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RESUMO
Este trabalho, envolvendo fachada de edifícios de alvenaria estrutural de
blocos de concreto, propõe uma metodologia inovadora que tende a redução do
cronograma, pois as etapas de chapisco, emboço e reboco são dispensados, o que
acarreta maior rapidez na entrega da edificação, como também economia na
execução da obra, sem que haja, estética e funcionalmente, nenhuma alteração.
Resumidamente aqui serão apontados conceitos técnicos e um breve
histórico sobre a alvenaria estrutural e revestimentos cerâmicos, como também as
classificações e especificações dos materiais envolvidos, para que se obtenha um
desempenho satisfatório para a metodologia proposta.
Esta metodologia vem sendo aplicada em obras em alvenaria estrutural, há
cerca de quatro anos, sem que nenhum problema tenha sido registrado em
decorrência do processo utilizado.
Assim sendo, verificou-se que a metodologia é eficaz, pois acaba gerando
rapidez e consequentemente redução de custos na obra em sua totalidade.

Palavras-chave: Revestimento cerâmico, Alvenaria estrutural, Fachadas.

ABSTRACT

This work, about the façade of buildings in structural masonry of concrete of
blocks, proposes an innovative construction process, which tends to shorten
the chronogram as several steps will be cut, consequently promoting a quicker
completion of the building as well as a considerable reduction of costs and with no
esthetics or functional alterations.
In short, we will point out technical concepts and a historical briefing on the
structural masonry and ceramics coatings, as well as classification and specification
of the involved materials, in order to get a satisfactory performance for the proposed
methodology.
This methodology has been used in buildings in structural masonry for about
four years and there are no records of problems resulting from it.
This leads us to the conclusion that it is efficient as it ends up generating
speed and, consequently, a reduction of building costs as a whole.

Keywords: Ceramic covering, Structural masonry, Façade.
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Capítulo 1

1

Introdução
As mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos têm levado as empresas que

atuam na área de construção de edifícios a buscar caminhos para se tornarem
competitivas. Dentre as estratégias que vêm sendo adotadas, destaca-se a
racionalização dos métodos, processos e sistemas construtivos, empregada com o
objetivo principal de diminuição de custos, garantia de atendimento dos prazos de
execução e incremento da qualidade dos edifícios produzidos.
Os princípios da racionalização construtiva proporcionam a aplicação adequada
de todos os recursos envolvidos no processo de produção, através da adequação
tecnológica e da mudança organizacional dos processos tradicionais de construção.
As medidas que visam à racionalização construtiva abrangem todas as fases do
processo de produção, desde a concepção até a execução e utilização dos edifícios.
Assim, essa linha de pesquisa procura contribuir com o meio técnico, através do
desenvolvimento e implantação de tecnologias construtivas que garantam a
adequação dos processos produtivos à atual realidade de competitividade
estabelecida no setor.
1.1 Sistemas construtivos – alvenaria estrutural
Chama-se sistema construtivo ao conjunto de materiais, técnicas, componentes e
elementos empregados na construção de um edifício (MALARD et al. s.d.).
Os sistemas construtivos podem ser divididos em:
•

Sistemas construtivos abertos;

•

Sistemas construtivos fechados.

1.1.1 Sistemas construtivos abertos
Os sistemas construtivos abertos são aqueles desenvolvidos a partir de um
elenco de elementos e componentes da construção (paredes, lajes, coberturas,
janelas, portas) os quais podem ser combinados em diferentes soluções
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arquitetônicas em que se variam a quantidade, as dimensões e a disposição dos
diversos cômodos.
Os sistemas construtivos abertos são ainda chamados de convencionais
quando seus principais elementos (paredes, lajes e coberturas) são executados no
canteiro de obras e utilizam-se de técnicas e materiais construtivos convencionais,
como tijolos, concreto, madeira, telhas cerâmicas e telhas de fibrocimento.
1.1.2 Sistemas construtivos fechados
Os sistemas construtivos fechados são aqueles desenvolvidos a partir de um
projeto arquitetônico único, que lhes serve de modelo. Os sistemas fechados não
permitem variações na disposição e nas dimensões dos cômodos, das janelas, das
portas ou de qualquer componente da moradia. Podem ser:
•

Racionalizados
São sistemas onde um ou mais elementos que compõem a obra são

industrializados, isto é, vêm prontos de fábrica, mas que, no entanto têm como
característica predominante o uso de materiais e modo de execução convencionais.
Um exemplo do sistema racionalizado é o sistema construtivo Hi-Tech. Trata-se de
um sistema construtivo em painéis estruturais de argamassa armada, com miolo em
poliestireno expandido envolto em telas e treliças planas de aço galvanizado e
argamassa jateada com equipamento de ar comprimido.
A produção dos painéis se dá através da colocação de gomos de poliestireno
expandido com seção transversal de dimensões 10,5 cm e 15,0 cm entre as treliças
de aço com espaçadores metálicos. A colocação das telas nas laterais (faces) vem
posteriormente com a fixação das bordas. Em seguida o miolo do painel é fixado.
Os painéis são modulados, com 1,20 m de comprimento e 0,05 m de
espessura. O equipamento necessário para a montagem dos painéis pode ser
transportado ao local da obra.
As construções podem ser de um ou dois pavimentos. As formas de
comercialização do sistema pode ser por venda direta, empreitada global,
fornecimento de kits, transferência de tecnologia e possibilidade de fornecimento
para mutirão.
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HI-TECH - S

Figura 1 – Exemplo de construção do sistema Hi-Tech (Fonte:
http://www.arquitetura.ufmg.br/habitar/sis9.html)

Industrializados
São sistemas totalmente fabricados fora do canteiro e ali transportados para
montagem e acabamento final. No Brasil existem poucos sistemas construtivos
industrializados, além das tradicionais casas de madeira. Um exemplo do sistema
industrializado é o SISTEMA TIJOLITO.
O Tijolito é um bloco de encaixe macho e fêmea, fabricado em solo-cimento
prensado, nas dimensões de 11 x 10 x 22 cm.

Figura 2 – Ilustração do Tijolito (Fonte: http://www.arquitetura.ufmg.br/habitar/sis2.html)

Sua forma, composta de saliências e reentrâncias permitem que a alvenaria
seja montada facilmente por encaixe, como num brinquedo "Lego", sem necessidade
de equipamentos especiais e sem uso de argamassa de assentamento.
O processo é fácil e rápido, não necessitando de mão de obra especializada.
Todo o desenho do bloco e o desenvolvimento do processo foi pensado de forma a
evitar desperdícios, reduzir o tempo de construção e fornecer uma moradia digna e
confortável aos futuros moradores.
A alvenaria estrutural, no entanto, está relacionada ao sistema construtivo
fechado racionalizado, pois garante economia, rapidez e eficiência nas diversas
etapas da obra.
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1.2 Revestimentos de fachada
Existem diversas funções dos revestimentos de fachada. Estes exercem a função
de proteção dos elementos de vedação e estruturais contra a deterioração, auxiliam
as vedações a cumprir suas funções (estanqueidade, conforto, segurança, etc.), e
também exercem funções estéticas que valorizam o empreendimento final.
Existem diversas classificações em relação aos revestimentos de fachada, que
podem ser divididas de acordo com sua fixação, continuidade e também ao número
de camadas.
1.2.1 Classificação quanto à fixação
Os revestimentos de fachadas podem ser classificados quanto à fixação em:
•

Aderentes: física (penetração/engaste), química (contato/interação);

•

Não aderentes: fixados por dispositivos (insertes, grampos).

1.2.2 Classificação quanto à continuidade
Os revestimentos de fachadas podem ser classificados quanto à continuidade
em:
•

Monolíticos: quando a absorção dos esforços transmitidos à vedação é feita
por todo o conjunto dos elementos, que trabalham solidariamente. Ex.:
argamassados (aglomerantes inorgânicos de origem mineral);

•

Modulares: quando a absorção dos esforços transmitidos à vedação é feita
pelos componentes de modo individual, em função da existência de
elementos de juntas. Ex.: cerâmica, pedra, alumínio, PVC, vidro, dentre
outros.

1.2.3 Classificação quanto ao número de camadas
Os revestimentos de fachadas podem ser classificados quanto ao número de
camadas, em:
•

Monocamada ou Unicamada: de argamassas industrializadas, sistemas
aderentes;

•

Policamadas: argamassa (chapisco, emboço e reboco) e pintura, ou
cerâmica, ou pedra, ou alumínio, entre outros.
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1.3 Justificativa do estudo
O déficit de moradias no Brasil é muito grande. É necessário modernizar o
processo construtivo, reduzir custos de materiais e mão-de-obra, melhorar a
qualidade nas obras e além disso oferecer um preço justo ao consumidor final. Esta
é a realidade no mercado da construção civil seja para obras de cunho social
chegando até as obras de alto padrão.
Diante deste cenário, a alvenaria estrutural tem se mostrado um dos melhores
sistemas construtivos da atualidade.
“O sistema construtivo em alvenaria estrutural tem custos muito competitivos em
edifícios com até 12 pavimentos, porém podem-se executar edifícios com até 20
pavimentos" (PUGA, 2001).
A alvenaria estrutural é um sistema que traz embutido em si os conceitos tão
procurados de racionalização, industrialização e qualidade na construção civil. A
garantia de uma tolerância dimensional muito estreita (por volta de 2 mm) permite
que haja uma modularidade em toda a obra. Com esse conceito de modulação com
base nas dimensões do bloco, quando levado a sério, incorpora-se ao sistema um
baixíssimo desperdício de material na obra. Pode-se ainda notar que ao se
transformar a alvenaria em estrutura, estamos exigindo um bom assentamento que
garante a economia de várias etapas de obra. Por exemplo: alvenaria e estrutura
passam a ser uma única etapa. As paredes ficam naturalmente bem acabadas
permitindo a aplicação de revestimentos monocamadas, em gesso ou cerâmica,
com grande vantagem econômica. Esse conjunto de vantagens acaba por resultar
em economias que variam de 20% (edifícios com apartamentos que saem do térreo)
a 7% (edifícios com garagem em concreto armado e transição), em relação ao custo
total da obra.
Toda essa racionalização vem sendo aplicada à construção civil, para que se
possa ter um produto com eficiência e qualidade, sem que isso implique em elevado
custo ao consumidor final.
É com este intuito, que este trabalho propõe uma técnica construtiva
racionalizada, sem que haja perda da qualidade e desempenho, pois o revestimento
cerâmico aplicado diretamente sobre o bloco de concreto, reduz o cronograma da
obra, pois dispensa as fases de chapisco, emboço e reboco.
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Esse processo somente poderá ser aplicado em obras de alvenaria estrutural,
pois a mesma permite que a edificação tenha uma melhor distribuição das cargas, já
que suas paredes são os elementos estruturais do conjunto. Outro benefício deste
processo construtivo é o fato pelo qual as paredes permitem um prumo melhor, face
à precisão dimensional dos blocos utilizados por se tratarem de estruturas da
edificação.
1.4 Objetivo
Essa dissertação tem como principal objetivo, sintetizar, na forma de
metodologia, o conjunto de procedimentos necessários para orientar a aplicação de
revestimentos cerâmicos em fachadas, diretamente sobre blocos de concreto, em
edificações de alvenaria estrutural.
1.5 Metodologia
As etapas a seguir foram estabelecidas para o desenvolvimento do projeto.
1.5.1 Pesquisa bibliográfica
Consulta à Associação Brasileira de Normas Técnicas para informações
prescritas em normas (NBR 13.755/96, NBR 13816/97, NBR 13817/97, NBR
13818/97, NBR 14081/98, NBR 14082/98, NBR 14083/98, NBR 14084/98, NBR
14085/98,

NBR

14086/98),

consultas

a

boletins

técnicos

(BT/PCC/285,

BT/PCC/246), e artigos publicados tanto em revistas, livros, como também via
Internet, que estão reunidos nas referências bibliográficas, ao final desta
dissertação.
1.5.2 Consulta a fornecedores de materiais
Pesquisa junto aos fornecedores de argamassas colantes, cerâmicas para
revestimento externo e selantes para juntas, para reunir as informações técnicas dos
produtos disponíveis no mercado da construção civil.
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1.5.3 Consulta a fornecedores de mão-de-obra
Acompanhamento da mão-de-obra durante a execução de revestimentos
cerâmicos monocamadas, em fachadas de edificações em alvenaria estrutural de
blocos de concreto, para informações técnicas e procedimentos na aplicação.
1.6 Estrutura do trabalho
A conformação geral do trabalho visa propor uma metodologia para subsidiar a
aplicação de revestimentos cerâmicos em fachadas de edifícios de alvenaria
estrutural que seja útil a construtores, aplicadores e a todos aqueles se interessam
neste sistema construtivo.
No Capítulo 1, aborda-se uma parte introdutória que visa resumir a atual
realidade de competitividade estabelecida no setor da construção civil, os processos
construtivos e tipos de revestimentos de fachada, podendo-se constatar diferentes
possibilidades para racionalizar e atender as exigências construtivas e econômicas
atuais.
O Capítulo 2 destaca o sistema construtivo em alvenaria estrutural, com
referências históricas e conceituações técnicas. Também se aborda a situação da
indústria cerâmica e sua parcela no mercado brasileiro.
O Capítulo 3 traz a sistematização de procedimentos da etapa operacional da
aplicação do revestimento cerâmico, abordando desde a escolha dos materiais até a
sua aplicação, analisando-os passo-a-passo.
O Capítulo 4 apresentará uma obra onde o sistema proposto foi empregado
com desempenho satisfatório, com ilustrações que irão exemplificar as etapas de
execução.
No Capítulo 5 é apresentada uma conclusão geral, com o término do trabalho.
O Capítulo 6 sugere alguns temas que podem dar prosseguimento a esta
pesquisa, seguido das referências bibliográficas.
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Capítulo 2
2

O SISTEMA: ALVENARIA ESTRUTURAL E O REVESTIMENTO CERÂMICO

2.1 A alvenaria estrutural
A alvenaria estrutural tem suas origens na pré-história. É assim um dos mais
antigos sistemas de construção da humanidade. Nas figuras 1 e 2, pode-se observar
construções pré-históricas as quais utilizavam pedras sobrepostas em suas paredes.
Baseado neste processo tornou-se possível a construção de edificações em
alvenaria estrutural.

Figura 3 – Nave de Tudons, exemplo de construção pré-histórica. (Fonte:
http://pegue.com/artes/arquitetura_pre.htm)
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Figura 4 – Exemplo de construção pré-histórica. (Fonte:
http://pegue.com/artes/arquitetura_pre.htm)

Hoje nos EUA, Inglaterra, Alemanha e muitos outros países, a alvenaria
estrutural atinge níveis de cálculo, execução e controle, similares aos aplicados em
estruturas de aço e concreto, constituindo-se num sistema econômico, competitivo,
racionalizado, versátil e de fácil industrialização.
No Brasil, os primeiros prédios em alvenaria armada foram construídos em São
Paulo,

no Conjunto Habitacional “Central Parque da Lapa”, em 1966, com

tecnologia trazida dos Estados Unidos, a qual utilizava blocos de concreto e
bastante armadura devido aos efeitos sísmicos. Em 1972 foram construídos quatro
edifícios de 12 pavimentos no mesmo conjunto.

20

Figura 5 – Conjunto Habitacional Central Parque da Lapa (SOUZA SILVA, s.d.)

Figura 6 – Conjunto Habitacional Central Parque da Lapa (SOUZA SILVA, s.d.)

Como toda tecnologia importada, o processo de adaptação à realidade de
nossos materiais, mão-de-obra e clima apresentou uma série de manifestações
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patológicas que fez a utilização da alvenaria estrutural decair por volta de 1986
depois de um grande número de construções até bastante arrojadas. Junto com os
blocos de concreto, foram também neste período introduzidos os blocos sílicocalcários e os blocos cerâmicos especiais para estrutura. Junto a isto começaram os
esforços para o desenvolvimento da nossa Norma Técnica da ABNT, que ainda está
em vigor desde a sua primeira publicação.
A partir de 1990, houve uma crescente conscientização de que seria possível
aperfeiçoar a alvenaria estrutural no sentido de minimizar as suas manifestações
patológicas, aperfeiçoar as técnicas construtivas e o cálculo estrutural, buscando
conseguir um perfeito resultado final para a obra com a tradicional redução de
custos que este sistema alcança. Foram realizadas várias pesquisas no sentido de
unir a tecnologia de blocos de concreto (americana) com a filosofia da alvenaria não
armada (européia). Neste mesmo ano, foi construído o edifício residencial “Solar dos
Alcântara”, no bairro da Penha, em São Paulo, com 21 pavimentos, que a partir de
uma laje de transição em concreto armado no térreo tem suas paredes de cargas
construídas com blocos de 14 cm de espessura, do 1º ao 21º pavimento.

Figura 7 – Edifício residencial “Solar dos Alcântara” (foto do autor)
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Estimativas realizadas por várias construtoras apontam uma economia de até
30% no custo final da obra, dependendo do projeto. Obras em alvenaria estrutural
eliminam de 70% a 100 % do volume de formas de madeira e mão de obra de
carpintaria, reduzem em até 50 % da quantidade de aço e mão de obra de
armadores e, ainda, reduzem em até 50 % do volume de concreto utilizado na obra.
2.2 Panorama do mercado de revestimento cerâmico e problemas de
desempenho
A indústria de construção de edifícios vem buscando discutir, nos últimos anos, a
implementação de novas tecnologias construtivas para o aumento da eficiência e
qualidade. Embora sejam diversas as iniciativas, inúmeras carências podem ser
encontradas em todas as fases do processo de produção dos edifícios e de suas
partes constituintes. Para a produção dos revestimentos cerâmicos de fachada esta
situação não é diferente.
SABBATINI; BARROS (1990) observam que a produção dos revestimentos não
ocorre baseada num projeto específico, sendo detectados problemas e falhas
apenas durante a execução dos serviços.
Por outro lado, seja com base em sua importância econômica ou em sua
participação no mercado, os revestimentos cerâmicos de fachada ocupam uma
posição de destaque na construção de edifícios brasileira. Mesmo não dispondo de
dados confiáveis a este respeito, sabe-se que os revestimentos cerâmicos,
juntamente com as pinturas, são a preferência do mercado consumidor em
praticamente todos os segmentos imobiliários e todas as regiões do país.
O Brasil possui condições climáticas muito favoráveis ao uso de revestimentos
cerâmicos nas fachadas. Nosso clima predominantemente tropical e chuvoso faz
com que esta opção seja das mais interessantes, especialmente pelo aspecto de
desempenho.
Esta preferência tem razões claras de serem entendidas. Os revestimentos
cerâmicos possuem inúmeras vantagens em relação aos demais revestimentos
tradicionais – incluindo as pinturas, pedras, tijolos aparentes, argamassas
decorativas – onde se destacam pela maior durabilidade, valorização estética,
facilidade de manutenção (limpeza), possibilidades de composição harmônica,
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melhoria de estanqueidade da vedação, conforto térmico e acústico da fachada e
valorização econômica do empreendimento.
Mas,

o

revestimento

cerâmico,

embora

largamente

e

tradicionalmente

empregado, apresenta, ainda hoje, alguns problemas, entre os quais é possível
destacar a incidência de algumas manifestações patológicas. Esses problemas têm
suas origens na falta de planejamento, de um projeto detalhado, de procedimentos
de aquisição dos materiais, de controle da execução e também em sua utilização,
conforme ilustra a figura 8.

Figura 8 – Manifestações patológicas em revestimento cerâmico (fonte:
www.consultare.eng.br/proj_revestir.htm).

Para suprir essas lacunas é fundamental desenvolver procedimentos na
execução dos revestimentos cerâmicos, caracterizando-os e controlando-os quanto
à sua produção, ou seja, através de detalhamento dos elementos de projeto, da
correta especificação de materiais e do estabelecimento de procedimentos precisos
de produção e controle é possível atender às exigências quanto ao desempenho
destes revestimentos cerâmicos.
A indústria cerâmica tem um papel importante para economia do país, com
participação no PIB (Produto Interno Bruto) estimado em 1%. A abundância de
matérias-primas naturais, fontes alternativas de energia e disponibilidade de
tecnologias embutidas nos equipamentos industriais, fez com que as indústrias
brasileiras evoluíssem rapidamente e muitos tipos de produtos dos diversos
segmentos cerâmicos atingissem um nível de qualidade mundial, com apreciável
quantidade exportada. O setor industrial da cerâmica é bastante diversificado e pode
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ser

dividido

nos

seguintes

segmentos: cerâmica

vermelha,

materiais

de

revestimento, materiais refratários, louça sanitária, isoladores elétricos de porcelana,
louça de mesa, cerâmica artística (decorativa e utilitária), filtros cerâmicos de água
para uso doméstico, cerâmica técnica e isolantes térmicos. No Brasil existem todos
estes segmentos, com maior ou menor grau de desenvolvimento e capacidade de
produção. Além disso, existem fabricantes de matérias-primas sintéticas para
cerâmica (alumina calcinada, alumina eletrofundida, carbeto de silício e outras), de
vidrados e corantes, gesso, equipamento e alguns produtos químicos auxiliares.
No Brasil, as regiões onde existe maior densidade demográfica, maior atividade
industrial e agropecuária, melhor infra-estrutura, melhor distribuição de renda são a
Sudeste e Sul. Daí a razão da grande concentração de indústrias de todos os
segmentos cerâmicos nessas regiões, associada ainda às facilidades de matériasprimas, energia, centros de pesquisa, universidades e escolas técnicas. Convém
salientar que as outras regiões do país têm apresentado um certo grau de
desenvolvimento, principalmente no Nordeste, onde muitas fábricas de diversos
setores industriais estão se instalando e onde o setor de turismo tem crescido de
maneira acentuada, levando à construção de inúmeros hotéis. Com isto tem
aumentado a demanda de materiais cerâmicos, principalmente dos segmentos
ligados à construção civil, o que tem levado à implantação de novas fábricas
cerâmicas nessa região.
O Brasil é o quarto maior fabricante mundial de revestimentos cerâmicos e está
também entre os quatro maiores exportadores mundiais, atrás apenas da Itália, da
Espanha e da Turquia, conforme figura 9.
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Figura 9 – Maiores exportadores (fonte: ANFACER 2005).

Segundo dados da Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica),
as empresas de pisos e azulejos encerraram o ano de 2004 com ligeiro crescimento,
tanto no mercado interno quanto em exportações. A produção total no ano foi de 566
milhões de metros quadrados, 9,5% a mais que 2003. Projetou-se para 2005 um
crescimento da ordem de 10%, elevando a potencialidade do setor para 684 milhões
de metros quadrados (figura 10).

Figura 10 – Produção brasileira de revestimentos cerâmicos (fonte: ANFACER 2005).

Já no mercado externo, foram comercializados 46,5 milhões de metros
quadrados. No período, o mercado interno absorveu cerca de 78% dessa produção,
fazendo do Brasil o segundo consumidor mundial. Em 2004 as exportações
brasileiras bateram todos os recordes, tendo sido comercializados US$ 342,32
milhões FOB, representando um crescimento da ordem 36,49%, em relação ao ano
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anterior. Importante destacar que os valores exportados pelo setor representam
saldos líquidos na balança comercial do país, pois, praticamente, não é incorporado
ao processo produtivo qualquer insumo importado. Para 2005, as projeções indicam
uma expansão de 22% em US$ FOB e de cerca de 12,5% em m2. A indústria
cerâmica brasileira continua seu esforço exportador de ampliar mercados, sendo
que os produtos nacionais já atingem 139 países. Os 10 maiores importadores são,
pela ordem: EUA, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Porto Rico, Reino Unido,
Paraguai, Costa Rica e Jamaica.

Figura 11 – Exportações de revestimentos cerâmicos (fonte: ANFACER 2005).

''Hoje, o Brasil tem o maior mercado de consumo do mundo ocidental; a quarta
maior produção; disputa o terceiro lugar como maior exportador (figura 11); conta
com um parque fabril altamente capacitado tecnologicamente e, principalmente,
realiza um trabalho de inovação e marketing que fará um grande diferencial
competitivo no mercado externo e trará diversos benefícios aos consumidores
brasileiros'' (MARTINI, 2005).
O mercado mundial de revestimento cerâmico segue sua tendência de
crescimento, onde a China é líder em produção e consumo. O Brasil, com sua
produção crescente tende, nos próximos anos, a superar a Itália e a Espanha,
tornando-se o segundo produtor mundial (figura 12).
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No comércio internacional, observa-se um rápido e acentuado crescimento das
exportações chinesas. Os EUA seguem como maior mercado importador, do qual o
Brasil já é o 3o fornecedor mundial (figura 13).

Figura 12 – Principais produtores mundiais (fonte: ANFACER 2005).

Figura 13 – Principais consumidores (fonte: ANFACER 2005).
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Capítulo 3
3 PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
3.1 Introdução
Tradicionalmente o assentamento de elementos cerâmicos é feito após a
regularização da fachada através do chapisco e emboço e reboco. Aqui vai se tratar
de uma técnica de assentamento inovadora para os produtos cerâmicos, sendo
definida como técnica de assentamento direta sobre a superfície das paredes
externas do edifício, com argamassa colante para união entre as placas cerâmicas e
a superfície dos blocos de concreto, sem necessidade de prévia regularização da
superfície.
Devem ser consideradas algumas premissas para que este processo venha a
apresentar resultados satisfatórios.
•

Existência de projeto de fachada, inclusive com o dimensionamento de juntas
de dilatação e controle;

•

Especificação de todos os materiais para a execução dos serviços;

•

Especificação do processo executivo;

•

Inspeção, recebimento e acondicionamento dos materiais necessários à

execução;
•

Fiscalização permanente dos serviços, desde o início dos serviços de

preparo, até a limpeza e aplicação de selante na fachada;
•

Verificação permanente do preenchimento do tardoz das placas cerâmicas;

•

Verificação prévia e aleatória, por meio de percussão com martelo de

borracha, da não existência de som cavo. Caso venha apresentar som cavo, retirar
a peça e substituí-la por outra, garantindo assim a boa fixação da cerâmica;
•

Garantia de que os revestimentos sejam distribuídos nos panos de fachada,

de acordo com a mesma referência, qualidade e lote de fabricação;
•

Ensaios de arrancamento para comprovação da aderência do material

cerâmico junto ao substrato, como um processo de avaliação da qualidade pósconstrução;
•

Treinar os funcionários no método proposto.
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Acessoriamente também podem ser levantados:
1.

Verificação dos consumos dos materiais;

2.

Manutenção preventiva.

3.2 Viabilidade técnica-financeira
3.2.1 Momento da escolha
A escolha de qualquer sistema deve iniciar-se na fase de projeto, quando ainda se
pode alterar ou adaptar diversas variáveis. Uma escolha, por exemplo, após a
definição do tipo de estrutura, pode inviabilizar a execução deste sistema de
revestimento.
3.2.2 Verificação da adequação do sistema ao perfil do empreendimento
O primeiro passo é a verificação da adequação do sistema estudado ao perfil do
empreendimento, ou seja, padrão estético, custo, velocidade de execução,
condições do substrato, interação com outros elementos da fachada etc.
O sistema é considerado adequado para edifícios em alvenaria estrutural, pois os
mesmos possuem planicidade e prumo garantidos, o que nem sempre pode ser
obtido em uma estrutura reticulada de concreto armado, que, tendo em vista
possíveis desvios de execução, tais como abertura de vigas, aliados a problemas
dimensionais dos elementos das alvenarias, acabam por exigir uma regularização
prévia, eliminando a principal vantagem do sistema.
Outros fatores também podem favorecer a aplicação do sistema em edifícios de
alvenaria estrutural. Pelas suas características, o sistema proposto, pode ser
aplicado com vantagens técnicas em edificações de alvenaria estrutural nos quais
ocorre a menor deformabilidade e adequada homogeneidade na distribuição de
tensões.
3.2.3 Restrições técnicas
No caso de estruturas reticuladas em concreto armado com fechamento em
alvenaria de blocos cerâmicos, as diferenças nos coeficientes de dilatação higrotérmica podem causar problemas nesse tipo de aplicação, principalmente na
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interface dos materiais, pois o emboço tem como uma de suas funções absorver as
diferenças de movimentação entre os diversos componentes, movimentação essa
que não pode ser absorvida pela cerâmica.
3.2.4 Restrições impostas pelo memorial descritivo
Normalmente não existem restrições ao sistema impostas, pelo Memorial
Descritivo ou outro documento legal, desde que esteja especificado o acabamento
final, ou seja, revestimento cerâmico, não indicando as camadas anteriores.
Memoriais descritivos para empreendimentos imobiliários, onde existe uma maior
resistência à inovação, quer seja pela fiscalização dos agentes financeiros, quer
seja pelo código de defesa do consumidor, normalmente indica apenas a camada
final do revestimento.

Em outros tipos de empreendimentos existe uma maior

flexibilidade na especificação dos acabamentos.
3.2.5 Projetos de execução / detalhamentos
No projeto de execução deve constar, além de informações técnicas, tais como
dimensionamento e localização de juntas, especificação de materiais, consumos,
também informações relativas ao processo executivo, os ensaios necessários,
formas de inspeção, recebimento e acondicionamento dos materiais, logística de
canteiro, forma de distribuição da cerâmica ao longo da fachada em função de seus
diversos lotes.
3.2.6 Fornecedores disponíveis
Apesar de existirem diversos fabricantes de cerâmica, deve-se verificar a que
melhor se adapta ao projeto e que possua todas as especificações técnicas para
este processo executivo.
3.2.7 Garantia de continuidade do fornecimento
Analisar as condições de fornecimento dos materiais especificados em projeto
para que não haja incompatibilidade de produtos devida à interrupção de qualquer
tipo de material, o que pode acarretar paralisações de mão-de-obra ou
manifestações

patológicas

posteriores.

Pode-se

tomar

como

exemplo

a
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incompatibilidade de poliuretanos aplicados nas juntas de dilatação o que pode
originar descolamento entre os mesmos gerando futuras infiltrações e a
variabilidade da tonalidade das cores das peças quando aplicadas em diferentes
lotes de fabricação.
3.2.8 Verificação do sistema
É de suma importância que sejam feitas inspeções técnicas para verificar as
condições necessárias do substrato, ou seja, verificar se o mesmo está isento de
poeiras, graxas e material solto que possa vir a prejudicar a aderência da placa
cerâmica junto ao substrato. Também devem ser atentadas para as técnicas de
aplicação do revestimento cerâmico, as dificuldades enfrentadas, a logística
necessária, bem como a verificação de possíveis patologias.
Estas inspeções devem servir para esclarecer dúvidas quanto a detalhes técnicos
do produto, forma de assentamento, detalhes em relação à produtividade, inclusive
para formação do preço de mão-de-obra etc.
3.2.9 Impactos ao meio ambiente
O sistema não causa maior impacto ao meio ambiente do que os sistemas
convencionais de revestimento de fachada com cerâmica, muito pelo contrário, por
não utilizar as camadas de chapisco e emboço, acaba utilizando menos material e
consequentemente, agredindo menos o meio ambiente.
3.2.10 Qualidade percebida / aceitação do cliente
Como relação à qualidade percebida, normalmente não se nota diferença com
relação a um assentamento convencional. Na verdade é uma modificação que não
causa nenhum impacto visual, na medida em que o produto não foi alterado e sim o
processo de aplicação.
3.2.11 Manutenção preventiva
A manutenção preventiva prevê a necessidade de aplicação periódica do produto
hidrofugante, conforme instrução do fabricante, sobre o revestimento para
impermeabilizar o rejunte, evitando movimentações higrotérmicas da interface
cerâmica / argamassa colante. Geralmente este procedimento não é executado
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após a entrega da edificação, pois os condôminos se preocupam em minimizar os
custos do condomínio sem se preocupar com as diretrizes técnicas específicas,
devido à falta de conhecimento do assunto abordado. Mesmo assim, tem-se
verificado em algumas obras, que após três anos da última aplicação, o
revestimento cerâmico não tem apresentado nenhuma manifestação patológica. A
aplicação periódica do produto hidrofugante deve merecer uma melhor análise para
avaliar sua efetividade.
3.2.12 Viabilidade financeira
Normalmente, se comparado a sistemas convencionais de revestimentos de
cerâmica em fachadas, e mesmo se incluído o custo de uma consultoria
especializada; os materiais próprios para assentamento e rejunte, bem como o
projeto, o sistema acaba por ser mais rápido, pois se eliminam as etapas de
chapisco e emboço, além dos ciclos de subida e descida de balancim para a
execução dos mesmos, o que acaba por reduzir o prazo de execução total da
fachada e consequentemente a redução da mão-de-obra e materiais.
3.3 Materiais e componentes
O sucesso dos procedimentos de aplicação direto sobre a superfície do bloco,
depende de algumas variáveis que devem ser consideradas, assim: a fachada em
placas cerâmicas será executada em edifícios com estrutura de alvenaria de bloco
estrutural, onde conceitualmente as movimentações devido às variáveis de
carregamento estrutural possuem uma distribuição mais uniforme em relação à
estrutura mista de concreto armado e alvenaria de vedação e/ou estrutura metálica.
Ao mesmo tempo deve-se garantir a execução da elevação da alvenaria
externa do perímetro do edifício, com planicidade entre as tolerâncias próximas a 3
mm em uma distância de 2,00 m e, aliado a isso, manter o prumo externo com
tolerâncias próximas a 3mm em um pé-direito de 2,70 m, tais precauções ajudarão a
delimitar o sucesso do sistema.
Concomitantemente

ao

emprego

de

blocos

de

alta

qualidade,

um

comprometimento com o treinamento e qualificação da mão-de-obra dará suporte
essencial ao método de aplicação direta.
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Para a preparação da fachada externa, antes da etapa de assentamento das
placas cerâmicas, a regularização prévia necessária é na espessura das lajes
maciças de concreto armado entre os andares e para tanto será utilizada argamassa
de cimento Portland e areia média lavada no traço em volume 1:4 e água de
assentamento aditivada com resina polimérica (Ex: Bianco) nas proporções
indicadas pelo fabricante, isso devido às espessuras de regularização apresentarem,
em média, medidas inferiores a 5 mm. Esta resina garantirá a aderência necessária
entre a regularização e a fachada de blocos e lajes, evitando a ocorrência de
destacamentos posteriores.
A execução do revestimento com placas cerâmicas deste método segue os
mesmos procedimentos do método tradicional, como é abaixo descrito.
A execução do revestimento somente poderá ser iniciada após terem sido
concluídas algumas etapas de serviços precedentes e verificados alguns pontos
importantes, tais como:
a) Serviços de canalização de água e esgoto adequadamente embutidas e
ensaiadas quanto à sua estanqueidade;
b) Serviços de caixa de passagem, tubulações e derivações de instalações
elétricas adequadamente embutidas e testadas;
c) Caixilhos e batentes externos devidamente fixados e protegidos;
d) Após calculadas as quantidades de materiais e placas cerâmicas necessárias
para a empreitada dos serviços, admitir 5% a mais para efeitos de perdas,
imprevistos e reparos futuros;
e) Verificação do adequado preenchimento das juntas verticais da alvenaria;
f) Após a cura da regularização nas faces das lajes entre andares, de modo que
a cerâmica não seja assentada diretamente sobre a face lateral do concreto,
que deverá obedecer ao tempo mínimo de quatro dias;
g) Para receber a argamassa colante a superfície deverá estar limpa e isenta de
materiais estranhos a exemplo de pó, óleo, tintas, etc., pois estes podem
impedir a boa aderência da argamassa;
h) Recomenda-se não executar o assentamento com as paredes dos blocos
saturadas de água logo após a ocorrência de chuvas.
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O revestimento com placas cerâmicas através da metodologia proposta de
assentamento direto deve ser executado em condições climáticas médias verificadas
no local da obra. O processo deve ser interrompido quando essas condições
climáticas não forem satisfatórias, de acordo com as recomendações descritas
abaixo.
a) Recomenda-se a sua execução somente quando a temperatura ambiente e
dos materiais for superior a 5ºC;
b) Quando em condições de intempéries muito adversas, como chuvas
torrenciais, ventos fortes e temperaturas acima de 30ºC, a execução do
serviço deverá ser interrompida;
c) Recomenda-se também sempre seguir a correta orientação dos fabricantes
dos materiais empregados no processo.
3.3.1 Especificações e classificações dos materiais a serem empregados
3.3.1.1 Especificação argamassa colante - exigências mecânicas (ABNT, 1998)
As argamassas colantes industrializadas são classificadas de acordo com as
suas propriedades e devem atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 1,
conforme classificação da NBR 14081 (ABNT, 1998a).
Tabela 1 – Especificações para argamassas colantes (ABNT, 1998)

Propriedade

Tempo em aberto
Resistência de
aderência a 28 dias
em:

Método de
Ensaio
NBR
14.083

Unidade

min

Argamassa Colante Industrializada
I
II
III
III-E
≥ 10

≥ 20

≥ 20

≥ 30

NBR
14.084
MPa
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 1,0
≥ 1,0
NBR
14.084
MPa
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 1,0
≥ 1,0
NBR
. cura em estufa
14.084
MPa
≥ 0,5
≥ 1,0
≥ 1,0
NBR
Deslizamentos
14.085
mm
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
* Quando a argamassa for específica para peso horizontal, não há necessidade do
ensaio de deslizamento.
. cura normal
. cura submersa em
água
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Argamassa colante industrializada - Tipo I
Argamassa colante industrializada, que atende aos requisitos da tabela 1, e
com características de resistências às solicitações mecânicas e termohigrométricas
típicas de revestimentos internos, com exceção daqueles aplicados em saunas,
churrasqueiras, estufas e outros revestimentos especiais.
Argamassa colante industrializada - Tipo II
Argamassa que atende às exigências da tabela 1 e com características de
adesividade e flexibilidade que permitam absorver os esforços existentes em
revestimentos de pisos e paredes externas decorrentes de ciclos de flutuação
térmica e higrométrica, da ação da chuva e/ou vento, da ação de cargas, como as
decorrentes do movimento de pedestres em áreas públicas e de máquinas ou
equipamentos leves sobre rodízios não metálicos.
Argamassa colante industrializada - Tipo III
Argamassa colante industrializada que atende aos requisitos da tabela 1 e
que apresenta propriedades de modo a resistir a altas tensões de cisalhamento nas
interfaces substrato/adesivo e placa cerâmica / adesivo juntamente com uma
aderência superior entre as interfaces em relação às argamassas dos tipos I e II.
Argamassa colante industrializada - Tipo III-E
Argamassa colante industrializada que atende aos requisitos da tabela 1,
similar ao tipo III, com tempo em aberto estendido.
Designação normalizada
As argamassas colantes industrializadas são designadas pelos algarismos
romanos I, II ou III, indicativos de seu tipo.
Argamassa especificada para a metodologia
A argamassa especificada para a metodologia proposta, é a do tipo III, que
garantirá com segurança a aderência das peças cerâmicas junto ao substrato .
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3.3.1.2 Classificação das argamassas de rejunte (ABNT, 2003)
A norma NBR 14992 (ABNT, 2003) - A.R. - Argamassa à base de cimento
Portland para rejuntamento de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de
ensaios.
A sigla "A.R." designa as argamassas para rejuntamento, sendo classificadas
em dois tipos:
• REJUNTAMENTO TIPO I : para uso em ambientes internos e externos,
desde que observadas as seguintes condições:
a) aplicação restrita aos locais de trânsito de pedestres/transeuntes, não intenso;
b) aplicação restrita a placas cerâmicas com absorção de água acima de 3% (grupos
II e III - segundo a NBR13817);
c) aplicação em ambientes externos, piso ou parede, desde que não excedam 20m2
e 18m2 respectivamente, limite a partir do qual são exigidas as juntas de
movimentação, segundo NBR13753 e NBR13755;
•

REJUNTAMENTO TIPO II : para uso em ambientes internos e externos,

desde que observadas as seguintes condições:
a) todas as condições do tipo I;
b) aplicação em locais de trânsito intenso de pedestres/transeuntes;
c) aplicação em placas cerâmicas com absorção de água inferior a 3% (grupo I segundo a NBR13817);
d) aplicação em ambientes externos, piso ou parede, de qualquer dimensão, ou
sempre que se exijam as juntas de movimentação;
e) ambientes internos ou externos com presença de água estancada (piscinas,
espelhos d'água, etc.)
A norma especifica em seus anexos 6 tipos de ensaios para as argamassas
de rejuntamento, com requisitos mínimos previstos na tabela 2:
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Tabela 2 – Requisitos mínimos segundo a NBR 14992 para os tipos de argamassa de rejunte
(ABNT, 2003)

Método/Propriedade

Unidade

Retenção de água
Retração linear
Resistência à compressão
Resistência à tração na
flexão
Absorção de água por
capilaridade aos 300min
Permeabilidade aos
240min

mm
mm/m
MPa

Idade de
ensaio
10 min
7 dias
14 dias

Argamassa de Rejunte
I
II
≤ 75
≤ 65
≤ | 2,00 |
≤ | 2,00 |
≥ 8,0
≥10,0

MPa

7 dias

≥ 2,0

≥ 3,0

g/cm2

28 dias

≤ 0,60

≤ 0,30

cm3

28 dias

≤ 2,00

≤ 1,00

Argamassa de rejunte especificada para a metodologia
A argamassa de rejunte especificada mais apropriada para a metodologia
proposta é do tipo II.
3.3.1.3 Classificação das placas cerâmicas quanto ao tipo de superfície
As placas cerâmicas podem ser classificadas conforme NBR 13817 (ABNT, 1997)
quanto ao acabamento superficial em:
a) Esmaltadas (glazed) ou codificadas com a sigla GL;
b) Não esmaltadas (unglazed) ou codificadas com a sigla UGL.
Placas cerâmicas especificadas para a metodologia
As placas cerâmicas especificadas para a metodologia proposta são do tipo
esmaltada (GL).
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3.3.1.4 Classificação das placas cerâmicas, em função da absorção de água
(ABNT, 1997) (ISO, 1994)
Tabela 3 – Classificação das cerâmicas em função da absorção de água de acordo com
a NBR 13817 (ABNT, 1997 – Anexo A)

PROCESSO DE
CONFORMAÇÃO

A
EXTRUDADO
B
PRENSADO A SECO
C
OUTROS
PROCESSOS

GRUPOS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
Grupo
Grupo I
Grupo IIa
Grupo IIb
III
3% < E ≤
6% < E ≤
E>
E ≤ 3%
6%
10%
10%
Grupo
Grupo
AIIa1
Grupo AIIb1 Grupo
Grupo
AI
AIIa2
Grupo AIIb2
AIII
Grupo
BIa
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BIb
BIIa
BIIb
BIII
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
CI

CIIa

CIIb

CIII

Observações:
· Grupo BIII engloba apenas placas vidradas. Existe uma pequena produção de
placas prensadas a seco não vidradas com absorção maior do que 10% que não
entram neste grupo;
· Os Grupos AIIa e AIIb são divididos em duas partes com diferentes especificações
de produção.
A absorção total dos revestimentos cerâmicos deve ser baixa para limitar as
movimentações higroscópicas a que o revestimento de uso externo está sujeito. A
norma brasileira NBR 13.817 (ABNT, 1997b) não estabelece um limite específico
para a absorção total das placas cerâmicas destinadas às fachadas. A norma
britânica BS 5385 (BSI, 1991) na parte 2, especifica para fachada absorção inferior a
3% para placas extrudadas e prensadas. Esta norma é a única entre as
referenciadas que estabelece claramente um limite de absorção de água para as
placas cerâmicas destinadas às fachadas.
Placas cerâmicas especificadas para a metodologia
As placas cerâmicas especificadas para a metodologia proposta são aquelas
com baixo nível de absorção de água, ou seja, do Grupo IIa (3%< E ≤ 6%).
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3.3.1.5 Classificação das placas cerâmicas quanto a resistência à ruptura
A norma NBR 13818 (ABNT, 1997 – Anexo C) utiliza o ensaio de flexão em
três pontos para avaliar a resistência mecânica das placas cerâmicas. O Módulo de
resistência à flexão: o qual é uma característica do material e não da placa, propicia
a medida da coesão interna do material.
Para determinar o módulo de resistência à flexão do material, utiliza-se a seguinte
fórmula:
MRF: 3F x L / 2b x e2min
Onde:
MRF = módulo de ruptura... (MPa)
CR = carga de ruptura...(N)
emin = mínima espessura do corpo-de-prova, medida na seção de ruptura, excluída
as bordas da seção de ruptura... (mm)
F = força de ruptura...(N)
L = distância entre as barras de apoio...(mm)
b = largura do corpo-de-prova ao longo da ruptura após ensaio...(mm)
Tabela 4 – Valores de Módulo de resistência à flexão e carga de ruptura para diferentes
grupos de absorção segundo a NBR 13818 (ABNT, 1997 – anexo C)

Grupo

Absorção de
água (%)

Módulo de
resistência
flexão
(N/mm2)

Carga de ruptura (N)

Porcelanato

BIa

0-0,5

35-50

1300

Grés

BIb

0,5-3

30-45

1100

Semi-grés

BIIa

3-6

32-35

1000

Semi-poroso

BIIb

6-10

18-30

800

Poroso

BIII

10-20

15-20

Piso: 600 Parede: 200 a
400

Placas cerâmicas especificadas para a metodologia
As placas recomendadas para o procedimento proposto, desde que atendam
as demais propriedades apontadas em Norma, não precisarão atender limites
específicos quanto a resistência à ruptura.
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3.3.1.6 Classificação das placas cerâmicas quanto à dilatação térmica e
expansão por umidade (EPU)
A expansão pode ocorrer por dilatação térmica ou por expansão por umidade
(EPU). Expansão por umidade: a placa cerâmica absorve água após a saída do
forno e tende a expandir-se, isto é, aumentar de tamanho. Uma alta EPU pode
causar sérios problemas, como o deslocamento e o gretamento (fissuramento da
face) da placa.
O coeficiente de expansão térmica linear para revestimentos cerâmicos está
entre 4x10-6 e 10x10-6 ºC-1, e a expansão por umidade têm valor máximo aceitável de
0,6 mm/m.
Placas cerâmicas especificadas para a metodologia
As placas cerâmicas especificadas para a metodologia proposta são aquelas
com EPU < 0,6 mm/m isentas de gretamento.
3.3.1.7 Classificação das placas cerâmicas quanto à resistência à abrasão
superficial
A norma NBR 13818 (ABNT, 1997 – Anexo D) classifica em cinco classes de
resistência conhecidas como PEI (Porcelain Enamel Institute). Este, trata-se de um
índice usado como norma internacional para indicar a resistência do esmalte da
cerâmica ao desgaste quando submetido à ação de sujeiras abrasivas em função do
uso.

Tabela 5 – Classificação das cerâmicas quanto a resistência à abrasão superficial
conforme NBR 13818 (ABNT, 1997 – Anexo D)

Estágio de Abrasão
Nº. de ciclos para visualização
100
150
600
750, 1500
2100, 6000, 12000
acima de 12000

Classe de
Abrasão
PEI 0
PEI 1
PEI 2
PEI 3
PEI 4
PEI 5
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Placas cerâmicas especificadas para a metodologia
As

placas

cerâmicas

especificadas

para

a

metodologia

proposta

habitualmente tem sido recomendada a classe de abrasão maior que PEI 1.
3.3.1.8 Classificação das placas cerâmicas quanto ao manchamento, ou a
classes de limpabilidade
Conforme NBR 13818 (ABNT, 1997 – Anexo G), esta classificação indica a
facilidade de remoção de manchas.
Classe 5 – máxima facilidade de remoção de manchas;
Classe 4 – mancha removível com produto de limpeza fraco;
Classe 3 – mancha removível com produto de limpeza forte;
Classe 2 – mancha removível com ácido clorídrico, hidróxido de potássio e
tricloroetileno;
Classe 1 – impossibilidade de remoção de manchas.
Placas cerâmicas especificadas para a metodologia
As placas cerâmicas especificadas para a metodologia proposta são aquelas
com classe de limpabilidade igual a 5 (Classe 5), para facilitação na hora de uma
eventual limpeza.
3.3.1.9 Classificação das placas cerâmicas quanto ao ataque de agentes
químicos
Tabela 6 – Classificação das cerâmicas quanto ao ataque de agentes químicos
conforme NBR 13818 (ABNT, 1997 – Anexo H)

Agentes Químicos
Alta(A) Média(B) Baixa(C)
Ácidos Alta Concentração (H)
HA
HB
HC
Álcalis Baixa Concentração (L)
LA
LB
LC
Produtos domésticos e de piscinas A
B
C

Na especificação de um revestimento cerâmico, deve-se justapor o tipo de
revestimento (esmaltado ou não esmaltado) com concentração dos agentes
químicos (alta = H ou baixa = L ) e o nível de resistência química.
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Por exemplo: GLA
G = Esmaltado
L = Baixa concentração
A = Alto nível de resistência química
Placas cerâmicas especificadas para a metodologia
As placas cerâmicas especificadas para a metodologia proposta são aquelas
do tipo classe A, para facilitação na hora de uma eventual limpeza.
3.3.1.10 Classificação das placas cerâmicas quanto ao aspecto superficial ou
análise visual
A NBR 13.817 (1997) classifica os revestimentos cerâmicos como produto de
primeira qualidade quando 95% das peças examinadas, ou mais, não apresentarem
defeitos visíveis na distância padrão de observação (1,00 +/- 0,05 m de distância de
um painel de 1m² preparado por outra pessoa).
3.3.1.11 Selantes
A norma BS 5385 – Part 2 (BSI, 1991) mostra que existem duas
características principais que os selantes devem ter:
•

Acomodar movimentações sem perder a aderência das laterais das juntas;

•

Suportar as condições de exposição em que será aplicado, como radiação
solar e água.
Existe uma grande variedade de selantes no mercado para uso na construção

civil, cada um com suas características próprias. Na Tabela 7, apresenta-se um
resumo das propriedades dos selantes mais comuns e suas características.
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Tabela 7 – Propriedades dos selantes para juntas conforme BS 5385 – Part 2 (adaptado
de BSI, 1991)

Tipo de Selante

Fator de
Limites de
acomodação temperatura de
(%)1
serviço (ºC)

Polissulfeto
epoxílico e epóxi
flexibilizado

5 a 10

Acrílico

20

Polissulfeto
monocomponente
Polissulfeto bicomponente
Polissulfeto bicomponente
Poliuretano monocomponente

25

20 (HM)

35 (LM)

25 a 35

Dureza
(IRHD)2

Tempo de cura antes de uso
em serviço (dias)3

70 a 95

1a7
Cura química. Velocidade de
cura depende da temperatura.

25 a 30

3 a 14
Cura ocorre por evaporação do
solvente.

15 a 40

7 a 21
Cura úmida. Velocidade de
cura depende da temperatura
e umidade relativa

-20 a +80

40 a 60

1a7
Cura química. Velocidade de
cura depende principalmente
da temperatura.

-20 a +80

15 a 20

Idem anterior.

15 a 40

3 a 14
Cura úmida. Velocidade de
cura depende da temperatura
e umidade relativa.

-20 a +80
-35 a +90

-20 a +80

-40 a +70

Silicone

25 (HM)

-60 a +180

20 a 30

1 a 14
Cura úmida. Velocidade de
cura depende da temperatura
e umidade relativa.

Silicone

50 a 100 (LM)

-50 a +120

10 a 20

Idem anterior.

Observações:
1. O Fator de acomodação representa a capacidade de movimentação do selante, tanto com relação
ao alongamento quanto à contração. Os valores apresentados são médios e variam entre limites
superiores e inferiores de acordo com o fabricante. Quando o fator de acomodação for menor que
15% o selante não deve ser usado em juntas estruturais. A sigla HM significa High Modulus e LM
Low Modulus.
2. Os valores de dureza são medidos em IRHD – ver BS 903: Part A261. Quanto menor o valor mais
macio é o selante. O material do pneu de automóveis tem dureza entre 60 e 70 nesta escala. Os
intervalos apresentados refletem as variações encontradas na prática de acordo com os
fabricantes dos produtos. A dureza medida pela escala Shore “A” é similar aos valores de IRHD.
3. Os tempos de cura variam de acordo com as condições ambientais, mas os intervalos mostrados
refletem também as diferenças existentes em produtos de diferentes fabricantes.

1

BS 903 Physical testing of rubber: Part A26 – Determination of hardness.
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Selante especificado para a metodologia
O selante especificado para a metodologia proposta é do tipo poliuretano
mono-componente.
3.3.1.12 Hidrofugantes
A principal característica do hidrofugante aplicado na fachada é repelir a
água, tornando-a desta forma imune à penetração de umidade, evitando
eflorescência2, escurecimento das juntas e de toda ou qualquer ação das
intempéries, mantendo a superfície com ótima aparência.
Hidrofugante especificado para a metodologia
Os hidrofugantes especificados para a metodologia proposta são aqueles a
base de silicone.
3.4 Método executivo
Como método executivo, desenvolveu-se uma seqüência do processo de
assentamento do revestimento cerâmico através do método direto sobre a superfície
do bloco de concreto estrutural:
1. Com o mapeamento da fachada, definir a localização dos andaimes e/ou
balancins disponíveis conforme as características do edifício, observando no projeto
as dimensões das placas cerâmicas empregadas a fim de evitar a ocorrência de
possíveis cortes não previstos. O ideal é manter o maior número possível de placas
cerâmicas inteiras evitando que se usem frações a fim de diminuir as perdas. Deverá
ser observada nesta etapa a exata localização das juntas estruturais horizontais e
verticais, sendo obrigatório que as juntas horizontais sejam coincidentes com as
lajes entre pavimentos.
2. Descer todos os arames aprumados da fachada (Figura 14), definindo os cantos

2

Eflorescência: do latim efflorescentia, esse fenômeno se caracteriza pelo aparecimento de
formações salinas sobre algumas superfícies, podendo ter caráter pulverulento ou ter a forma de
crostas duras e insolúveis em água. Na grande maioria dos casos, o fenômeno é visível e de aspecto
desagradável, mas em alguns casos específicos pode ocorrer no interior dos corpos, imediatamente
abaixo da superfície.
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de parada, planos de trabalho, vãos de janelas, requadrações, planos de juntas e
regularizações necessárias. Quando houver necessidade de regularizações sobre
pequenas imperfeições dos blocos, estas deverão ser executadas com a própria
argamassa colante, respeitando-se os limites de espessura não superior a 10 mm e
tempo mínimo de cura de 24 horas.

Fig. 14 – Descidas de arames aprumados (Fonte: Souza e Mekbekian,1999)

3. Deve-se definir o sentindo geral de assentamento das placas cerâmicas, podendo
ser de cima para baixo e para cada andar de baixo para cima e/ou de baixo para
cima, do térreo para a cobertura.
4. Para cada estágio de parada do balancim e/ou etapa de produção diária fazê-lo
entre juntas estruturais.
5. Efetuar inspeção visual na superfície das paredes dos blocos a fim de garantir
total limpeza da mesma e ao mesmo tempo o preenchimento das juntas, caso haja
impurezas, passar escova seca de limpeza do tipo cerdas de aço a fim de retirar as
sujeiras. Caso haja contaminação do bloco de concreto com óleos e/ou produtos
derivados de petróleo, a superfície deverá ser limpa com produto especifico como
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sabão neutro, para garantir a remoção destas impurezas e após isso enxaguar com
água corrente para a remoção destes produtos.
6. A placa cerâmica e a parede do bloco estrutural de concreto devem estar isentas
de excesso de água superficial para execução dos serviços, pois assim, tanto o
bloco como a cerâmica irão absorver a umidade da argamassa colante e através
deste processo de absorção a aderência entre as placas cerâmicas e a parede do
bloco da fachada estará garantida, outrossim, vale ressaltar que caso a parede do
bloco tenha recebido incidência de sol em temperaturas médias acima de 25º C
durante um período aproximado de no mínimo 4 horas a parede deverá ser
umedecida com o emprego de uma brocha umedecida em água limpa antes de se
estender a argamassa colante. Esta medida garantirá que a água de assentamento
da argamassa não seja totalmente absorvida pelo bloco e consequentemente proteja
a aderência da placa cerâmica.
7. Adotar, em função da área da placa cerâmica a desempenadeira denteada correta
para o procedimento.
Tabela 8 – Medidas dos dentes da desempenadeira em função da área da placa cerâmica

Área (S) das placas
cerâmicas em cm

2

Formato dos dentes da

Procedimento

desempenadeira em mm

S < 400

Quadrados 6 x 6 x 6

Colagem simples

400 ≤ S ≤ 900

Quadrados 8 x 8 x 8

Colagem simples

S > 900

Quadrados 8 x 8 x 8

Colagem dupla

8. A argamassa deve ser preparada de acordo com as instruções do fabricante. A
quantidade de água de assentamento de argamassa deve ser rigorosamente
seguida a fim de não comprometer as propriedades da argamassa, para tanto, testes
de absorção do bloco de concreto deverão ser consultados junto ao fabricante à fim
de estabelecer o real tempo e área de abertura da argamassa colante; recomendase que a mistura da argamassa seja feita em recipiente plástico, o qual não absorve
água. Para determinação do tempo em aberto em obra, ou seja, o tempo de
secagem superficial da argamassa colante, utiliza-se alguns procedimentos práticos:
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•

Aplique a argamassa numa faixa com aproximadamente 50 cm de largura por
1,5 m de comprimento;

•

Depois de 5 minutos de aplicação, assente a primeira cerâmica;

•

Aplique sucessivamente uma cerâmica a cada 5 minutos, até que a cerâmica
não fique mais aderida à massa;

•

Remova as cerâmicas assentadas.

O tempo de secagem é determinado pela cerâmica removida anterior daquela
que não tiver o verso totalmente preenchido com a argamassa colante. Por exemplo:
se a 1ª e a 2ª cerâmicas assentadas tiverem o verso totalmente preenchido, e a 3ª
não, o tempo de secagem será de 10 minutos.
9. Estender a argamassa colante (usualmente área aproximada a 2m²) com o lado
liso da desempenadeira, apertando-a de encontro à superfície do bloco, formando
uma camada uniforme de cerca de 3 mm a 6 mm; a seguir, aplicar o lado denteado
formando cordões que facilitam o nivelamento e a fixação das placas cerâmicas. O
excesso de argamassa removido com a desempenadeira de aço denteada deve
retornar ao recipiente onde está o restante da argamassa colante já preparada, para
ser remisturado e utilizado na próxima aplicação. A área de aplicação da argamassa
colante deve ser determinada para cada caso e depende das condições locais de
insolação e ventilação. Se estas forem agressivas podem provocar a formação de
película (inicio de secagem) sobre os cordões de argamassa colante, reduzindo o
tempo em aberto da mesma e reduzindo a aderência das placas cerâmicas. Sua
verificação deve ser feita aleatoriamente, retirando uma placa cerâmica logo após a
sua colocação, observando que o seu tardoz deve apresentar-se totalmente
impregnado de argamassa colante.
10. Conforme NBR 14083 (ABNT, 1998), cada placa cerâmica seca e limpa deve ser
aplicada sobre os cordões de argamassa colante ligeiramente fora de posição; em
seguida pressioná-la arrastando-a perpendicularmente aos cordões até sua posição
final. Atingida sua posição final aplicar vibrações manuais de grande freqüência
transmitidas pelas pontas dos dedos e/ou martelo de borracha de 400g, procurandose obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada quando a
argamassa fluir nas bordas da placa cerâmica. Após assentamento das placas
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cerâmicas, protegê-las contra a incidência de raios solares e da chuva. Os
espaçamentos entre as placas cerâmicas não devem ser inferiores a 3 mm e
superiores a 6 mm, exceto nas juntas estruturais, as quais serão de até 1 cm.
11. Executar o rejuntamento das placas cerâmicas no mínimo após 03 dias de seu
assentamento, verificar previamente e aleatoriamente, por meio de percussão com
martelo de borracha, se existe alguma placa apresentando som cavo, na ocorrência
de alguma, todas referentes à esta etapa de serviço deverão ser verificadas e a
placa que apresentar som cavo deverá ser removida e imediatamente reassentada,
postergando assim os trabalhos de rejuntamento para período no mínimo posterior
aos três dias subseqüentes. Para execução do rejuntamento as juntas entre as
placas devem estar isentas de sujeira, resíduos e poeiras que impeçam a perfeita
penetração e aderência da argamassa de rejuntamento.
12. Umedecer as juntas entre as placas cerâmicas com utilização de brocha, para
garantir uma boa hidratação e aderência da argamassa de rejuntamento, em
seguida aplicar a argamassa de rejuntamento em excesso, com auxílio de rodo ou
desempenadeira de borracha preenchendo completamente as juntas, fazendo
movimentos contínuos de “vai e vem”, diagonalmente às juntas. Remover o excesso
de argamassa de rejuntamento com um pano seco e/ou esponja úmida, assim que a
mesma iniciar seu endurecimento, para que a argamassa de rejuntamento não
permaneça na superfície esmaltada da placa cerâmica; para o acabamento final
utilizar uma talisca de madeira com ponta arredondada e lisa com dimensão
proporcional à largura das juntas, de forma a penetrar superficialmente nas juntas e
retirar os excessos de rejunte, passando posteriormente pano seco.
13. Após o período mínimo de 07 dias de aplicação de argamassa de rejuntamento
na fachada, executar lavagem da mesma, a fim de garantir que não ocorra
fenômeno de eflorescência. Para tanto dever-se-á inicialmente saturar a fachada
com auxílio de máquina de jato d’água (baixa pressão – de 0,4 a 0,55 N/mm2) com
água diluída em 20 litros de água e 1 litro de detergente neutro; em seguida aplicar a
solução (na diluição mencionada) sobre a área já saturada; em seguida remover os
resíduos existentes, nos locais onde apresentarem excesso de resíduos, será
necessário fazer raspagem com auxílio de espátula plástica ou similar, neste caso
evitar espátulas de aço, pois as mesmas poderão riscar ou ferir as placas cerâmicas;
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após este último processo utilizar novamente a máquina de jato d’água (baixa
pressão – de 0,4 a 0,55 N/mm2).
14. Após a lavagem da fachada esta deverá receber aplicação de hidrofugante em
forma de camada protetora para a garantia da estanqueidade do revestimento
cerâmico garantindo sua qualidade permanentemente; sendo assim passados pelo
menos 3 dias após a lavagem da fachada e concomitante a este período não haja
ocorrência de chuva deverá ser aplicada 1 (uma) demão cruzada (vertical e
horizontal) de hidrofugante líquido. O hidrofugante será diluído em água na
proporção de 1:3 (uma parte de água para cada três de hidrofugante) ou conforme
recomendação do fabricante, e a solução deverá ser aplicada com trincha, rolo de lã,
esponja ou pulverizador de baixa pressão e imediatamente ser removido, o excesso
da superfície, com pano limpo e úmido. Este processo ajuda a evitar o fenômeno de
eflorescência, pois ajuda a evitar a penetração da água da chuva nos capilares da
argamassa de rejuntamento.
As juntas entre as placas cerâmicas nos revestimentos de fachada de edifícios
são indispensáveis por serem elementos determinantes na estabilidade destas
fachadas, isto se dá devido à existência de deformações nos sistemas e à própria
movimentação das estruturas. No projeto das juntas, deverão ser levados em conta
os tipos de juntas, posicionamento das mesmas, largura, material de preenchimento
e, além disso, as juntas deverão ser planejadas antes da iniciação dos serviços.
Deve-se sempre prever juntas verticais e horizontais, pois as placas cerâmicas se
movimentam em todas as suas direções. Estas definições das juntas verticais serão
feitas quando no início dos serviços em conjunto pela construtora e mão-de-obra,
prevalecendo a melhor paginação no aproveitamento das placas. As juntas
horizontais serão executadas a cada andar de forma a coincidir com a espessura da
laje. Especialmente junto aos caixilhos de alumínio serão previstas juntas de até 1
cm as quais serão preenchidas com poliuretano, a fim de garantir a estanqueidade e
diferenças de dilatações entre o alumínio e cerâmica.
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Definição do Processo Construtivo

Alvenaria Estrutural em blocos de concreto

Definição do Revestimento da Fachada

Fachada em revestimento cerâmico

Existe Projeto de
Revestimento da
Fachada?

Sim

Projeto de
Revestimento da
Fachada

Não

Iniciar Sistema de Revestimento

Sim

Mão-de-obra
treinada e
qualificada?

Não
Treinamento

Preparação do Substrato

Verificação dos materiais a serem
empregados conforme projeto

Aplicação da cerâmica

Atende aos critérios
da fiscalização?
Não

Sim

Liberação do pano da fachada

Figura 15 - Fluxograma de etapas da metodologia proposta
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4 EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Obra composta de 4 edifícios com estrutura de alvenaria estrutural, 16
pavimentos tipo, com 4 unidades por andar, revestimento da fachada em cerâmica
20 x 20 cm assentada diretamente sobre bloco de concreto, entregue em dezembro
de 2001.
A obra possuía um engenheiro responsável direto pela execução e
planejamento operacional do empreendimento, um mestre de obras e um estagiário
de engenharia civil, além da equipe administrativa da obra. As equipes de produção
são fornecedores de serviços terceirizados.
As fotos ilustraram todo o processo do assentamento da cerâmica
diretamente sobre o bloco, com suas respectivas explicações.

Figura 16 – Ferramentas adequadas para preparação e aplicação da
argamassa colante (fonte: http://www.ibape-mg.com.br)
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Figura 17 – Preparo da argamassa colante em recipiente plástico (fonte:
http://www.ibape-mg.com.br) – procedimento importante para que não haja absorção da
água pelo caixote.

Figura 18 – Regularização e qualidade da limpeza da fachada (foto do autor) preenchimento da laje com argamassa mista, para que a cerâmica não seja colada
diretamente sobre o concreto.
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Figura 19 – Assentamento do revestimento cerâmico (foto do autor) - de cima para baixo
respeitando as juntas de estruturais horizontais coincidentes com as lajes entre pavimentos.

Figura 20 – Assentamento do revestimento cerâmico (foto do autor)
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Figura 21 – Verificação do alinhamento entre as placas cerâmicas (foto do autor)

Figura 22 – Previsão de junta horizontal coincidente com a interseção
laje x alvenaria (foto do autor)
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Figura 23 – Retirada da peça cerâmica para verificação quanto à aderência (foto do autor)

Figura 24 – Verificação da aderência da argamassa colante (foto do autor) - neste caso verificouse a não aderência por completo, automaticamente deverá ser substituída por outra peça.
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Figura 25 – Aplicação do rejunte junto às placas cerâmicas (foto do autor)

Figura 26 – Limpeza da cerâmica após a aplicação do rejunte (foto do autor)
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Figura 27 – Preparação da junta (foto do autor) - com a aplicação da fita para receber o
poliuretano que não deverá aderir ao substrato e sim as peças cerâmicas.

Figura 28 – Aplicação do poliuretano (foto do autor)
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Figura 29 – Retirada da fita crepe de proteção e acabamento final (foto do autor)

Figura 30 – Aspecto de um edifício após execução (foto do autor)
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5

CONCLUSÃO.
Este trabalho procurou contribuir para o desenvolvimento racionalizado da

tecnologia da aplicação de revestimentos cerâmicos diretamente sobre blocos de
concreto em fachadas de edificações de alvenaria estrutural, propondo uma
metodologia de aplicação baseada na experiência profissional e nos resultados
colhidos nos últimos quatro anos de aplicação da metodologia com pleno sucesso.
A seqüência lógica indicada que se inicia com a definição do processo
construtivo, que deve ser apto a receber a metodologia indicada, seguida de uma
seleção criteriosa do tipo de revestimento, especialmente dos elementos cerâmicos,
argamassas colantes, rejuntes, selantes e impermeabilizantes que garantirão a
estabilidade, durabilidade aliadas a um padrão estético compatível com o
empreendimento.
A vantagem da metodologia proposta em termos de desenvolvimento do
cronograma pode ser amplamente demonstrada juntando assim, as vantagens
técnicas a um orçamento conveniente.
Em vista do exposto, pode-se concluir que através da metodologia proposta é
possível a realização de fachadas em acabamento cerâmico, mesmo em edificações
de baixo e médio padrão, o que não ocorre quando associado ao método tradicional
(chapisco, emboço e reboco) que acaba elevando o custo do empreendimento,
tornando-se
relacionados.

financeiramente

inviável

aos

padrões

dos

empreendimentos
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6

SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO DA PESQUISA.
Os seguintes aspectos podem servir como temas a serem desenvolvidos

visando prosseguir esta linha de pesquisas, de modo que, no futuro, se disponha de
um quadro completo a respeito do tema aqui abordado.
São exemplos de tópicos a serem estudados:
•

Avaliação da durabilidade da fachada com ou sem hidrofugante;

•

Avaliação do prazo de aplicação ideal do hidrofugante para avaliar
melhor sua efetividade;

•

Aplicação de revestimentos cerâmicos em fachadas de edificação de
alvenaria estrutural em blocos cerâmicos, ou em blocos sílico-calcário,
para complementar a verificação da eficiência deste procedimento;

•

Durabilidade das juntas de poliuretano;

•

Verificação da modulação da alvenaria para dimensionamento ideal das
peças cerâmicas, com a finalidade de se reduzir as perdas devido aos
cortes.
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