processo: Requeima (reproduz as condições de fabricação da peça).

•Expansão por umidade efetiva

Definição: Expansão que poderá ocorrer totalmente.

Processo: Hidratação total, catalisação do envelhecimento da peça

(reproduz até onde pode ir sua expansão total).



ENSAIOS TECNOLOGICOS DE RECEBIMENTO DAS PLACAS
CERAMICAS:

Expansão por umidade ocorrida, procedimento NBR 13818:

- Dimensionamento inicial da peça - L;

- Requeima à 550°C;

- Dimensionamento da peça após requeima – Lf;

- Fervura por 24hs.;

- Dimensionamento final da peça - Lo;

- EPU acima de 0,6mm/m ou 0,6%, pode ocasionar problemas





Valor de referência NBR 13818 =  (0,6mm/m ou 0,6%)



•EPU: ESTUDO DE CASO

CERTO OU ERRADO?
REPOSIÇÃO PONTUAL DE PEÇAS CERÂMICAS



• EPU: ESTUDO DE CASO:

•



ESTUDO DE CASO

A grande maioria das pessoas, sem conhecimento

técnico, envolvidas com o problema exposto, optaria:

- Verificar toda área revestida com cerâmica;

- Identificar os pontos "soltos“;

- Extraí-los e substituí-los.

Essa é a decisão correta? Vamos analisar.



O excesso de EPU gera surgimento de tensões criando um "jogo de

empurra-empurra“.

As peças cerâmicas expandem com pequenas variações de

intensidade e geram uma trama de tensões.



Com o tensionamento das peças cerâmicas por todos os lados

e a presença do substrato na parte posterior das mesmas,

resta uma opção, deslocar-se para frente. Estes

deslocamentos geram fragilíssimas formações abauladas

("barrigas“). Fig. 01 e 02.



Essas áreas com peças cerâmicas faltantes tornam-se zonas

de alívio de tensões, ou seja, não dão prosseguimento ao "jogo

de empurra-empurra".

ZONA DE ALÍVIO DE 
TENSÕES



A reposição pontual é a decisão correta? Certamente não, pois ao repor

as áreas faltantes, voltaria a condição inicial do problema através do

retorno da trama de tensões e ao "jogo de empurra-empurra“.

REPARO PONTUAL

NOVA ÁREA DE 
DESCOLAMENTO,

NOVA ZONA DE ALÍVIO DE 
TENSÕES



Se a EPU excessiva está presente no revestimento
gerando descolamento e/ou desprendimento:

EPU excessiva > Aderência da peça ao substrato

O desempenho do sistema é insuficiente e está 
condenado. 

A solução é a substituição total. 



Se a EPU excessiva está presente no revestimento gerando

descolamento e/ou desprendimento, os reparos pontuais não

resolverão.

- Normalmente não seguem nenhuma técnica;

- São extremamente perigosos;

- Geram falsa sensação de segurança;

- São viciosos e onerosos.

E os reparos pontuais não serão solução para qualquer outro

tipo de manifestação patológica generalizada, inclusive para

método construtivos deficientes.

REPAROS
PONTUAIS



ARGAMASSA COLANTE
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Achar que argamassa cola é tudo igual é uma situação
mais corriqueira do que se imagina.

A escolha correta da argamassa colante, o preparo e o
respeito aos tempos de cada etapa, são cruciais para o
bom desempenho e a manutenção da estabilidade dos
revestimentos cerâmicos ao longo do tempo.



Deve-se escolher criteriosamente de forma técnica
entre as argamassas ACIII ou ACIII-E para aplicação de
revestimento cerâmico em fachadas externas.

Observar o preparo de acordo com orientação dos
fabricante, principalmente a obediência no quesito
quantidade de água e dinâmica de mistura e uso.



Os 05 tempos das argamassas colantes:.
1º Tempo: Prazo de validade;
2º Tempo: Tempo para o preparo da argamassa, o pó misturado em água se
transformar em pasta, ou seja, as reações químicas precisam daquele tempo;
3º Tempo: Tempo de caixão (na masseira), quanto tempo o pedreiro dispõe
para utilizar aquela quantidade de argamassa enviada pela central de mistura.
4º Tempo: Tempo em aberto, está relacionado com a dimensão do pano de
aplicação aberto pelo pedreiro e sua velocidade de assentamento; outros
fatores que influenciam são a temperatura local, umidade relativa do ar,
insolação, ventos em assentamento em alturas consideráveis de edificação.
5º Tempo: Tempo de cura que definirá o momento mais adequado para a
etapa seguinte de rejuntamento das peças cerâmicas.



TÉCNICA DE ASSENTAMENTO
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O posicionamento inicial da peça cerâmica ou da
tela de peças deve ser próximo a sua posição
definitiva.

A partir deste contato inicial com o substrato base
de assentamento, deve ser promovido o arraste,
com as mãos, para o ponto final de paginação da
peça.



Isto faz com que os cordões formados pela
desempenadeira dentada sejam quebrados pelo
tardoz das peças garantindo a aderência e o
maior preenchimento da interface peça cerâmica-
argamassa colante.



Cordões



Cordões



Cerâmicas “limpas”



Aplicação da Argamassa Colante
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Quando aplicar este Monocamada ou Dupla colagem?

Primeiro vamos definir:

Monocamada: Procedimento de aplicação da
argamassa colante somente no substrato (emboço);

Dupla Colagem: Procedimento em que se aplica
argamassa colante no tardoz da peças cerâmicas e no
substrato base de assentamento



- Colagem Monocamada:

Peças com áreas inferiores a 900cm² (Ex: 30x30cm,
15x60cm) e com saliências no tardoz inferiores a
1mm – Utilizar Desempenadeira Dentada 8mm;



- Dupla-colagem: Peças com área iguais ou superiores

a 900cm² (Ex: 30x30cm, 45x45cm, 20x60cm), ou com

saliências e reentrâncias no tardoz iguais ou

‘superiores a 1mm e peças com tardoz em garras

cônicas - Utilizar Desempenadeira Dentada 6mm



Falta de dupla colagem



JUNTAS ELÁSTICAS
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As ausências, total ou parcial, das juntas
elásticas são facilmente percebidas em
edificações com idades avançadas, porém
também é um erro encontrado nas
edificações mais novas.



Deficiências:

- Falta e/ou falhas de projeto;

- Posicionamento;

- Especificações e aplicação correta dos materiais;

- Dimensões de largura e profundidade

- Execução.



03 os elementos construtivos compõem uma junta elástica:

- Pintura Elastomérica: Impermeabiliza as bordas e as faces
internas do corte;

- Bastão de polietileno: Llimita e padroniza a profundidade
do selante;

- Selante flexível: Veda o corte e absorve as tensões
impostas pelo sistema.



Mesmo em uma edificação perfeitamente
contemplada com suas juntas elásticas,
horizontais e verticais, bem dimensionadas
e com os matérias adequados e bem
aplicados, a não substituição periódica da
mesma pode colocar a perder todo este
cuidado projetado e executado.



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Ressecamento do material elástico



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Volumes de material elástico faltantes



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Fissuramento no material elástico



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Descolamento de bordas



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Falta de espessura do material elástico



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Manchamento por oleosidade



Manifestações Patológicas em Juntas Elásticas

Corpo estranho ao material da junta



Excesso de engobe no
tardoz das peças
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Ocorrência: Excesso de engobe no tardoz das peças
cerâmicas

Local: Interface tardoz da peça cerâmica / argamassa colante

Sintomas: Quantidade excessiva de engobe no tardoz da

peça cerâmica, após destacamento percebe-se presença

de engobe na face da argamassa endurecida

Gravidade: CRÍTICO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE
NACIONAL - 2012, Item 04, Sub-Item 4.4.1 – Risco de provocar danos contra a saúde e

segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade
causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação;
comprometimento sensível de Vida Útil.



Diagnóstico: Em verificação prévia ou no processo de

assentamento de peças, percebe-se que o revestimento possui

quantidade excessiva de engobe (pó branqueado) no tardoz das

peças cerâmicas.

Causa: Erro no processo industrial, negligência do assentador

Origem: Produto

Prognóstico: Sem evolução

Prescrição: Limpeza a seco de peças ou substituição de lote

Tipo de Reparo: Corretivo







Pulverulência de substrato
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Ocorrência: Falha de adesividade por pulverulência do substrato

Local: Fachada externa, na interface argamassa colante / substrato.

Sintomas: Revestimento cerâmico descolado do substrato

(emboço). Presença de pulverulência excessiva. Revestimento

argamassado de substrato aparente. Desprendimento de peças

cerâmica com o tardoz com argamassa colante aderida e uma

fina capa pulverulenta oriunda do substrato.

Gravidade: CRÍTICO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE NACIONAL - 2012, Item 04,

Sub-Item 4.4.1 – Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio
ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações;
aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de Vida
Útil.



Diagnóstico: Descolamento e desprendimento de
revestimento cerâmico por falta de adesividade
proporcionada pela camada de revestimento

argamassado. Anomalia de falta de aderência.

Isolamento de camadas.



Causas:
• Falta ou falha de cura do revestimento argamassado;
• Perda rápida de água na face do revestimento argamassado

não permitindo a transformação do aglomerante em ligante
criando uma capa pulverulenta isoladora (faces de poente);

• Materiais com excesso de finos;
• Colaboração de Expansão Por Umidade – EPU de peças

cerâmicas (passível de comprovação por ensaio laboratorial).

Origem: Anomalia com origem no momento construtivo.



Prognóstico: Surgimento de novos descolamentos e
desprendimentos de peças cerâmicas, recorrência
evolutiva através do tempo e do uso da edificação.

Prescrição: Substrato não aproveitável. Demolição e
reexecução do sistema construtivo. Cabe a verificação
de dimensionamento da ocorrência, se é generalizada
a fim de mitigar custos.

Tipo de reparo: Manutenção Corretiva.

















Desprendimento   volumétrico
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Ocorrência: Desprendimento volumétrico.

Local: Costumeiramente em revestimento argamassado
aplicado sobre face de lisa e densas (estruturas de concreto),
porém não se exime de acontecer em áreas de alvenarias,
apesar de mais raro.

Sintomas: Revestimento com espessas formações abauladas
(“barrigas”) constantes dos revestimentos argamassado.
Exposição da estrutura de concreto armado na maioria dos
casos, completamente “limpa”. Fissura linear e horizontalizada

na face. Fissura de contorno de borda.



Gravidade: CRÍTICO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE NACIONAL -

2012, Item 04, Sub-Item 4.4.1 – Risco de provocar danos contra a saúde e
segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e
funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de
manutenção e recuperação; comprometimento sensível de Vida Útil.

Diagnóstico: Anomalia de aderência na interface estrutura de
concreto armado e o revestimento argamassado de chapisco.
Na face vertical, o fissuramento determina o limite entre o

concreto armado e a alvenaria. No contorno da borda, o

fissuramento determina a espessura da camada de

revestimento argamassado.



Causas:
• Ausência de elemento construtivo – Tela Metálica adequada.
• Falta de aderência do revestimento argamassado de chapisco, que

normalmente existe, mas permaneceu na face posterior emboço
desprendido.

• Falta ou falha da limpeza prévia da peça de concreto armado no
momento anterior a aplicação do revestimento argamassado de
chapisco.

• Deformações ou movimentações de estruturas de concreto,
balanços, grandes vãos.

• Grandes espessuras de camadas.
• Inclusão de elementos alheios como o chapeamento de tijolo



Origem: Anomalia com origem no momento de
projeto (de Fachada) e construtivo (procedimento).

Prognóstico: Surgimento de novas formações
espessas abauladas (descolamento). Novos
fissuramentos lineares e de contorno. Novos
desprendimentos de volumes de revestimento
argamassado de emboço. Desproteção das
estruturas de concreto armado e surgimento de
infiltrações.



Prescrição: Extração dos volumes totais da fachada, no
revestimento argamassado danificado, ou seja, com
presença de som cavo, denotando descolamento deste
revestimento de emboço das estruturas de concreto
armado.

Limpeza criteriosa das estruturas de concreto expostas e
aplicação de chapisco, colante ou com aditivo de aderência,
aplicação de tela metálica estrutural eletrosoldada zincada
a fogo malha # 1” e ∅ 1,24mm. Aplicação de nova camada

de revestimento argamassado de emboço.



Tipo de Reparo: Manutenção Corretiva

Interessante: Esta é uma das mais perigosas
manifestações patológicas em fachadas. Necessita
isolamento do pavimento Térreo até realização de
Teste Percussivo para identificação de volumes
instáveis em toda fachada da edificação e a sua
sumária extração.



BALANÇO  CIRCULAR



BALANÇO  RETILÍNEO



GRANDES VÃOS

8,70m



























Emboço espesso e
sem tela metálica
estrutural.



Duplo chapeamento
de tijolo maciço



Duplo assentamento
cerâmico



Parte sinistrada interna da edificação



Zona de impacto



REPARO



Dessolidarização Térmica
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Ocorrência: Dessolidarização Térmica

Local: Encontro da estrutura de concreto e a alvenaria do

platibanda superior por efeito de lajes expostas.

Sintomas: Fissura horizontal no encontro da estrutura de

concreto e a alvenaria do platibanda superior. Expulsão dos

revestimento argamassado e cerâmico.

Gravidade: CRÍTICO - NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL – IBAPE NACIONAL - 2012, Item

04, Sub-Item 4.4.1 – Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio
ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações;
aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de Vida
Útil.



Diagnóstico: Descolamento do encontro da

estrutura de concreto e da alvenaria com

formação de fissura e expulsão do revestimento

argamassado e cerâmico, essas situação são

similares ao descolamento volumétrico, em

menor escala.



Causas:

• Movimentação de laje exposta às temperaturas

elevadas, diferencial térmico externo/interno;

• Movimentação de laje de grandes dimensões;

• Ausência de juntas elásticas no encontro;

• Ausência de telas estruturais para ligação entre

estruturas e alvenarias;

• Exposição excessiva a altas temperaturas.



Origem: Concepção do projeto por falta de

elementos construtivos.

Prognóstico: Avanço do fissuramento na linha

de contorno superior da edificação, novos

desprendimentos volumétricos e em casos

extremos, comprometimento do platibanda

superior.



Prescrição: Abertura de todo fissuramento

utilizando a própria fissura horizontal como eixo

de aplicação da tela metálica, emboço de

recomposição e execução de junta elástica

locada no encontro da estrutura e a base da

alvenaria.

Tipo de Reparo: Manutenção Corretiva















REPARO



REPARO



REPARO



TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E 
CAPACITAÇÃO
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Treinamento, acompanhamento e
capacitação, 03 procedimentos que,
se realizados de forma constante e
cobrados de forma severa, se
transformarão em qualidade e bom
desempenho.



Evitar a rotatividade de operários é um desafio
constante, mas nada paga uma equipe confiável,
afinal de contas, embora não seja o Engenheiro
Civil o laborador, ele é o responsável pela
execução, ele emitiu e assinou a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART e o construtor
arcará com a garantia legal de 05 anos acrescido
de todo o previsto na Norma de Desempenho.



Algumas ações podem ser extremamente benéficas
como: Solicitar para o pedreiro destacar uma tela
de cerâmicas no momento do assentamento para
verificar se os cordões estão realmente sendo
quebrados ou conferir a profundidade do corte da
junta elástica ou se a cura está sendo realizada de
forma satisfatória e muitos outros.

Muito interessante é realizar estas ações de modo
programado e surpresa também.



Obviamente os testes e ensaios programados
e rotineiros, juntamente com a utilização de
uma paredes protótipo são fundamentais
para a checagem da qualidade e do bom
desempenho.



FALTA DE MANUTENÇÃO
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Eis um fator que não depende somente das
Engenharias e sim da cultura de um povo. Infelizmente
em nosso país não é percebida uma forte cultura de
manutenção preventiva.

Sabemos que nunca será possível erradicar
completamente as MANUTENÇÕES CORRETIVAS, pois
são constatados casos em que elas precisam ser
realizadas, mesmo com todos os cuidados preventivos.



O certo é que quanto mais reduzirmos os
procedimentos corretivos, mais seguras e longevas
serão nossas edificações.

Existe um falso conceito, velado e não técnico, que
fachada revestida não precisa de manutenção, ledo
engano.



Lavagens de descontaminação concorrem contra
agentes deletérios como o carbono presente na
poluição, o cloreto presente na maresia, as
eflorescências, os ataques químicos e a formação de
matéria orgânica.

A substituição do material das juntas elásticas é
necessária periodicamente, pois esses materiais
fissuram, esborcinam, perdem elasticidade e permitem
as infiltrações.



Verificações técnicas como a Inspeção Predial
apontarão, se existentes, outras falhas e anomalias
eventualmente presentes na fachada, como fissuras e
deformações, e solicitarão verificações mais profundas
através de testes e ensaios tecnológicos, caso
necessário.

Intervenções eminentemente técnicas realizadas nos
momentos certos, proporcionam aumento da Vida Útil
de uma edificação.



C o n s i d e r a ç õ e s
F i n a i s

Obras executadas pela ENGETERRA



A Engenharia entra em uma nova fase

“É hora de manter do patrimônio construído.

O novo momento da Engenharia brasileira

passa inevitavelmente pelo cuidado com as

edificações existentes.”



E assim,

poderemos

transformar

para melhor!

Antes Depois



O b r i g a d o !
Palestra dedicada ao 

Eng.° Civil Benedito Torquato de Oliveira


