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RESUMO
Pontes Filho, João Luiz Martins. Aspectos relevantes da perícia judicial:
metodologia para elaboração de laudos periciais sobre defeitos em
revestimentos cerâmicos de fachadas de edifícios. Trabalho apresentado
ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para
obtenção do título de Mestre Profissional em Habitação. São Paulo, 2001.

Este trabalho apresenta uma metodologia padronizada para
orientar peritos e profissionais atuantes na engenharia pericial voltada
as construções habitacionais, abordando a responsabilidade civil e
criminal do perito bem como dos construtores, itens importantes para o
conhecimento do profissional que deseja atuar nessa área.
Relatam-se os diversos defeitos em revestimentos cerâmicos de
fachada, direcionando para a área habitacional e apresentam-se dois
casos reais de patologias em edifícios construídos na cidade de São
Paulo, apontando as causas e medidas mitigatórias. Procurou-se
desenvolver, de forma didática e seqüencial, um procedimento
adequado que poderá nortear o profissional habilitado na elaboração
do laudo pericial.

Palavras chave: Defeitos, argamassa colante, revestimento, cerâmica,
fachadas, perícia.
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ABSTRACT
Pontes

Filho,

João

Luiz

Martins.

Relevant

aspects

of

judicial

investigation: methodology for elaboration of judicial investigations on
failures in ceramic coverings buildings facades. Report presented to the
“Instituto de Pesquísas Tecnológicas do Estado de São Paulo – I.P.T.
”In order to obtain the Professional Master Degree in Habitation. São
Paulo, 2002.

This work presents a standard methodology to guide experts and
active professionals in the expertise engineering over habitation’s
buildings, approaching the civil and criminal responsibility of the expert
as well as the builders, such relevant items for the professional's
knowledge who wish to act in this area.
It is told about several failures regarding ceramic facades
covering toward the habitation area which can be presented 2 cases
studies in building structure in São Paulo city, pointing out the
mitigating solutions reasons and rules. It has been developed in a
didactic and sequential way a suitable procedure that could guide the
qualified professional on a working up of an expert’s report.
Key Words: Failures, Dry-set mortar,
inspection experts.

covering, ceramic, facades,
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1 – INTRODUÇÃO
1.1 – IMPORTÂNCIA DO TEMA

A necessidade de melhoria da qualidade de produtos e
processos no setor da construção de edifícios é notória, tanto no que
se refere aos projetos, como à mão-de-obra aplicada e produção das
placas cerâmicas.
Deve-se adotar medidas que proporcionem maior qualidade no
processo construtivo, melhor desempenho dos edifícios e redução de
falhas de execução, desperdícios generalizados e altos custos de
produção. A indústria da construção civil, tem interesse em desenvolver
novas tecnologias construtivas, visando ao aumento da eficiência e
qualidade.
O revestimento cerâmico de fachadas normalmente é visto, por
profissionais e técnicos menos cautelosos, como um meio para
esconder as imperfeições da estrutura e vedações, esquecendo-se de
suas importantes funções: estanqueidade dos gases e da água e
isolamento termo-acústico das paredes do edifício. Isso resulta na
incidência de defeitos, que agridem o padrão construtivo.
Para Selmo (1) a falta de detalhamento construtivo adequado,
especificação de sistema ineficiente e falta de manutenção contribuem
para

o

surgimento

de

defeitos

em

revestimentos

externos

de

argamassa. Pode-se acrescentar que a baixa qualidade na mão-deobra e a fiscalização técnica por profissionais incautos, atingem
diretamente a qualidade das edificações. Tanto os profissionais com
qualificação legal e técnica quanto os usuários, são negligentes e
arcam cada um com sua parcela de culpa nas ocorrências.
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Deve-se atentar para a importância dos serviços periódicos de
manutenção das fachadas para a prevenção de umidade por infiltração
e degradação dos revestimentos, principalmente, quando apresentam
falhas de projetos ou de execução.
Os revestimentos cerâmicos de fachada no Brasil são um dos
principais e mais adotados sistemas na construção civil, por seu
desempenho favorável e durabilidade. As cidades litorâneas são
preferidas pelos projetistas e construtores, pois as vantagens em
relação aos demais revestimentos são muitas, destacando-se a
qualidade do padrão construtivo, valorização do empreendimento,
durabilidade, estanqueidade à água e aos gases, conforto térmico e
acústico.
Para Moraes (2), na cidade de São Paulo, cerca de 50% dos
edifícios destinados à habitação e cerca de 40% das obras comerciais
de médio e alto padrão empregam revestimentos cerâmicos nas
fachadas.
Medeiros (3) realizou estudos semelhantes na cidade de João
Pessoa - PB e chegou a números bem superiores aos de Moraes.
Vistoriadas 106 edificações em bairros de classe média e média alta da
cidade verificou que 76 edifícios possuíam parcial ou integralmente,
revestimentos cerâmicos na fachada.
Cada vez mais, a tendência da construção civil está voltada para
o emprego de material cerâmico em fachada das edificações, o que
torna imprescindível acompanhar o avanço tecnológico bem como a
garantia de resultados mais eficientes.
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No

Brasil,

o

consumo

interno

de

placa

cerâmica

é

de

aproximadamente 1,4 m 2/ano/habitante, enquanto, na Espanha, esse
número aumenta para 5,8 m 2/ano/habitante, segundo dados fornecidos
pela ANFACER (4). O Brasil possui ainda um grande potencial de
crescimento da produção de revestimento cerâmico, tanto para o
consumo interno quanto para exportação.
Inúmeros fatores concorrem para o surgimento de defeitos nas
fachadas revestidas com material cerâmico, dentre os quais podemos
citar:
•

Insuficiência de domínio da tecnologia de produção dos
revestimentos cerâmicos e;

•

Falta de uma sistemática para elaboração de projeto que
contemple o desempenho e a durabilidade voltada às
necessidades da produção em obra (Medeiros

(3)

).

Os problemas de descolamento são os que mais ocorrem e os
mais sérios, levando ao risco de acidentes com a queda de placas ou
materiais do assentamento. A sua ocorrência é devida a diversos
fatores, dentre os quais, destacam-se as deformações estruturais ou
mesmo da placa, bem como as falhas no emboço e preenchimento do
tardoz da placa e assentamento.
Perry;

West (5)

apontam

os

requisitos

básicos

a

considerados nos revestimentos cerâmicos de fachadas:



Atender à proposta arquitetônica da fachada da edificação;



Manter-se íntegro durante a vida útil do edifício;



Satisfazer os custos previstos no empreendimento.

serem
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A literatura sobre Perícia 1 Judicial de engenharia civil na área
habitacional é escassa, sendo que a maioria dos trabalhos são voltados
para a área de avaliação de imóveis.
A demanda judicial é crescente no que se refere às ações cíveis
contra construtores e empreiteiras, devido à conscientização e
exigência dos consumidores em adquirir um produto com maior
qualidade e atendimento ao padrão proposto no lançamento do
empreendimento.
Dois estudos de casos na cidade de São Paulo, abordando os
procedimentos e metodologias adotadas pelo autor na elaboração do
laudo pericial, poderão servir de subsídio para os profissionais atuantes
nesta área.

1.2 – OBJETIVO
Propor uma metodologia para elaboração de laudo técnico
pericial de defeitos em revestimentos cerâmicos de fachadas de
edifícios.

1.3 – JUSTIFICATIVA
O tema apresenta destacada importância pela carência de
material didático voltado para a área pericial, mostrando uma
seqüência metodológica prática desde a nomeação do juiz, até o
desfecho final.
1

O termo Perícia vem do Latim “peritia” significando o conhecimento e experiência das coisas,
examinando e estudando de forma aprofundada um objeto ou problema, visando esclarecer e definir
com propriedade as causas e efeitos nele observados.
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Os problemas patológicos observados nos revestimentos de
placas cerâmicas podem ser atribuídos como uma das mais freqüentes
ocorrências em edificações comerciais e residenciais. Por serem
comuns à maioria delas, podem revelar-se úteis no desenvolvimento de
uma metodologia voltada à elaboração de laudo pericial.
Este trabalho pode preencher lacunas no campo da perícia
técnica de engenharia civil, tão carente de trabalhos sobre esse
assunto.

1.4 – METODOLOGIA
Revisão

bibliográfica,

material

técnico

sobre

a

feitura

e

apresentação do trabalho técnico pericial e estudo de dois casos de
problemas patológicos em edificação na cidade de São Paulo, os quais
derivaram de descolamento do revestimento cerâmico de fachada.

1.5 – ESTRUTURA DO TRABALHO
O

trabalho

elaborado

tem

uma

estruturação

propícia

ao

engenheiro civil que não está habituado na elaboração de laudo pericial
judicial, mas que deseja atuar nessa área.
O capítulo um apresenta a introdução e metodologia.
O segundo capítulo apresenta a história da perícia.
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O terceiro capítulo aborda a responsabilidade dos profissionais e
o

prazo

de

garantia

do

empreendimento

e

sua

interpretação

jurisprudencial.

O trabalho discute ainda, requisitos e conhecimentos técnicos
legais e jurídicos para o desenvolvimento do trabalho pericial.
No quarto capítulo são mostrados a forma e o conteúdo do laudo
pericial com fluxograma ilustrativo do tramite processual e do laudo
pericial.
O quinto capítulo aborda os fatores que interferem na qualidade
do revestimento cerâmico de fachadas e comportamento dos materiais
empregados.
O sexto capítulo consubstancia a proposta do trabalho, onde é
apresentada uma metodologia para identificação dos defeitos e assim
subsidiar os profissionais na elaboração de laudo pericial judicial.
No capítulo sete apresentam-se dois estudos de casos na cidade
de São Paulo, onde os problemas patológicos foram devidamente
apontados e abordados neste trabalho, adotando-se a metodologia
proposta.
O oitavo capítulo consubstancia a proposta para elaboração de
laudo pericial, e por fim, seguem-se as referências bibliográficas,
encerrando-se o presente trabalho.
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2 – HISTÓRIA DA PERÍCIA
Segundo Alberto (6), a perícia existe desde os mais remotos
tempos, assim que a humanidade iniciou o processo civilizatório. A
experiência e maior poderio físico comandavam a sociedade primitiva,
ou seja, era o perito, juiz, legislador e executor ao mesmo tempo. Na
milenária Índia, surgiu a figura do árbitro, eleito pelas partes, que era
perito e juiz ao mesmo tempo, pois julgava os fatos.
Almeida (7) menciona que no antigo Egito, há vestígios de perícia,
documentados e registrados. Na Grécia antiga, com o início da
sistematização dos conhecimentos jurídicos, observaram-se vestígios
de utilização de especialistas para proceder à verificação e ao exame
de determinadas matérias.
No primitivo direito romano, segundo Lessona (8), o arbiter era juiz
e perito ao mesmo tempo, sendo que o laudo ou parecer técnico se
constituía na própria sentença.

2.1 – A fase contemporânea
Hoje o perito é um profissional de confiança e auxiliar do juiz. O
perito deve ser nomeado pelo juiz, possuir habilitação legal e
conhecimento na área em questão.
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2.2 - Definição técnica e jurídica de perícia
“Peritia” do latim significa conhecimento e experiência das coisas, o
exame de forma aprofundada de um objeto ou problema, visando esclarecer
e definir suas causas e efeitos.
Laudo, primeira pessoa do presente do indicativo de laudare, do
latim, significa pronunciar, manifestar o entendimento de uma matéria
submetida à apreciação de um especialista.
A perícia técnica é uma prova pericial admitida em processo,
com o intuito de levar ao juiz subsídios esclarecedores para fazer o
julgamento. Mesmo que o juiz tenha conhecimento da matéria, não
poderá sentenciar, sem um laudo pericial elaborado por perito judicial,
por estar adstrito ao seu cargo de julgador.

2.3 – Requisitos legais e jurídicos
Para atuar como perito judicial, o profissional deve ter nível
universitário, no caso, diploma de engenharia civil e registro no CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
O artigo 145 do Código de Processo Civil tem a seguinte
redação: “Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico
ou científico, o juiz será assistido por perito...”
“§ 1º Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível
universitário, devidamente inscrito no órgão de classe competente,
respeitado os dispostos nos artigos 420 a 439 do Código de Processo
Civil.”
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“§ 2º Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre
que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que
estiverem inscritos.”
O artigo 424 I do Código de Processo Civil menciona que, o
perito poderá ser substituído quando carecer de conhecimento técnico
ou científico.
Conforme disposto no Provimento do Conselho Superior da
Magistratura nº 755/2001, publicado no Diário Oficial de 07.06.2001, o
perito judicial deverá apresentar documentos que atestam para a sua
capacitação técnica, juntando seu currículo com as suas atribuições
legais,

cópias

de

diplomas

e

cursos

realizados

devidamente

autenticados, além ainda de ter que apresentar as Certidões de
Distribuições Cíveis e Criminais.
Essas exigências visam caracterizar a capacitação técnica do
perito judicial, responsabilidade, bem como a sua probidade.

2.4 – Conhecimentos técnicos e jurídicos
Na área de engenharia civil, algumas disciplinas são essenciais
para o trabalho pericial: Materiais de Construção, Cálculo Estrutural,
Fundações de Obras e Terras, Mecânica dos Solos, Construções de
Obras

de

Arte,

Instalações

Hidráulicas,

Saneamento

Básico,

Instalações Elétricas, Administração e Gerenciamento.
Além desses conhecimentos, o profissional deve, obter outros,
ligados às áreas afins à perícia técnica, como o direito, e conhecimento
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da legislação que delimita e norteia seu trabalho para discernir com
propriedade e precisão até onde pode opinar tecnicamente sobre
determinada matéria.
A competência profissional, só é conseguida com o decorrer do
tempo, por treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, palestras,
seminários, para obter maior credibilidade.
Para o perito, é importante, também, a cultura e o domínio da
língua portuguesa para evitar uma linguagem inadequada e simplista.
Não se pretende, nem é bem aceita, a linguagem excessivamente
técnica, incompreensível para as partes e para o magistrado, ou o
preciosismo e aforismo.
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3

–

PRAZOS

E

RESPONSABILIDADES

CIVIS

DE

ENGENHEIROS, PERITOS JUDICIAIS E ASSISTENTES
TÉCNICOS
3.1 – Responsabilidade civil dos profissionais envolvidos
na construção
No

Brasil,

a

responsabilidade

civil

do

construtor

ou

do

proprietário prescreve em 20 anos após a entrega da obra, conforme
art. 177 do Código Civil. O prazo de garantia é descrito no artigo 1.245
do Código Civil 2, correspondente a 5 anos, ou seja, deverá a parte
prejudicada

notificar

a

construtora

no

prazo

de

cinco

anos,

resguardando o seu direito.
A prescrição em 20 anos será valida, se a parte lesada apontar
as divergências no prazo de garantia de 5 anos; a partir daí, terá ela 20
anos para ingressar com ação para reparação ou indenização dos
danos.
O prazo de cinco anos refere-se à garantia do empreendimento,
ou seja, os defeitos graves que ocorrer ou for observado nesse
intervalo

de

tempo,

deverão

ser

reparados

de

imediato

pelos

profissionais envolvidos, sendo que após este prazo, a culpa da
construtora deverá ser provada.
Os vícios 3 redibitórios aparentes, deverão ser reclamados na
data da entrega ao adquirente, já os ocultos terão prazo de 6 meses
para reclamar conforme o artigo 178 do Código Civil, embora nossos
tribunais tem aceito e dilatado esse prazo para 5 anos.
2

Artigo 1245 do Código Civil: Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de
materiais e execução, responderá, durante 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do
solo, exceto, quando a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra.
3
Vícios: falhas construtivas; empreendimento entregue em desacordo com as normas, leis vigentes ou contratos.

12

A figura a seguir evidencia os prazos atualmente vigentes nos
tribunais, bem como adotados pelo Superior Tribunal de Justiça,
confrontando com o Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

Entrega da obra
(defeitos aparentes) C.D.C.
3 meses, conforme art. 26*

3 meses

(defeitos aparentes) C.C. art. 1.241 e 1.242

Art. 178 § 5º IV- Prescreve em 6 (seis) meses a ação para haver o
abatimento do preço, ou para rescindir o contrato comutativo, e
haver o preço pago, mais perdas e danos; contado o prazo da
tradição da coisa. Ver art. 1.101 e 1.105*

Art. 27 do C.D.C (“Prescreve em 5
(cinco) anos s pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.

Vícios redibitórios (defeitos ocultos, que não afetam a solidez
e segurança da obra)

6 meses
Defeitos graves (solidez e segurança)
Culpa presumida da construtora
Responsabilidade objetiva
art. 1245 do C.C. (“Nos contratos de empreitada de edifícios ou
outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e
execução responderá, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo,
exceto, quando este, se, não o achando firme, preveniu em tempo o
dono da obra.

5 anos
Defeitos graves (solidez e segurança)
Culpa não presumida da construtora
Responsabilidade subjetiva
Art. 177. “As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20
(vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes
em 15 (quinze), cotados da data em que poderiam ter sido
propostas.

20 anos
* Art. 26 II § 1º do C.D.C. (“ O direito de reclamar pelos vícios
aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias,
tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis,
contados a partir da entrega efetiva do produto.

Figura 3.1: Resumo dos prazos vigentes (Código Civil). *Art. 1.101 e 1.105 4
4

Art. 1.101: A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos
ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor.
Art. 1.105: Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no
preço.
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Após a entrega, a edificação deve apresentar-se perfeita, sem
quaisquer defeitos ou vícios pelo prazo de 5 anos, pois, do contrário, a
culpa da construtora é presumida. Se os defeitos ou falhas graves
surgirem após o prazo de garantia, o reclamante terá que provar a
culpa da construtora pelos danos.
Na França, a ação deve ser proposta dentro do prazo de 10 anos
após a entrega da obra, prazo que, para alguns, se refere somente aos
vícios aparentes.
Alguns juristas brasileiros entendem que, mesmo após o decurso
do prazo estipulado no Código Civil, quem descobre um vício de que
não podia ter conhecimento deve, em qualquer tempo, obter a
reparação.
A Súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça menciona:
Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização
por defeitos da obra, sendo sua responsabilidade objetiva e não
subjetiva.
Entende-se como responsabilidade objetiva aquela em que o
construtor tem obrigação de indenizar, sem que haja necessidade de o
adquirente provar a inexistência de culpa. Na responsabilidade
subjetiva, embora se admita que o adquirente tenha sido lesado, há
necessidade de provar tal fato, para ser indenizado.
O construtor, o incorporador e o engenheiro fiscal respondem
solidariamente pela integridade da obra e reparação de danos
decorrentes da construção. Assim, se a obra foi realizada com descaso
e negligência, deverão indenizar os adquirentes. Nesse caso, a
companhia seguradora, se contratada e o contrato só abranger danos
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provocados por causas externas 5, e não da construção do imóvel,
estará isenta de indenização.
No caso de construção pelo regime de administração, os vícios 6
em condomínio, serão de responsabilidade deste que contratou mal e
não fiscalizou corretamente a obra, podendo, todavia, ingressar com
ação de regresso contra o causador do dano.
Meirelles (11)

ensina

que

a

responsabilidade

específica

do

construtor pela execução surge com a celebração do contrato de
construção e só termina com a entrega da obra perfeita, sólida e
segura.
Para o autor, o arquiteto, o engenheiro ou a empresa habilitada,
respondem técnica e civilmente por seus trabalhos, quer os executem
pessoalmente, quer os façam executar por prepostos ou auxiliares.
Uma cadeia de responsabilidades se inicia no autor do projeto e
termina no seu executor.
Assim os profissionais envolvidos na obra, como construtores,
empreiteiros e engenheiros fiscais, são responsáveis pela integridade
da obra e respondem juridicamente por isso, obrigando-se a entregá-la
em perfeito estado e técnica adequada disponível na engenharia
construtiva,

ainda

que

tenha

sido

orientado

pelo

proprietário,

incorporador ou administrador, pois não lhes é permitido, por lei,
empregar materiais inadequados, e mão-de-obra desqualificada. O
Código

Civil

em

seus

artigos

1.242

e

1.243,

autoriza

quem

encomendou a obra a enjeitá-la quando defeituosa, ou a recebê-la com
abatimento no preço.

5

Entende-se como causas externas aquelas provenientes de força maior ou fortuitos, decorrentes de
acidentes provocados por terceiros – obras vizinhas.
6
Vícios de construção: termo técnico usado na engenharia pericial, indicando falhas e erros de
construção.
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O autor do projeto também responde pela imperfeição da obra,
devendo, no entanto, ser apurado se houve erro no projeto por
inobservância às normas técnicas, falta de especificações, falta de
cuidados usuais e uso de metodologia inadequada.

3.2 – O PERITO JUDICIAL E SUA RESPONSABILIDADE
O perito judicial é um profissional importante no contexto
processual, tendo o dever de esclarecer todos os fatos técnicos
relacionados à perícia.
Logo, para desempenho da função de perito judicial, deverá o
profissional ser habilitado, e principalmente possuir conhecimentos
técnicos e científicos, conforme apregoado no art. 421 (9), necessários
para desempenhar a sua função. Poderá escusar-se da nomeação, o
profissional que não possuir conhecimento técnico e cientifico exigidos
para realização da perícia, pois do contrário, estaria o profissional
exercendo uma função para a qual estaria despreparado, sem
conhecimentos específicos necessários para resolver a questão em
pauta nos autos, conforme o artigo 423 do Código de Processo Civil. (9)
Conforme o Artigo 147 do Código de Processo Civil(9), o perito
que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos
prejuízos que causar às partes, ficando proibido, por dois anos, de
funcionar em outras perícias.
Assim, o perito judicial, nomeado num processo em que a
matéria não seja a sua especialidade, não só pode como deve recusarse a fazer tal trabalho, pois, do contrário, estaria burlando a lei e
prejudicando as partes envolvidas no processo.
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3.3 – ASSISTENTES TÉCNICOS

Os assistentes técnicos são profissionais de confiança indicados
pelas partes, para auxiliar a parte que o contratou, complementando o
laudo pericial.
O prazo para apresentação de pareceres é de 10 dias contados a
partir da entrega do laudo do perito judicial em cartório, independente
de intimação, conforme consta do artigo 433 do Código de Processo
Civil. (9)
De acordo com o artigo 422 do Código de Processo Civil, esses
profissionais são isentos de qualquer impedimento ou suspeição,
quanto à sua indicação, pois são de confiança das partes.
Assim, os assistentes técnicos têm como função defender os
interesses da parte que o contratou, auxiliando o perito do juiz com
documentações

e

informações.

Alguns

o

consideram

como

o

“advogado” da perícia.
O profissional que atua, ora como perito judicial ora como
assistente

técnico,

deve

manter

uma

conduta

moral

e

ética

irrepreensível, pois, do contrário, os seus pareceres não terão
credibilidade.
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Maia (12) elaborou um roteiro de atuação para assistentes
técnicos, com o objetivo de orientá-los em suas participações nas
perícias judiciais:

•

Analisar tecnicamente o processo em que está atuando,
procurando traçar um roteiro, levantando os elementos que
julgar importantes e enumerando os itens para adiantar o
trabalho, quando se iniciarem as diligências;

•

Colaborar com o advogado na formulação dos quesitos,
em especial nos quesitos suplementares, que poderão
ocorrer ao longo da realização da perícia;

•

Informar ao perito o andamento do processo, facilitando
seu acesso aos imóveis, documentos e informações úteis à
perícia;

•

Assinar o laudo pericial elaborado pelo perito, quando
concordar com ele;

•

Explicar, ao advogado que o indicou, as conclusões do
laudo pericial elaborado pelo perito e seu próprio parecer,
quando for o caso;

•

Quando

não

concordar,

elaborar

seu

parecer,

apresentando suas divergências técnicas, nunca fazendo
críticas pessoais desprovidas de fundamentos técnicos.
O assistente técnico tem como função auxiliar a parte que o
contratou, apontando equívocos no laudo pericial, mantendo a ética
profissional e o equilíbrio, seguindo a mesma linha de conduta de
quando atua como perito judicial.
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4 – LAUDO PERICIAL
4.1 – Procedimentos da perícia judicial

Os procedimentos normais da perícia judicial podem ser divididos
em três fases, quais sejam: preliminar, operacional e final.
A seguir, a título ilustrativo, apresenta-se um fluxograma
desenvolvido pelo autor, com o objetivo de demonstrar as fases retro
mencionadas, buscando a orientação para o profissional que atua
nessa atividade:
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LAUDO PERICIAL
FASE PRELIMINAR

Processo Judicial
Ilustração inicial com
laudo pericial prévio
encomendado pela parte
interessada

Deferimento da perícia
As partes indicam assistentes técnicos

FASE OPERACIONAL

Formulação de quesitos

Retirada dos autos em cartório

Estudo dos autos.
PLANO DE TRABALHO
vistoria
Testes laboratoriais

Elaboração do Laudo Técnico Pericial.

FASE FINAL
Esclarecimentos do perito
Assinatura e entrega do laudo em cartório

Laudos concordantes

Laudos divergentes
Laudos dos assistentes técnicos

Homologação do laudo

2ª perícia – novo perito

Fig 4.1: Metodologia para desenvolvimento do laudo pericial. (Proposta do autor)
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4.2 – FASE PRELIMINAR
Antes do início da perícia judicial, deve existir um processo
judicial, onde as partes têm necessidade e interesse em produzir
provas, sendo uma delas a pericial. A perícia é requerida por uma das
partes ou pelo juiz. O juiz defere e nomeia um perito de sua confiança,
além de cientificar as partes para que num prazo de dez dias indiquem
seus assistentes técnicos 7, conforme disposto no artigo 421 do Código
de Processo Civil (9) . Após ser nomeado e intimado por carta ou
telefone, deverá o perito retirar os autos em Cartório, para iniciar os
trabalhos.
As partes, quando indicam seus assistentes técnicos para
acompanharem os trabalhos do perito judicial, formulam quesitos
técnicos pertinentes à matéria dos autos, visando a um norteamento da
questão discutida nos autos do processo.
A indicação de assistente técnico pela parte é facultativa com
função puramente técnica, de auxiliá-la, portanto, de interesse direto
dela. Os honorários desses profissionais são acertados diretamente
com quem os contratou, de acordo com o art. 33 do Código de
Processo Civil (9).
Os honorários do perito são estimados por ele antes de dar início
aos trabalhos ou quando da entrega do laudo em cartório, dependendo
do juiz que o nomeou. Há casos em que o juiz arbitra os honorários
provisórios para fazer frente às despesas iniciais e outros, em que o
juiz intima o perito judicial para que estime seus honorários provisórios
ou definitivos. A obrigatoriedade do depósito dos honorários do perito é
do autor ou de quem requereu a perícia. Se requerida pelo juiz, o autor
7

Assistente técnico – profissional com qualificação legal e técnica, indicado pelas partes envolvidas
no processo jurídico, que tem como função analisar o laudo pericial e tecer comentários sobre o que
foi escrito pelo perito.
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tem obrigação jurídica de depositá-los, de acordo com o art. 33 do
Código de Processo Civil(9).

4.3 - FASE OPERACIONAL
A retirada dos autos do processo em cartório pelo perito implica
numa petição 8 ao juiz. Poderá ser feito também pelo cartório, onde o
mesmo entregaria os autos do processo ao perito mediante um
protocolo interno, conhecido no meio forense como Livro de Carga de
processos. Concluído e entregue o laudo pericial, o perito deve solicitar
baixa da carga feita em cartório, que comprovará a devolução dos
autos do processo, pois em caso de extravio, caso não tenha sido feito
esse procedimento, ele poderá ser responsabilizado.
O prazo para entrega do laudo pericial é normalmente de 30
dias, podendo, ser prorrogado mediante uma petição feita pelo perito
justificando o motivo, conforme consta do art. 432 do Código de
Processo Civil (9).
Retirado os autos em cartório, o perito deverá estudá-los
minuciosamente e traçar um planejamento adotando uma metodologia
de ação para elaboração do laudo.

4.3.1 – Plano de trabalho e recursos disponíveis
O plano de trabalho é uma forma prática de orientar como
executar as tarefas e os pontos que devem ser abordados para que o
perito apresente seu laudo com qualidade e, ainda, para minimizar
eventuais esquecimentos.

8

Petição – requerimento formal, endereçado ao juiz da vara competente.
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Essa fase é posterior à retirada dos autos do processo em
cartório e estudo acurado dos mesmos e anterior à vistoria.
É preciso que o perito tenha pleno conhecimento dos autos do
processo e dos fatos, uma vez que o simples seguimento dos quesitos,
não serve como plano de trabalho, pois a perícia, normalmente,
envolve questões específicas que exigem domínio do perito e, muitas
vezes, fazem-se necessárias solicitações de documentos e testes que
não constam do rol de quesitos para o deslinde da questão.

4.3.2 – Vistoria
A vistoria deverá ser agendada antecipadamente pelo perito,
marcando dia, hora e local onde se encontra o objeto da perícia. No
decorrer

da

vistoria,

poderão

ser

requeridas,

pelo

perito,

documentações técnicas que o orientem na elaboração de seu laudo.
É nessa fase da perícia que o perito se encontra com o objeto a
ser estudado, portanto, deverá estar com seu plano de ação traçado,
evitando perda de tempo.
Nessa etapa, para melhor andamento e agilidade, o perito poderá
elaborar uma folha contendo um resumo de todos os dados dos autos
do processo com interesse direto para a perícia, tais como dados
cadastrais do processo, relação de documentos a serem solicitados na
vistoria, endereço, tipo de empreendimento e patologias a serem
estudadas, transcrição dos quesitos que poderão ser respondidos na
vistoria.
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Nessa fase do processo, ele representa o juiz, pois tem
designação expressa dele, para realizar todos os atos que julgar
necessários para o desempenho de sua função.

4.3.3 – Elaboração do Laudo Pericial

4.3.3.1 – Conteúdo do laudo
O laudo deve conter os dados técnicos, histórico dos fatos,
vistoria, análise das documentações e projetos, normas pertinentes à
questão, solicitação e resultados dos testes laboratoriais e de campo
(in situ), respostas aos quesitos apresentados pelas partes e pelo juiz,
conclusão dos fatos, os documentos e plantas analisadas e o
encerramento.

4.3.3.2 – Folha de apresentação
A folha de apresentação do laudo deve conter o endereçamento
de origem do processo, ou seja, identificação da Vara, comarca,
número do processo, autores, réus, natureza da ação, bem como o
nome do perito responsável pela elaboração do laudo, nomeado pelo
juiz, sua qualificação técnica profissional, número de registro na
corporação profissional e a declaração da espécie de laudo que está
apresentando.
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4.3.3.3 – Considerações iniciais
As considerações iniciais referem-se ao resumo sucinto das
iniciais dos autos do processo, abordando os fatos inerentes à perícia
judicial, tanto da parte do autor, como do réu, visando ao completo
entendimento dos fatos que originaram a perícia. Este item, não
obrigatório,

mas

de

grande

importância

para

visualização

e

compreensão do conteúdo do processo e do laudo, vem logo após a
folha de apresentação e tem como objetivo a orientação dos
assistentes técnicos e do próprio juiz.

4.3.3.4 – Critérios adotados
Este item requer um cuidado especial por parte do perito judicial,
que deve atentar às documentações de que se valeu para ilustrar o seu
laudo. É importante, ao analisar os documentos constantes dos autos,
bem como aqueles fornecidos durante as diligências, ater-se tão
somente à área de seu interesse, dispensando manifestações ou
interpretações jurídicas. As fontes devem ser fidedignas. As fontes
principais de informações são o projeto, à concepção e execução, o
memorial, os cadernos de encargos, as especificações de materiais, os
manuais de execução e uso.
Muitas vezes, acontecem durante a execução da obra, variações
em relação ao projetado, que não são registradas. Os documentos
produzidos durante a própria execução da obra também são fontes
bastante importantes. Normalmente uma construtora que possui
documentação técnica completa e organizada, apresenta menor
incidência de patologias.
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Resultados de testes laboratoriais, tais como, ensaios de carga
do concreto, arrancamento de placas cerâmicas, composição da
argamassa, deverão fazer parte dos anexos do laudo. O perito judicial
deverá, de forma didática e linguagem simplificada para que o juiz e as
partes entendam, transmitir os dados dos testes laboratoriais, em um
item do laudo pericial.

O perito judicial deve se embasar em normas técnicas vigentes,
solicitar testes laboratoriais ou de campo, quando necessário.

4.3.3.5 – Objetivos e diligências
Deve o perito judicial estabelecer, o objetivo da perícia, ou seja,
a finalidade para a qual está sendo instado a examinar a matéria,
determinar o trabalho para resolver o problema, incluindo os meios
para conhecer a causa e origem do objeto em estudo.
As diligências de cunho obrigatório incluem desde a retirada dos
autos em cartório até a vistoria e visitas aos escritórios e laboratórios
para a conclusão do trabalho pericial.

4.3.3.6 – Vistoria, exame e investigação da causa
Este item deve conter todo o processo descritivo da vistoria
efetuada “in loco”.
Vistoria é o ato de verificação do estado circunstancial do objeto
pericial, ou seja, verificação do estado do objeto no momento do
exame.
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É usual a descrição do local, endereço da obra ou objeto pericial,
os procedimentos adotados e meios utilizados.
Exame é a análise dos elementos constitutivos da matéria,
quantas vezes forem necessárias para a formação da convicção a
respeito delas.
O profissional, por sua experiência, sensibilidade e intuição,
levanta os sintomas de uma determinada edificação, a fim de elaborar
um diagnóstico final. Poderão ser solicitados exames complementares,
quando a vistoria do local e o histórico da edificação se mostram
insuficientes para elaboração do diagnóstico.
Alguns métodos podem ajudar na identificação do problema:
teste de percussão com martelo de borracha, para identificar o som
cavo na peça cerâmica; prumo da edificação através de fio de prumo;
vazamentos; colher testemunhos para análises laboratoriais; verificar
espessuras e intensidade de trincas nos revestimentos, alvenaria e
estruturas, se elas estão se movimentando ou estão estabilizadas;
eflorescência nos revestimentos; fissuras nas juntas de assentamento;
gretamento

das

placas

cerâmicas;

ausência

de

juntas

de

movimentação; análise dos projetos. Instrumentos simples poderão ser
levados em uma maleta, tais como: máquina fotográfica com lente de
aumento e flash, prancheta para anotações técnicas, fio de prumo, lupa
graduada, trena, nível d’água, paquímetro, lanterna, aparelho medidor
de fissuras e régua de escala.
Investigação é a busca do que está oculto, trazendo a verdade
aos autos do processo, desvendando os pontos que obscurecem o fato
real. O perito deve investigar até determinar a origem e as causas dos
defeitos.
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As investigações com pessoas envolvidas com a construção
também são eficientes para determinar a origem do problema.
Reygaerts, J. (13) menciona formas de formulação de quesitos, a
serem feitos aos entrevistados envolvidos:
•

Quando foram constatados os sintomas pela primeira vez e de
que forma?

•

Eles já foram objetos de intervenções? Se sim, quais e com que
resultados?

•

No decorrer da construção, foram feitas modificações no projeto,
na execução ou na escolha dos materiais?

•

Foram tomadas as medidas necessárias quanto à manutenção e
limpeza?
Tais indagações são importantes para formar uma convicção do

problema. Outras perguntas também podem ajudar:

•

Se já surgiram anteriormente problemas semelhantes ao objeto
de estudo, estes foram reparados por empresa especializada?

•

Foram reparados outros pontos com problemas semelhantes ao
estudado e não mais reapareceram?

•

Poderia esclarecer de que forma eles foram reparados?
As perguntas devem ser adequadas ao caso em estudo,

conforme suas características. É dever do perito filtrar as informações
e analisar a veracidade dos fatos, pois é possível que algumas sejam
distorcidas ou, mesmo, omitidas, devido ao interesse direto das partes.
Por isso recomenda-se cruzar as informações e contra-checar as que
geram dúvidas em suas conclusões.
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4.3.3.7 – Análise, síntese e testes laboratoriais
O perito deve descrever e analisar os testes laboratoriais
realizados, mostrando os resultados e conclusões a que chegou. Essa
etapa exige sensibilidade para não tornar a descrição tecnicamente
carregada, para que as partes envolvidas e o próprio juiz compreendam
o que foi colocado pelo perito.

4.3.3.8 – Documentação fotográfica
A documentação ou relatório fotográfico é um dos principais,
senão o principal instrumento do laudo, pois retrata com fidelidade a
situação encontrada pelo perito no momento da perícia. As fotos
poderão ser juntadas como anexo ou no corpo do laudo, de forma
ordenada e numerada, mostrando uma visualização concreta e real da
situação. A boa resolução das fotos é importante para que os pontos a
serem destacados sejam visíveis e nítidos, evitando interpretações
errôneas pelos envolvidos nos autos do processo.
As fotos devem ter legendas explicativas, setas e destaques dos
pontos de interesse, visando o perfeito entendimento da perícia.
Poderão, ser acompanhadas de croqui, para facilitar o entendimento e
localização dos locais onde foram realizadas as tomadas fotográficas.
É importante que sejam fotografados somente os pontos de
interesse da perícia, evitando fotos desnecessárias que serviriam
somente para aumentar o volume do laudo. Os pontos de interesse
devem ser suficientemente fotografados, para que sejam sanadas as
dúvidas que deram origem à perícia.
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4.3.3.9 – Apresentação de quesitos e respostas
Os quesitos 9 são normalmente apresentados pelas partes
interessadas no processo e dirigidas ao perito. O juiz também poderá
formular quesitos para que as dúvidas sejam esclarecidas pelo perito,
conforme preceitua o artigo 426 do Código de Processo Civil (9) .
Na formulação de quesitos, os advogados devem se unir aos
profissionais assistentes, fazendo com que a parte técnica seja
devidamente orientada, evitando quesitos impertinentes, ou seja, os
que fogem do âmbito da perícia técnica. Quando o perito constatar um
quesito impertinente, poderá, sem que o juiz necessariamente o
indefira, escusar-se de respondê-lo, pois, o perito possui discernimento
para isto, privando o juiz de tomar tal atitude.
Ao responder os quesitos, é conveniente transcrevê-los na
mesma ordem em que deram entrada nos autos do processo, evitando
conotações

psicológicas

de

indução

ou

preconceito.

Deve

ser

respeitada a versão original, mesmo que sejam apurados pelo perito,
erros de digitação ou gramaticais.
Devem ser evitadas as respostas com simples “sim” ou “não”,
pois se esperam dos peritos argumentos tecnicamente fundamentados,
mesmo que sejam redundantes, por estar a sua resposta contida no
laudo.

9

Quesitos – são perguntas formuladas pelo juiz e pelas partes envolvidas no processo jurídico, que
deverão ser respondidas pelo perito judicial, com o objetivo de esclarecer os pontos questionados nos
autos do processo.
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4.3.3.10 – Conclusão final
É a síntese do conteúdo transcrito no corpo do laudo, podendo
localizar-se após a resposta aos quesitos, ou antes, desde que próxima
a estes itens.
A opinião técnica do perito deve incluir os testes laboratoriais e
resultados obtidos.
É preciso eliminar qualquer dúvida surgida nos autos do
processo e que deu origem à perícia, procurando esgotar o assunto,
mostrando de forma objetiva e concisa o rigor e precisão com que foi
conduzida a perícia, para que o juiz possa sentenciar, seguramente, o
veredicto final.

4.3.3.11 – Anexos elucidativos

Os anexos elucidativos devem ser identificados, numerados e
rubricados pelo perito. A sua juntada no laudo normalmente é feita ao
final, após a folha de encerramento, de forma ordenada e seqüencial.
Devem

ser

juntadas

todas

as

documentações

analisadas

para

elaboração do laudo pericial, bem como aquelas ilustrativas e que
sirvam de subsídios como croquis, planta de situação do local, cópias
de índices econômicos e planilhas de cálculos, orçamentos, normas
técnicas vigentes, etc. Os documentos analisados e que não serviram
como subsídios esclarecedores para o entendimento e deslinde do
trabalho técnico devem ser dispensados, pois, do contrário, só
tornariam cansativa a leitura e compreensão do laudo.
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4.3.3.12 – Encerramento do laudo
É a última parte do laudo pericial, onde constam o número de
páginas e os anexos. O conteúdo do laudo bem como de seus anexos,
deve ser rubricado e a última folha, assinada, deve conter local, data,
nome, qualificação profissional do perito e o nº de registro do CREA.
Poderão constar ainda opcionalmente entidades associadas como o
IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia) e a
APEJESP (Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo).

4.4 - FASE FINAL
Concluído e assinado seu laudo técnico pericial, o profissional o
entrega em cartório ou leva a despacho ao juiz.
O procedimento forense é entregar o laudo em cartório,
protocolando e guardando uma via, como comprovante de entrega.
Após esse procedimento, os assistentes técnicos deverão
apresentar sua análise do laudo pericial, em até 10 dias da publicação
no Diário Oficial, conforme disposto no artigo 433 do Código de
Processo Civil (9). Os advogados das partes, normalmente recebem em
seus escritórios a data da publicação do laudo e devem avisar seus
assistentes técnicos, para que atendam o prazo determinado pela
justiça.
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Se os pareceres dos assistentes técnicos forem concordantes
com o laudo pericial, ou seja, laudos concordantes 10, o juiz homologa o
laudo, sentenciando sobre as conclusões a que chegou o perito
judicial.
Se o parecer dos assistentes técnicos ou de algum deles for
desfavorável ao laudo, ou seja, laudo divergente 11, depois de
apresentado esse trabalho em cartório, o perito judicial será intimado
pelo juiz a apresentar esclarecimentos, justificando tecnicamente os
pontos levantados, como prescreve o artigo 435 do Código de
Processo Civil (9). Poderá ser solicitada, pelo perito, nova vistoria no
local ou novos ensaios laboratoriais, a fim de esclarecer os pontos
levantados nos laudos divergentes.

Se persistirem as dúvidas e divergências, o juiz ou as partes
poderão requerer nova perícia, de acordo com o artigo 437 do Código
de Processo Civil(9), nomeando outro perito, que deverá analisar o
laudo pericial e, se necessário, proceder a nova vistoria, coletando
outros elementos técnicos que julgar necessário para o saneamento da
questão.
O juiz não está adstrito ao segundo laudo, podendo analisar os
dois e decidir qual deles melhor representa a realidade.
O art. 438 do Código de Processo Civil(9) menciona: “A segunda
perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que
esta conduziu”.

10

Laudo concordante – parecer elaborado pelo assistente técnico, convergente às conclusões do laudo
pericial.
11
Laudo divergente – parecer elaborado pelo assistente técnico contrário às conclusões do contidas no
laudo pericial.
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Quando nem mesmo com os esclarecimentos, puderem ser corrigidos
os erros ou omissões da primeira perícia, determina-se nova perícia,
baseada nos mesmos fatos e dados analisados na primeira.
A causa da realização de uma segunda perícia normalmente reside
na falta de qualificação técnica do perito, dolo ou erro. Não deve atuar na
segunda perícia o mesmo perito, podendo, no entanto, as partes indicar os
mesmos assistentes técnicos.
A segunda perícia fornece um novo parecer, sem invalidar o primeiro,
salvo se este for declarado nulo. O juiz poderá basear-se, apesar da
realização da segunda perícia, apenas no primeiro, no segundo, ou em
ambos os laudos, uma vez que se deve considerar o princípio da livre
apreciação das provas.
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5 – PERÍCIAS EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE
FACHADAS
5.1 – Introdução

A perícia na área habitacional ou em qualquer outra área deve
ser conduzida de tal modo que as técnicas específicas sejam atendidas
e definidas antes da atuação em campo, para não prejudicar o bom
andamento e deslinde processual.
Após o estudo dos autos e traçada a metodologia, se for
necessária a vistoria in loco, deverá o profissional comparecer em
campo, para verificar a veracidade da situação narrada nos autos,
podendo solicitar documentações, projetos, cálculos, diário de obra,
que exerçam influência direta na conclusão do laudo. A presença do
perito no local é de suma importância, pois muitos fatos e situações
ligadas à questão vêm à tona.
O perito judicial não trabalha somente com um tipo de
manifestação patológica, mas com problemas generalizados, tais como:
recalque das fundações; corrosão das armaduras do concreto; trincas
estruturais; trincas nos revestimentos internos e externos; infiltrações;
manchas de umidade; vazamentos em tubulações da instalação
hidráulica; erros de projeto ou execução das instalações elétricas;
descolamento do revestimento cerâmico dos pisos das paredes interna
e externa; eflorescência, empolamento, descolamento e pulverulência
do revestimento de argamassa; má colocação de portas e janelas;
deficiência na instalação de caixilhos, etc. As origens podem ser
diversas:

erros

de

projetos,

execução,

emprego

de

materiais

inadequados e de baixa qualidade, falta ou erro na manutenção
periódica corretiva ou preventiva.
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A técnica pericial deve ser embasada em metodologia científica,
para que tenha alto rigor e precisão, atendendo aos requisitos mínimos
para que o juiz com convicção decida sobre o caso, dando o seu
veredicto final.

5.2 – Defeitos em revestimentos cerâmicos de fachadas
Grandiski (10) aponta as causas dos defeitos construtivos:
Origem Exógena: provocadas por terceiros ou pela natureza.
Origem Endógena: inerentes à própria edificação, dentre as
quais destacam-se:

•

Descolamento do revestimento cerâmico;

•

Gretamento do revestimento cerâmico;

•

Eflorescências;

•

Trincas na argamassa de emboço;

Nossa experiência profissional aponta as causas mais comuns
das ocorrências mencionadas:

•

Expansão devido à corrosão da armadura do concreto estrutural;

•

Falhas nas juntas de assentamento das placas cerâmicas;

•

Variações climáticas;

•

Juntas de movimentações não previstas;

•

Tensões na base e/ou no revestimento devido a movimentações
estruturais;

•

Falhas de execução – má preparação da base, emboço, ou ainda
no assentamento das peças;
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•

Deficiência no gerenciamento das obras;

•

Falhas de projeto;

•

Uso de cerâmica inadequada;

•

Falhas no uso e manutenção da edificação.
Esses tipos de defeitos deverão ser evitados, adotando-se mão-

de-obra qualificada, acompanhamento profissional com domínio e
conhecimento técnico, materiais adequados de boa qualidade, projeto
executivo bem definido e com detalhamento da seqüência executiva.
Conforme Bauer(14), os principais fatores que interferem na
qualidade

do

acabamento

causados

pela

em

inexistência

revestimento

de

juntas

de

cerâmico

tem

movimentação

sido
ou

distanciamento inadequado entre as juntas.
Outro item que tem causado descolamentos em revestimentos
cerâmicos de fachadas, segundo aponta Bauer(14), é a infiltração de
água por deficiência de calafetação das juntas de assentamento. Nesse
caso são gerados esforços nas peças por dilatação e contração por
absorção de água, além da possibilidade da formação de pressão de
vapor de água e eflorescências no revestimento.
Alerta Bauer(14) para outra ocorrência comum de defeito em
revestimento cerâmico de fachada, que é o preenchimento inadequado
do tardoz da peça cerâmica, ou seja, os vãos entre garras não são
devidamente

preenchidos

com

a

argamassa

de

assentamento,

ocasionando posterior descolamento do revestimento de maneira
generalizada.

Deve-se

verificar

o

desgaste

da

desempenadeira

dentada, para que não fique comprometida a altura do cordão de
assentamento e conseqüentemente a aderência do revestimento
cerâmico.
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A perfeita formação dos cordões aliados ao assentamento
adequado e com emprego de argamassa colante de boa qualidade
contribui para um assentamento correto e com menores índices de
ocorrências de descolamentos.

5.2.1 – Descolamento do revestimento cerâmico
O descolamento do revestimento cerâmico é um defeito oriundo
de falha na mão-de-obra, material empregado, ou mesmo de projeto e
coordenação da obra. A deficiência no assentamento, emprego de
materiais de baixa qualidade, não atendimento ao tempo em aberto,
alta absorção da placa cerâmica, variações térmicas são algumas das
causas que contribuem para o surgimento deste tipo de defeito.
Campante (15) destaca ainda a possibilidade de ocorrência de
estufamentos no revestimento cerâmico, que pode ser observada na
interface

emboço/base,

substrato/argamassa

colante

ou

ainda

argamassa colante/placa cerâmica. No último caso, algumas peças
estariam presas somente pela junta de assentamento em estado
iminente de rompimento, como mostra a foto 5.1.

Foto 5.1: Vista do estufamento do revestimento cerâmico
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O procedimento para reparo é a substituição das placas soltas,
ou de todo o revestimento, uma vez que, na maioria dos casos, é difícil
manter o padrão da construção, com a mesma tonalidade de cor das
placas.
A foto 5.2 evidencia a substituição parcial do revestimento
cerâmico da fachada de um edifício na cidade de São Paulo, ilustrando
a diferença na tonalidade das peças originais após a execução. Os três
tons diferentes das placas evidenciam o reparo parcial anterior.
Tal procedimento desvaloriza o empreendimento concebido pela
construtora como de alto padrão.

Foto 5.2: Vista das diferentes tonalidades das placas cerâmicas
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5.2.2 – Trincas e descolamentos na argamassa de emboço

Estes

defeitos

também

contribuem

para

a

ocorrência

de

descolamento dos revestimentos cerâmicos de fachadas.
As ocorrências podem ser devidas à inobservância de algumas
etapas na execução do substrato, tais como: superfície do concreto
suja, com resíduos do desmoldante empregado, ausência de chapisco,
tensões nos revestimentos devido a movimentações térmicas e
higroscópicas, deformações estruturais, traço com alto teor de cimento,
provocando retrações da argamassa.
Nesses casos, após analisar o comportamento dos revestimentos
e determinar a origem dos defeitos, devem ser reparadas as áreas
afetadas, observando as restrições para uma ação corretiva e adotando
uma metodologia que evite o ressurgimento do problema.

A seguir na foto 5.3, tem-se a trinca do emboço, que contribuiu
para o descolamento do revestimento cerâmico de fachada.
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Foto 5.3: Trinca horizontal do emboço e descolamento do
revestimento cerâmico de fachada.

Foto 5.4: Descolamento do emboço, sob a viga da sacada do
edifício.
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5.2.3 – Eflorescências

A eflorescência é decorrente da migração de sais solúveis
presentes nos materiais, formados principalmente por sais de metais
alcalinos (sódio e potássio) e alcalinos terrosos (cálcio e magnésio), os
quais posteriormente, após secagem, impregnam a superfície da placa
cerâmica. Sua manifestação normalmente é vista em forma de mancha
esbranquiçada. Este tipo de patologia altera a aparência da superfície
sobre a qual se depositam e, em determinados casos, seus sais
constituintes podem ser agressivos.
As fotos 5.5 e 5.6 evidenciam a eflorescência no revestimento
cerâmico de fachada.

Fotos 5.5 e 5.6: Eflorescências em revestimentos cerâmicos de
fachadas.
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Para Bauer (17), a eflorescência é causada por três fatores:
1)

O teor de sais solúveis existentes nos materiais ou
componentes (alvenarias ou revestimentos);

2)

A presença de água;

3)

Pressão hidrostática necessária para que a solução migre
para a superfície.

Se um desses fatores não ocorrer, o fenômeno também não
ocorrerá.
Campante (15) menciona as principais fontes de sais solúveis
presentes nas placas cerâmicas: matérias-primas cerâmicas, água
usada na fabricação, reação de componentes da massa cerâmica com
óxidos de enxofre presentes no combustível do forno usado durante a
secagem e início da queima, defloculantes, além de outras substâncias
adicionadas à massa cerâmica.
Segundo Bauer (17), caso a queima dos produtos cerâmicos seja
realizado em temperatura adequada, acima de 950 oC, os sulfatos
alcalinos e de magnésio são eliminados e, em temperatura de 1050 oC,
os de cálcio.
O segundo fator é devido à água de chuva que infiltra pelas
trincas, vazamentos de tubulações de águas pluviais e de esgoto. A
água utilizada em limpezas pode contribuir para que ocorram as
eflorescências.
O terceiro fator é a pressão hidrostática, necessária à migração
da solução para a superfície.
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Na tabela 5.1, Bauer(17) relaciona os sais mais comuns em
eflorescência,

fontes

prováveis

do

seu

aparecimento

e

a

sua

solubilidade em água.
Composição química
Carbonato de cálcio

Fonte provável
Carbonatação

da

Solubilidade em água
cal

Pouco solúvel

lixiviada da argamassa ou
concreto e de argamassa
de cal não carbonatada

Carbonato de magnésio

Carbonatação

da

cal

Pouco solúvel

lixiviada de argamassa de
cal não carbonatada

Carbonato de potássio

Carbonatação
hidróxidos

dos

alcalinos

Muito Solúvel

de

cimentos com elevado teor
de álcalis

Carbonato de sódio

Carbonatação
hidróxidos

dos

alcalinos

Muito solúvel

de

cimentos com elevado teor
de álcalis
Cal liberada na hidratação

Hidróxido de cálcio

Solúvel

do cimento

Sulfato

de

cálcio Hidratação do sulfato de Parcialmente solúvel

desidratado

cálcio do tijolo

Sulfato de magnésio

Tijolo,

água

de

Solúvel

de

Parcialmente solúvel

amassamento

Sulfato de cálcio

Tijolo,

água

amassamento

Sulfato de potássio

Reação

tijolo-cimento,

agregados,

água

Muito solúvel

de

amassamento

Sulfato de sódio

Reação

tijolo-cimento,

agregados,

água

Muito solúvel

de

amassamento

Cloreto de cálcio

Água de amassamento

Muito solúvel

Cloreto de magnésio

Água de amassamento

Muito solúvel
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Nitrato de potássio

Solo

adubado

ou

Muito solúvel

ou

Muito solúvel

ou

Muito solúvel

contaminado

Nitrato de sódio

Solo

adubado

contaminado

Nitrato de amônia

Solo

adubado

contaminado

Cloreto de alumínio

Limpeza

com

ácido

Solúvel

com

ácido

Solúvel

muriático

Cloreto de ferro

Limpeza
muriático

Tabela 5.1: Natureza química das eflorescências (Bauer

(17)

)

A eflorescência pode causar o descolamento das placas, pois a
cristalização dos sais existentes na interface argamassa colante/placa
cerâmica provoca tensões capazes de originar tal patologia.
Na tabela 5.2, Thomaz (18) aborda as principais manifestações e
causas de eflorescência.

Tabela 5.2: Manifestações e causas de eflorescências.(Thomaz

(18)

)
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As manifestações mais comuns são as com aspecto de pó
branco pulverulento e depósito branco em forma de escorrimento.
O teor de sais solúveis existentes nos materiais ou componentes
(alvenarias ou revestimentos), água, pressão hidrostática, evaporação
da água e cristalização do sal são fatores que contribuem para a
formação da eflorescência.
A limpeza de revestimentos cerâmicos, com ácidos, também
pode contribuir para que ocorram as eflorescências. Quando do término
da execução da fachada, é comum proceder-se à limpeza com solução
ácida, visando eliminar resíduos de argamassa. Caso não seja feita
prévia saturação com água, poderá haver penetração profunda da
solução

ácida,

gerando

formação

de

grande

quantidade

de

eflorescências, pois o ácido muriático, em contato com o cimento do
rejuntamento, forma cloretos muito solúveis em água.

5.2.4 – Gretamento do revestimento cerâmico

Esse defeito consiste na formação de micro fissuras sobre a
superfície vidrada (aberturas de 0,05 a 0,1 mm). Segundo a NBR –
13818 – Placa cerâmica para revestimento: especificação e métodos de
ensaios (16), as placas cerâmicas não devem apresentar gretamento.
Determinadas condições higrotérmicas favorecem a formação de
tensões entre o vidrado e o corpo cerâmico da peça. O fenômeno pode
ocorrer devido à falta de compatibilidade entre os coeficientes de
expansão do vidrado e do corpo cerâmico.
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Conforme Campante (15), existem dois tipos de gretamento:
imediato e retardado. O primeiro ocorre durante a fabricação das
placas, na fase de resfriamento, fazendo com que a camada de
material vítreo rompa-se de maneira capilar.
O gretamento retardado ocorre durante o uso. A expansão por
umidade, ou retração das argamassas de emboço e fixação com alto
teor de cimento ocasionam tensões nas placas cerâmicas, levando ao
surgimento das fissuras na camada de material vítreo do esmalte.
Este tipo de manifestação só poderá ser reparado mediante
substituição da peça, configurando defeito do material empregado.

A foto 5.7 evidencia o gretamento da placa cerâmica de fachada.

Foto 5.7: Vista do gretamento das placas cerâmicas, localizadas
no topo da edificação, observando-se as suas micro-fissuras.
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5.3

–

Conceito,

tipologia

e

classificação

dos

revestimentos cerâmicos de fachada.
A vedação de parede sem função estrutural deverá atender aos
requisitos

de

função

decorativa,

isolação

térmica

e

variações

climáticas, vento, chuva e impacto.
Além da placa cerâmica, os componentes do revestimento são
formados pelo substrato, constituídos por camada de emboço ou
argamassa colante e rejuntamento entre as placas.
A figura 5.1 de Fiorito (19), apresenta as camadas que compõem o
revestimento cerâmico de fachada.

Base
Argamassa de emboço
Chapisco
Junta
Argamassa colante
Revestimento cerâmico
Máximo de 2cm se maior,
executar camadas de 2cm
cada.

Fig. 5.1 - Método convencional (adaptada de Fiorito(19) )

48

Os revestimentos cerâmicos podem ser classificados conforme a
técnica de execução:


Com base previamente regularizada;



Sem base regularizada.
A técnica de execução com base previamente regularizada tem,

em geral, quatro variações para o assentamento das placas cerâmicas:
Fiorito (19)
1. Fixação com nata ou pasta de cimento sobre emboço
úmido (utilizada para pastilha);
2. Fixação com massa fina de cimento, cal e areia (utilizada
para pastilhas);
3. Fixação com bocaia, nata de cimento como ponte de
ligação ou polvilho de cimento sobre emboço úmido;
4. Fixação com argamassa colante sobre emboço seco e
endurecido.

Já a técnica de execução sem base regularizada, atualmente
pouco utilizada, é conhecida como “técnica do bolão”, sendo seu
assentamento feito por aplicação de argamassa mista (cimento e cal)
no verso da placa, que posteriormente é assentada, comprimindo-a
contra a base.
A principal desvantagem desse método é a retração da
argamassa de assentamento, podendo provocar o gretamento da placa
cerâmica, devido aos esforços de flexão para o lado externo da placa
confinada, conhecida como efeito “beliscão”. (Fiorito
As

argamassas

colantes

têm

(19)

).

desempenhado

um

papel

importante quanto à racionalização dos serviços, menor desperdício de
materiais e maior produtividade.
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Sabbatini; Barros (20) citam como vantagens técnicas de fixação
com argamassa colante:
1. Formação de equipes de produção específicas que trabalham
independentemente;
2. Necessidade de mão-de-obra menos qualificada (facilidade de
execução);
3. Maior produtividade;
4. Introdução de controle da camada de emboço;
5. Diminuição dos efeitos da retração do emboço sobre a camada
de revestimento cerâmico.

Tais vantagens contribuem para o sucesso do empreendimento,
sobretudo considerando-se o fator comercial e diminuição do prazo
para entrega da obra. A diminuição dos efeitos de retração do substrato
se deve ao fato de que a camada de argamassa adesiva apresenta
espessura inferior ao convencional, minimizando as movimentações de
tensões de cisalhamento na interface e comprometimento da aderência
das placas.
Fiorito (19) aponta como principais vantagens da argamassa
colante a rapidez na execução dos serviços, ou seja, ganho na
produção média diária por assentador, da ordem de 20 m²/dia,
enquanto, no método convencional, essa média diminui para 7 m²/dia,
considerando-se 20 dias trabalhados. O número de funcionários
necessários para execução dos serviços também diminui, já que o
rendimento é maior. Quanto à economia, diminui pela metade o
consumo de cimento, cal hidratada e areia.
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5.4 – Fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem na
qualidade das fachadas dos edifícios
A falta de um projeto detalhado, ou mesmo a imprudência dos
construtores afetam diretamente a qualidade das fachadas dos
edifícios, pois, muitas vezes, os projetos são desenvolvidos sem
prever, com precisão, o produto final da fachada.
A escolha do revestimento cerâmico de fachada é, muitas vezes,
feita de acordo com a estética e menor custo, sem levar em
consideração

aspectos

técnicos

confiáveis,

comprometendo

a

qualidade final do empreendimento.
O CTBUH Council on tall buildings and urban habitat (21)
apresenta uma sequência sistemática que visa à qualidade das
fachadas das edificações:
1. Características arquitetônicas da fachada – composição formal
e arranjo dos volumes e funcionalidade dos componentes, a
fachada é considerada como um trabalho de arte que interage
com o entorno do edifício. São geralmente controvertidas
devido à sua subjetividade;
2. Qualidade do projeto da fachada – Muitas vezes confundido
com a qualidade estética da arquitetura, o projeto da fachada
deve

levar

em

conta

o

sucesso

do

empreendimento,

juntamente com os aspectos estruturais, funcionais (limpeza,
recolocação,

manutenção),

construtivos

e

operacionais

(proteção contra os raios solares, isolamento térmico e
acústico, durabilidade, etc.);
3. Qualidade dos materiais de fachada – durabilidade, adequação
técnica ao entorno, espessura e tamanho das placas e
garantia de controle de qualidade dos materiais;
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4. Execução da fachada – A qualidade do produto final influencia
diretamente na sua manutenção ao longo do tempo, bem como
na opinião pública em relação à qualidade da fachada e ao
profissionalismo das pessoas e empresas envolvidas no
processo.
Conforme o CTBUH(21) a falta de consideração de qualquer
elemento, mesmo que aparentemente insignificante, no que diz
respeito à qualidade, ao projeto e à construção da fachada, pode afetar
seriamente a imagem do edifício e, muitas vezes, tornar-se de difícil
correção.
Walters (22) menciona

alguns

fatores

determinantes

para

obtenção da qualidade dos revestimentos cerâmicos de fachadas:

PLACAS

CONSTRUTOR

BASE E
SUBSTRATO

PROJETO

REVESTIMENTO
CERÂMICO DE
FACHADA
ESPECIFICAÇÕES

ADESIVOS

REJUNTE

MÃO-DE-OBRA
FERRAMENTAS

Fig. 5.2 – Fatores que influenciam na qualidade do revestimento (WALTERS 1992)

a
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5.5 – As funções dos revestimentos cerâmicos de
fachadas
Os revestimentos cerâmicos de fachadas têm como principais
funções

a

proteção

dos

elementos

de

vedação,

acabamento

arquitetônico, isolamento acústico e térmico; estanqueidade à água e
gases, segurança ao fogo.
Para Perry; West (5), entendem que os requisitos básicos a serem
considerados nos revestimentos cerâmicos de fachadas são:



Atender à proposta arquitetônica da fachada da edificação,



Manter-se íntegro durante a vida útil do edifício, e



Satisfazer os custos previstos no empreendimento.
Para um bom desempenho dos revestimentos cerâmicos de

fachada se faz necessário o emprego da mão-de-obra qualificada, com
acompanhamento técnico e profissional capaz de orientar corretamente
o pessoal envolvido na execução do revestimento.
Atendidos esses requisitos, o desempenho do revestimento
cerâmico da fachada apresentará um resultado satisfatório, pois,
muitas vezes, embora haja um projeto arquitetônico harmonioso e bem
detalhado, indicando os materiais e as metodologias de assentamento
com as juntas de movimentações previstas, esses segmentos não são
adotados pelos empreiteiros de obra, que, por economia e rapidez,
esquecem-se da qualidade inicialmente prevista.
O

CTBUH (21)

apresenta

uma

lista

de

fatores

a

serem

considerados no projeto das fachadas de edifícios, para orientar o
projetista, visando a melhora no produto final:
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1. Materiais empregados e sua preparação


Qualidade dos materiais de base;



Composição química dos materiais escolhidos;



Propriedades mecânicas;



Garantia de fornecimento e disponibilidade;



Qualidade das matérias-primas;



Coeficiente de expansão térmica;



Contrato de fornecimento, aplicação e manutenção;



Compatibilidade

com

outros

materiais

utilizados

na

fachada;


Reciclagem de materiais no futuro;



Normalização e uniformidade dos materiais;



Facilidade de aplicação;



Transporte da loja, revenda ou fábrica até o canteiro de
obras

2. Agentes externos


Isolamento térmico;



Isolamento acústico;



Permeabilidade ao ar e a água;



Remoção de condensação;



Barreira ao vapor de água;



Adaptabilidade do sistema às diferentes orientações da
fachada;



Efeitos sísmicos;



Danos físicos exteriores;



Vulnerabilidade ao grafitismo e vandalismo nos pavimentos
mais baixos;



Proteção contra radiação solar

3. Canteiro de obras


Facilidade de montagem ou aplicação;
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Adequação aos meios de transporte vertical;



Proteção da fachada durante a execução dos serviços;



Segurança durante a montagem ou aplicação e no
canteiro;



Controle de montagem ou aplicação;



Estocagem no depósito e no canteiro;



Facilidade no controle de aceitação no canteiro;



Facilidade de preparação do projeto as-built e programa de
manutenção

4. Critérios variados


Isolamento ao fogo entre elementos da estrutura suporte;



Risco de queda e acidente no caso de incêndio;



Acessibilidade para combate ao fogo;



Ventilação natural e áreas livres;



Facilidade de limpeza e manutenção;



Possibilidade de remoção de elementos para limpeza
exterior;



Facilidade de recolocação e substituição;



Possibilidade de instalação interior e exterior de proteção
solar;



Projeto possibilitando a movimentação da estrutura;



Modularidade da fachada;



Durabilidade da fachada;



Possibilidade de cores, texturas e acabamentos diferentes;



Possibilidade de correção das juntas;



Planicidade da superfície;



Visibilidade à noite;



Interface com o piso do térreo e o telhado ou cobertura;



Possibilidade de instalação de placas luminosas.
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5.5.1 – Fatores que influenciam na vedação e proteção
O revestimento cerâmico tem função direta de vedação e
acabamento do edifício e, outras importantes para proteção dos
elementos de vedação e estrutura contra a deterioração.
As funções de proteção e vedação são importantes para o bom
desempenho construtivo, tais como: isolamento acústico, isolamento
térmico, estanqueidade à água e ao ar e segurança ao fogo.
O acabamento no topo da alvenaria é importante para prevenir a
incidência de infiltrações pelos vãos, juntas e interface revestimento
cerâmico/argamassa colante; as pingadeiras e rufos deverão ser
previstos na execução de acabamento.
A NBR – 13755/96 – Revestimento de paredes externas e
fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante
– Procedimento (23) recomenda a execução de juntas de movimentações
horizontais a cada 3 metros ou a cada pé direito e juntas verticais de
movimentações a cada 6 metros.
Na

França,

recomenda-se

a

execução

de

juntas

de

movimentações longitudinais e/ou transversais, sempre que a parede
externa tiver área igual ou maior que 32 m 2, ou a extensão do lado for
maior que 6m. Nos EUA, quando a extensão do lado for maior ou igual
a 5m.
As juntas de movimentações devem ser aprofundadas até a
superfície da parede, preenchidas com materiais deformáveis e
vedadas com selante flexível, como mostra a figura 5.3.
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Base
Revestimento de regularização (emboço)

L

Chapisco
Material de enchimento
selante
Argamassa colante (camada de fixação)
Revestimento
cerâmico

Máximo de 2cm. Se maior,
executar camada de 2cm
cada

Junta de assentamento

Fig. 5.3 – Junta de movimentação (adaptada pelo autor)

As deformações estruturais e de fundação e as retrações dos
revestimentos também afetam a durabilidade e contribuem para o
surgimento de patologias. O meio ambiente e a localização onde está
inserida a edificação devem ser observados e levados em consideração
numa vistoria técnica devido à possibilidade de ocorrências de chuvas
ácidas, movimentações térmicas, assim como a poluição que despeja
grande quantidade de CO 2 (gás carbônico) na atmosfera. As vias de
tráfego intenso com veículos pesados são fatores que influenciam no
agravamento das manifestações patológicas, devido às vibrações
constantes que são transmitidas para a estrutura e revestimentos das
edificações.
Outros

fatores

que

influenciam

no

desempenho

dos

revestimentos cerâmicos de fachadas são: eflorescências, trincas e
gretamento das placas. Os descolamentos das placas são ocorrências
mais freqüentes e de maior gravidade, devido aos riscos iminentes de
segurança, além de problemas estéticos, vulnerabilidade aos ataques
de agentes agressivos, variações climáticas, etc.
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A falta de manutenção preventiva e/ou corretiva também afeta a
durabilidade e desempenho do revestimento. Assim, mesmo que
esquecidos

esses

detalhes

durante

a

construção,

deverão

ser

corrigidos para que os materiais empregados e o bom desempenho da
construção sejam preservados, contribuindo para a durabilidade e
prolongamento da vida útil da edificação.

5.5.2 – Fatores importantes para o uso e manutenção
Alguns itens importantes para o bom desempenho final do
revestimento cerâmico de fachada estão relacionados ao uso e
manutenção da edificação.
A construtora deve entregar aos usuários um manual explicativo
e de orientação para que o produto final entregue seja mantido em
perfeitas condições, preservando e alongando a sua vida útil.
Medeiros (3) apresenta uma lista de requisitos básicos para uso e
manutenção:
1. Preparação do projeto as-built e programa de manutenção;
2. Facilitar a manutenção preventiva
3. Dificultar a sujeira por partículas em suspensão no ar;
4. Permitir-se lavar pela chuva;
5. Facilitar a limpeza;
6. Permitir a substituição de placas;
7. Oferecer disponibilidade de placas para reposição futura;
8. Facilitar reposição e recuperação;
9. Evitar acidentes ao longo da vida útil;
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10. Minimizar a gravidade de acidentes em caso de descolamento
da placa.
Muitos problemas que surgem na etapa de uso das edificações
podem ser evitados, minimizando os custos com a manutenção e
recuperação da edificação.

5.6 – Materiais componentes para revestimentos de
fachadas cerâmicas
Os materiais para revestimentos de fachadas cerâmicas devem
apresentar características de desempenho adequadas a fim de que
sejam garantidas e preservadas as suas propriedades originais,
atendendo aos requisitos de qualidade e vida útil.
Pode-se considerar como materiais constituintes do revestimento
cerâmico de fachadas a peça cerâmica, argamassa de regularização,
argamassa colante, juntas de assentamento, juntas de movimentação,
pois são fundamentais para o bom desempenho do produto final.

5.6.1 – Argamassa colante para assentamento de placas
cerâmicas
A argamassa colante é a mistura de aglomerantes hidráulicos,
agregados minerais e aditivos. A adoção de água nessa composição
química forma uma pasta viscosa, plástica e aderente, que será
aplicada

no

substrato

ou

qualquer

assentamento das peças cerâmicas.

outro

tipo

de

base

para
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A normalização das argamassas colantes, NBR – 14081 –
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cerâmica

-

Especificação (24),

define

quatro

tipos

de

materiais

destinados às aplicações especificas:

•

AC-I-Interior:

para

fixação

de

azulejos

em

interiores

de

habitações. A NBR 14.083 (25) determina o tempo em aberto dessa
argamassa em maior ou igual a 15 minutos. A NBR 14084(26)
menciona que a resistência de aderência aos 28 dias, tanto para a
cura normal quanto para a submersa em água, seja maior ou igual a
0,5 MPa.
•

AC-II-Exteriores: para o assentamento de placas cerâmicas em
pisos

e

fachadas

externas

de

edifícios

habitacionais

e,

eventualmente, nos casos não cobertos pela AC-I. A NBR
14.083 (25) determina o tempo em aberto dessa argamassa em maior
ou igual a 20 minutos. A NBR 14084(26) menciona que a resistência
de aderência aos 28 dias, tanto para a cura normal quanto para a
submersa em água e em estufa, seja maior ou igual a 0,5 MPa.
•

AC-III-Alta Resistência: para colar placas submetidas durante as
solicitações termo-higrométricas e mecânicas extremas nas
quais a camada adesiva ficará exposta a combinações de
tensões de tração e cisalhamento expressivas. A NBR 14.083
(25)

determina o tempo em aberto dessa argamassa em maior ou

igual a 20 minutos. A NBR 14084(26) menciona que a resistência de
aderência aos 28 dias, tanto para a cura normal quanto para a
submersa em água e em estufa seja maior ou igual a 1,0 MPa.
•

AC-III-E Similar a ACIII, porém, com tempo em aberto maior. A
NBR 14.083 (25) determina o tempo em aberto dessa argamassa em
maior ou igual a 30 minutos. A NBR 14084(26) menciona que a
resistência de aderência aos 28 dias, tanto para a cura normal
quanto para a submersa em água e em estufa, seja maior ou igual a
1,0 MPa.
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A introdução da argamassa colante AC-II-Externa melhora o
desempenho e minimiza as ocorrências de patologias em revestimentos
cerâmicos de fachadas.
Para revestimentos cerâmicos de fachadas, recomenda-se a
utilização de argamassa colante para exteriores AC-II, conforme
preconizado pela norma, ou ainda a argamassa AC-III. Existe
atualmente no mercado a argamassa colante especial denominada ACIII (tipo flex), com adição de polímeros, permitindo boa elasticidade,
para melhorar o desempenho.
A principal função da argamassa colante é aderir as placas
cerâmicas ao substrato ou às camadas de base, sendo esse tipo de
argamassa, atualmente, a preferida e de maior uso na construção civil.
Essa preferência se deve principalmente aos fatores de racionalidade,
economia de tempo e custo, facilidade na aplicação, menor índice de
patologias, comparada com a argamassa convencional.
Em relação à argamassa convencional, a espessura aplicada é
bem inferior, quando se utiliza a argamassa colante, além de
proporcionar maior agilidade e facilidade na aplicação. As tensões de
retração sob o revestimento existem, porém, devido à pequena
espessura, em torno de 2,5 a 6 mm, são menores do que quando se
utiliza o método convencional.
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5.6.1.1 – Capacidade de aderência
As argamassas colantes têm a capacidade de aderir a peça
cerâmica com a base, o que contribui para a durabilidade do
revestimento cerâmico.
Na aplicação da argamassa no substrato, este deverá estar
limpo, sem resíduos, pois do contrário poderá prejudicar a aderência. A
formação de película e o tempo em aberto prejudicam a aderência da
peça cerâmica.
As placas cerâmicas apresentam configurações variadas no
tardoz, que pode ser formada por superfície lisa, com reentrâncias ou
em garras. As peças que apresentam garras no tardoz são de fácil
aderência, pois aumenta a resistência às tensões de cisalhamento a
que as peças estarão submetidas. Outro fator importante na aderência
da argamassa é a porosidade da peça cerâmica que é determinada
pelo ensaio de absorção de água.
Medeiros (3) diz que a porosidade da cerâmica é essencial para
promover a aderência mecânica e que os poros devem ser abertos ou
acessíveis à penetração de pasta aglomerante.

5.6.1.2 – Formação da película e tempo em aberto
A formação da película é percebida pela cor esbranquiçada e
toque com o dedo, onde não será impregnado de pasta. Existe ainda, o
método

de

verificação

preenchimento

com

da

formação

argamassa

especificado pela ANFACER(4).

do

de
tardoz

película,
da

através

peça

de

cerâmica
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O final do tempo da formação da película pode ser verificado
pelo preenchimento do tardoz da peça cerâmica, numa área inferior a
50%. O teste pode ser feito assentando e retirando a peça cerâmica até
que o tardoz da peça apresente impregnação inferior a 50%.
Fiorito (19) diz que a formação da película significa que a
argamassa poderá ainda estar fresca no interior dos cordões, ou além
da formação da película, o tempo de abertura poderá ter sido
ultrapassado.
O tempo em aberto corresponde ao período em que a
argamassa, após estendida sobre a base, consegue manter as peças
cerâmicas assentadas e alcançar valores de aderência final aos 28 dias
de idade igual à estabelecida pela NBR 14084(26), em 0,5 MPa.
Considera-se encerrado o tempo em aberto, quando o valor de aderência
obtido por meio de ensaio for inferior a 0,5 MPa.
A NBR 14.083 (25) diz que o tempo em aberto deve ser maior ou igual
a 20 minutos. Após estender a argamassa colante sobre a base, esse tempo
deverá ser atendido, pois, do contrário, poderá formar a película
esbranquiçada, o que levaria ao vencimento do tempo em aberto.
Assim, ao estender a argamassa na base, deverá ser tomado o
cuidado para atender esse tempo, sob pena de comprometer a aderência do
revestimento e conseqüentemente provocar patologias de descolamentos.
As condições ambientais, umidade do ar e a formulação da
argamassa também exercem influência direta no tempo em aberto.
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Bauer(14) apresentou um resultado de tempo em aberto em seis
amostras diferentes de argamassa colante, conforme Tabela:
Tempo
(min.)
05
10
15
20

AM 1
0,52
0,13
0
0

Resistência de aderência média (MPa)
AM 2
AM 3
AM 4
AM 5
0,37
0,81
0,55
0,51
0,12
0,44
0,50
0,39
0
0,06
0
0,39
0
0
0
0,35

AM 6
2,0
1,80
1,70
1,40

Tabela 5.3: Resultado de tempo em aberto
As amostras nos 5 e 6 apresentaram um desempenho melhor, quanto
à resistência de aderência nos diversos intervalos de tempo em aberto,
porém, a amostra no 5 não atendeu a norma NBR 14084(26), uma vez que a
resistência de aderência foi inferior a 0,5 MPa para um intervalo de tempo
em aberto de 10 a 20 minutos. Pode-se concluir analisando os resultados,
que todas as amostras apresentaram um melhor desempenho nos primeiros
5 minutos. A amostra de no 6 foi a única que atendeu a norma, pois mesmo
com o tempo em aberto de 20 minutos, sua resistência de aderência foi bem
superior a 0,5 MPa.

5.6.2 – Argamassa para rejuntamento e a sua aplicação
O rejuntamento compõe-se de juntas entre as peças cerâmicas
do revestimento, formadas à base de pastas de cimento Portland cinza
ou branco, podendo receber aditivos para repelir a água, ter resistência
mecânica ou alterar as tonalidades de cor.
Tem como função absorver as movimentações de expansão das
peças cerâmicas e calafetar as juntas de assentamento, onde pode
infiltrar água, acessando a argamassa e gerando tensões que
prejudicam a aderência da peça cerâmica.
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Bauer(14) alerta que devem ser mantidas juntas com largura
suficiente para perfeita infiltração da argamassa de rejuntamento e
para que o revestimento cerâmico tenha um relativo poder de
acomodação às movimentações da alvenaria e da própria argamassa
de assentamento.
A NBR 13755 – Revestimentos de paredes externas e fachadas
com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante Procedimento (23), apresenta as juntas mínimas de assentamento,
variando de acordo com as dimensões das peças cerâmicas:
Dimensões das peças
(mm)
110 x 140
110 x 220
150 x 150
150 x 200
200 x 200
200 x 250

Juntas de assentamento mínimas (mm)
Parede interna
Parede externa
1,0
2,0
2,0
3,0
1,5
3,0
2,0
3,0
2,0
4,0
2,5
4,0

Tabela 5.4: Dimensões das juntas de assentamento
As dimensões mencionadas devem ser seguidas para que sejam
absorvidas as tensões provocadas pelas peças cerâmicas, evitando a
flambagem do revestimento.

5.6.3 – Qualidade das placas cerâmicas

A escolha do material cerâmico de boa qualidade é importante
para

garantir

o

desempenho

ao

isolamento

térmico,

acústico,

estanqueidade à água, durabilidade e garantia da vida útil, além do
aspecto estético que influencia na valorização do edifício.
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5.6.3.1 – Absorção de água e teor de umidade das placas
cerâmicas no assentamento
A

NBR

classificação
•

(27)

13817

–

Placas

cerâmicas

para

revestimento

–

, apresenta cinco grupos de absorção de água:

Grupo Ia para placas com absorção maior que 0% e menor
ou igual 0,5%;

•

Grupo Ib para placas com absorção maior que 0,5% e
menor ou igual a 3,0%;

•

Grupo IIa, com absorção maior que 3% e menor ou igual a
6%;

•

Grupo IIb, com absorção maior que 6% e menor ou igual a
10% e;

•

Grupo III para placas com absorção maior que 10%.

A NBR – 13818 – Placas cerâmicas para revestimento (16) , não
determina um limite para absorção das placas cerâmicas destinadas
especificamente às fachadas. A NBR - 5644/86 (28), antiga norma,
estabelecia que os azulejos não deveriam ter absorção de água
superior a 6%, enquanto que o guia geral de cerâmica & assentamento
98/99 MENASCE (29), recomenda para fachadas, placas cerâmicas com
valores de absorção de água de 0% a 6%.
Medeiros (3) menciona que a absorção total dos revestimentos
cerâmicos deve ser baixa para limitar as movimentações higroscópicas
a que o revestimento externo está sujeito. Alerta, ainda, que a
capacidade de absorção de água interfere na aderência entre a placa
cerâmica e a argamassa colante e que absorção de água muito alta ou
muito baixa pode trazer prejuízos.
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As placas cerâmicas devem ter absorção tal que a pasta de
argamassa penetre nos poros da peça, aumentando a sua capacidade
de

aderência

e

contribuindo

para

o

seu

bom

desempenho

e

durabilidade.
Bauer(14) apresentou um ensaio de resistência de aderência de
placas cerâmicas assentadas com argamassa colante, em função do
teor de umidade, considerando-se absorção de umidade igual a 18,4%.
As peças ensaiadas tinham dimensões de 200 x 200 x 7,5 mm e foram
consideradas em três condições diferentes de umidade: 1 a secas ao ar,
com 0,2% de umidade; 2 a submetidas à passagem de brocha com água
em duas demãos sobre o tardoz, resultando em 2% de umidade, e 3 a
imersas em água por período de 30 segundos. Antes do assentamento,
foram mantidas na posição vertical para escorrer a água em excesso,
resultando em 8,5% de umidade.
Os ensaios foram realizados aos 28 dias de idade e os valores
de tensão de aderência correspondem ao valor médio de 5 resultados,
conforme Tabela abaixo:
Condição de
umidade
1
2
3

Tensão média
(MPa)
0,99
1,00
0,75

Absorção
1%
11%
46%

Valor relativo de
resist. aderência
100%
101%
76%

Tabela 5.5: Ensaio de resistência à aderência.
As placas secas tiveram uma maior resistência à aderência do
que aquelas submersas em água. Assim, quando aumenta o teor de
umidade das peças, ocorre uma perda de resistência na aderência.
Das

placas

cerâmicas

ensaiadas,

apresentaram

melhores

resultados de resistência à tração aquelas em que se utilizou o método

67

de molhagem com duas demãos de brocha. Diante dos resultados
obtidos, pode-se recomendar o assentamento de placas cerâmicas a
seco, em fachadas.
Bauer(14)

comenta

que

a

perda

de

aderência

em

peças

submersas em água é maior naquelas com massa porosa com
absorção de água da ordem de 12% e menor em peças com absorção
de água da ordem de 1 a 3%. Em peças cuja porosidade é alta, não há
diminuição da aderência até 50% da saturação com água. Alerta,
ainda, que o descolamento de revestimento cerâmico verificado pelo
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade L.A. Falcão Bauer ocorre
em peças cerâmicas que apresentavam altos valores de absorção de
água.

5.6.3.2 – Expansão por umidade e dilatação térmica
A expansão por umidade (EPU) dos revestimentos cerâmicos é
fator importante para o seu bom desempenho. Devido às variações
térmicas das placas cerâmicas, surge grande parte dos defeitos devido
à

perda

de

aderência,

pois

criam-se

tensões

na

interface

cerâmica/argamassa de assentamento, que tendem a romper-se,
descolando a placa cerâmica.
A probabilidade de ocorrência de descolamentos cerâmicos em
placas com alto valor de expansão por umidade é grande, pois as
tensões geradas na interface cerâmica/argamassa colante são maiores.
Afirma a NBR 13.818 – Placas cerâmicas para revestimento –
Especificação e métodos de ensaios (16): A maioria das placas
cerâmicas,

esmaltadas

negligenciável,

a

qual

ou
não

não,

tem

contribui

expansão
para

os

por

umidade

problemas

dos
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revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados).
Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições
climáticas, expansão por umidade acima de 0,6% o (0,6 mm/m) pode
contribuir para os problemas.
As placas cerâmicas que têm EPU negligenciável, quando
assentadas corretamente, não contribuem para o surgimento de
patologias em revestimentos cerâmicos de fachadas, cabendo a culpa
à mão-de-obra. Assim os fabricantes de peças cerâmicas estariam
protegidos pela assertiva da norma.
A elevada expansão por umidade, mesmo que aplicadas práticas
satisfatórias de assentamento, pode contribuir para o surgimento de
descolamento dos revestimentos cerâmicos de fachadas.

Em áreas onde a incidência de variações térmicas é maior, o
problema se agrava, pois será solicitada da placa maior resistência de
aderência pelos esforços que se desenvolvem na interface argamassa
colante/placa. Assim, deve-se evitar escolha de placas com tonalidades
escuras, pois absorve mais calor que as peças claras. É preciso
também atentar para a dimensão das placas cerâmicas, pois, quanto
maior for, maior será o movimento de dilatação. No Brasil, em épocas
de verão, as peças cerâmicas de fachadas expostas à ação de
insolação direta podem atingir 75ºC, quando a temperatura ambiente
estiver na casa dos 35ºC, conforme Sabatini(30) .
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6 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL

A metodologia proposta visa minimizar o tempo gasto em
vistorias técnicas, bem como abordar o máximo possível de variáveis
inerentes à patologia de revestimento cerâmico de fachadas, em um
fichamento sistêmico e orientativo.
A primeira pergunta que sempre vem a tona é: Como o perito
deve agir frente a um problema e o que fazer para dirimir as dúvidas
suscitadas nos autos?
De posse dos autos do processo, o perito deve se dirigir ao local
objeto da perícia, levando consigo todo o material para proceder à
vistoria técnica. Ao ler os autos do processo, o perito deve atentar para
todos os elementos e materiais que achar necessário para o deslinde e
bom andamento da vistoria.
É de vital importância a leitura e entendimento dos autos, antes
de

vistoriar

o

imóvel

sub

judice,

para

não

ser

surpreendido,

esquecendo-se de algum equipamento técnico necessário para o
desempenho no local.
A metodologia envolve três aspectos para identificação das
patologias, quais sejam:
1º) Estudo dos autos, vistoria do local, histórico da construção da
edificação (anamnese). Muitas vezes, dependendo do problema, essa
seqüência pode definir as causas das ocorrências;
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2º) Análise do comportamento da edificação e das patologias,
observando

as

possíveis

causas,

estudando

os

projetos

e

documentações técnicas, o meio ambiente em que está inserido o
imóvel, se próximo a indústrias, vias com tráfego intenso de veículos
pesados, incidência de chuvas ácidas. Como não se consegue pela
inspeção visual determinar a origem e diagnosticar o problema, é
necessário realizar ensaios rápidos de campo;
3º) Não obtendo sucesso com os procedimentos anteriores,
dever-se-ão realizar testes laboratoriais a serem definidos pelo perito,
variando de acordo com o tipo de defeito existente na edificação.
Recomenda-se, ainda, uma pesquisa bibliográfica e consulta a um
especialista, para subsidiar o diagnóstico, determinando as origens e
causas das ocorrências.
Para melhor entendimento será adotada parte do fluxograma
ilustrativo do item 4.1, considerando somente a seqüência de interesse
para que seja determinada uma forma ideal no desenvolvimento da
vistoria e, conseqüentemente o desfecho do laudo pericial.
Portanto, o interesse direto nesse caso é a partir da fase
operacional, onde será abordada a metodologia técnica.
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FASE OPERACIONAL

Retirada dos autos em cartório

Estudo dos autos do processo.

vistoria

Dados não satisfaz

Histórico da edificação
(anamnese)

Pesquisa bibliográfica

Análise dos dados
coletados

Consultas a especialistas

Dados satisfaz

Análise dos dados
coletados

Ensaios de campo

Diagnóstico do problema

Ensaios laboratoriais

Diagnóstico do problema

Prognóstico – previsão das
consequências

Prognóstico – previsão das
consequências

ELABORAÇÃO DO LAUDO
TÉCNICO PERICIAL CONCLUSIVO

Figura 6.1: Metodologia de vistoria técnica e definição das medidas
para determinar as causas dos defeitos. (Proposta do autor)
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6.1 – Procedimentos para diagnóstico dos defeitos

Lichtenstein (31)

elaborou

um

fluxograma

(Figura

6.2)

para

diagnosticar problemas patológicos em edificações.
O autor citado dividiu em três fases distintas a estrutura do
método, quais sejam: 1ª Levantamento de subsídios; 2ª Diagnóstico da
situação e 3ª Definição da conduta. A figura 6.2 mostra a estrutura
deste método.
Problema

Parte 1

Vistoria do local

Levantamento de
Subsídios

Anamnese (história do
edifício e do problema)

Ensaios em laboratorio

Parte 2
Diagnóstico

Diagnóstico

Alternativas
De intervenção

Prognóstico

Parte 3
Definição da conduta
Decisão da terapia

Resolução do problema

Figura 6.2: Método para a resolução de problemas patológicos.
(Lichtenstein

(31)

)
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Lichtenstein (31) entende que o profissional deverá conhecer bem
o método e cada uma de suas etapas.
Na vistoria técnica o engenheiro responsável deverá inicialmente,
por eliminação, procurar chegar à identificação do problema.
A anamnese do caso em estudo é importante, pois, nesse
momento, é estudado o histórico da edificação desde a fase da
construção e uso do edifício até a evolução dos defeitos, que
contribuíram para o seu desenvolvimento.
Essa é considerada a principal fase da elaboração do laudo, pois
o perito estará encarando o problema reclamado nos autos. Através de
exame minucioso, traçará sua metodologia para determinar com
precisão a origem e causas das ocorrências.
Quando ocorrem diversos defeitos, recomenda-se uma vistoria
pormenorizada de todo o edifício, adotando-se um roteiro sistemático:
1º) Mapeamento de todos os defeitos, descrevendo as suas
configurações e locais onde se encontram;
2º) Registro dos defeitos em croquis ou indicações nas plantas
fornecidas pela construtora ou condomínio;
3º) Apurar os defeitos e definir a sua gravidade;
4º) Levantamento do histórico da edificação, desde o início das
manifestações até o estágio de evolução no momento do exame;
5º)

Levantamento

de

subsídios

em

edificações

vizinhas,

observando se os problemas também se manifestam nelas;
6º) Análise da região e da via onde está inserida a edificação,
verificando intensidade de tráfego, tipo de construções vizinhas,
industriais poluidoras, probabilidade de incidência de chuvas ácidas;
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7º) Análise da sondagem do solo, verificando o perfil, se há
execução de aterro e tipo de fundação adotada;
8º) Estudo dos projetos, especificação dos materiais, diário de
obra, manuais de execução e de uso;
9º) Verificação dos ensaios de rompimento de corpos-de-prova
feitos durante a execução da obra;
10º) Verificação

de

ensaios

diversos

feitos

em

materiais

empregados na obra;
11º) Verificação do cronograma físico e financeiro previsto e
executado.
Caso a análise dos resultados seja insuficiente para diagnosticar
o problema, é necessário realizar os testes complementares de
laboratórios e de campo.
Os testes laboratoriais ou de campo deverão ser analisados pelo
perito judicial. Comparando os resultados com o projeto executivo e o
executado, poderá o perito apurar se houve erro em uma das fases ou
emprego de materiais de baixa qualidade. Se os resultados obtidos
satisfizerem ao projetado, provavelmente o erro estará na mão-de-obra,
erro de execução, falhas no acompanhamento e gerenciamento da
construção ou em causas extrínsecas (execuções de obras vizinhas,
manutenção inadequada, etc).
Grandiski (10) aponta dois aspectos na solução do problema:
Objetivos: gravidade do problema e urgência em reparar, pois
envolve a segurança do usuário e a disponibilidade de verba para
concretizar o reparo e relação custo/benefício.
Subjetivos:

o

profissional,

com

sua

experiência,

sensibilidade/intuição, capacidade de análise, criatividade, deve optar
por uma solução adequada na resolução do problema, agregada a
disponibilidade de tecnologia.
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6.2 – Ensaios Laboratoriais e “in loco”

Esses testes são recomendados, quando, na vistoria, o perito
não consegue identificar as causas do problema.
Campante (15) diz que a falta de conhecimentos sistematizados
sobre patologias em revestimentos cerâmicos de fachadas exige o uso
de exames complementares.
A falta de uma literatura e informações que contemplem os
resultados obtidos nas inspeções prediais, aumenta a dificuldade para
determinar as causas, tendo nesses casos que lançar mão de exames
complementares.
Alguns testes e ensaios em laboratórios e “in loco” podem ser
utilizados para diagnosticar problemas patológicos de revestimento
cerâmico e subsidiar a elaboração do laudo pericial.

6.2.1 - Ensaios laboratoriais

I) Ensaios químicos: análise química por via úmida, consiste na
dissolução do material e determinação da composição em volume;
Avalia a composição da argamassa quanto aos teores de
cimento, areia e polímeros e determinação de materiais deletérios.
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Determinação da resistência ao manchamento;

Através da aplicação de agentes manchantes é verificada a
capacidade de limpabilidade da placa cerâmica que são classificadas
em cinco classes:
a) classe 1 – impossibilidade de remover a mancha;
b) classe 2, 3 e 4 – possibilidade de remoção de
manchas, conforme o agente aplicado e o produto
de limpeza utilizado;
c) classe 5 – corresponde à maior facilidade de
remoção da mancha.



Determinação da resistência ao ataque químico.

Nesse ensaio, a placa cerâmica é avaliada quanto à alteração de
brilho, cor ou reflexo e classificadas da seguinte forma: efeitos não
visíveis; mudança acentuada no aspecto e perda total ou parcial da
superfície.

II) Determinação das propriedades físicas:



Ensaios de aderência da argamassa ao substrato e
peças cerâmicas.

Avalia através de equipamento mecânico, a resistência de
aderência à tração para argamassa colante industrializada, destinada
ao assentamento de placas cerâmicas, conforme especificação da NBR
– 14.084/98: Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas de cerâmica – Determinação da resistência de aderência. Deve
atender aos valores da Tabela 1 da NBR – 14.081/98.
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Deve-se examinar o formato de ruptura de cada peça, conforme
a seguir:
1. ruptura na interface argamassa e substrato
(AS);
2. ruptura na interface argamassa e placa
cerâmica (AP);
3. ruptura da camada de argamassa colante
(CA);
4. ruptura do substrato (S);
5. ruptura da placa cerâmica (PC).

A tensão de aderência f t é calculada mediante a expressão:

ft = T
A
onde:
ft é a tensão de aderência, em newtons por milímetros
quadrados;
T é a força de tração máxima, em newtons;
A é a área do plano de ruptura da placa cerâmica, em milímetros
quadrados (2500 mm 2).
A tensão média de ruptura por tração das placas cerâmicas é
calculada com o resultado de no mínimo cinco placas, desconsideradas
aquelas, onde os resultados obtidos configuram rupturas dos tipos S e
PC e aqueles que se afastarem mais de 20% da média.
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Determinação da carga de ruptura e módulo de
resistência à flexão;

A carga de ruptura é calculada mediante a expressão:
CR = F x L
b
onde:
CR é a carga de ruptura, em newtons;
F é a força de ruptura, em newtons;
L é a distancia entre as barras de apoio, em milímetros;
B é a largura do corpo-de-prova ao longo da ruptura após ensaio, em
milímetros.
Para determinar o módulo de resistência à flexão da placa, a
NBR – 13818/98 recomenda a seguinte expressão:
MRF = 3F x L
2b x e 2min
onde:
MRF é o módulo de resistência à flexão, em megapascals;
e min é a mínima espessura do corpo-de-prova, em milímetros.
O método de ensaio descrito acima visa avaliar a resistência
mecânica da placa cerâmica, quanto a sua ruptura e flexão.



Determinação da absorção de água;

A absorção de água da placa cerâmica é obtida mediante a
expressão:
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Abs = m 2 – m 1 x 100
m1
onde:
m 1 é a massa seca, em gramas;
m 2 é a massa saturada, em gramas.
O resultado da absorção da água é obtido através da média
aritmética dos corpos-de-prova ensaiados, expressa percentualmente e
devem atender, conforme os grupos de absorção de água, aos limites
estipulados

pela

NBR

–

13817/97

–

Placas

cerâmicas

para

revestimento - Classificação.



Determinação da expansão por umidade;

A expansão por umidade é calculada pela expressão:
EU = l1 - l 2 x 1000
l0
onde:
EU é a expansão por umidade, em milímetros por metro;
l1 é a medida da dimensão após o ensaio, em milímetros;
l2 é a medida da dimensão inicial, antes do ensaio, em milímetros.
O ensaio de expansão por umidade é realizado com no mínimo 5
corpos-de-prova retirados ao acaso do lote/referência em análise.
A norma é omissa nesse caso, mencionando que os valores
limites de absorção por umidade deverão ser acordados entre as
partes.
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Determinação da resistência ao gretamento.

A resistência ao gretamento é obtida através de ensaio de no
mínimo cinco corpos-de-prova, submetidos à uma pressão de vapor em
autoclave. A NBR – 13818/98, especifica que as placas cerâmicas, não
poderão apresentar gretamento.

Os ensaios mencionados avaliam a qualidade das peças
cerâmicas, conforme a NBR – 13818 – Placas cerâmicas para
revestimentos: Especificação e métodos de ensaios.

6.2.2 - Ensaios no campo



Destrutivos



Não destrutivos

I) Ensaios Destrutivos:


Ensaio de aderência do revestimento com aplicação de
força de arrancamento até o descolamento do material.

A utilização desse método visa determinar a capacidade de
aderência da peça cerâmica, a qual deve atender os requisitos
expresso na Tabela 1 da norma NBR-14081 – Argamassa colante
industrializada
Especificação.

para

assentamento

de

placas

de

cerâmica

–
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II) Ensaios não destrutivos:


Ensaio

de

aderência

do

revestimento

de

base

por

percussão com martelo de pequeno porte na parede onde
ocorre som cavo;
Esse recurso visa avaliar a extensão do problema patológico,
quanto à deficiência na aderência das placas cerâmicas assentadas,
verificando a emissão de som cavo através de impacto com o martelo
na parede.



Avaliação do conforto higrotérmico:
 ensaio de termometria, onde se mede a temperatura ao longo do tempo;
 higrometria – medida de umidade;

Seguindo essa metodologia, espera-se que o técnico com seu
grau de conhecimento e domínio tecnológico determine a origem, as
causas e os mecanismos de ocorrência das patologias.
A seguir apresenta-se um exemplo de planilha de catalogação,
contendo os diversos itens a serem levantados numa edificação, com o
objetivo de orientar um engenheiro perito em vistorias técnicas:
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Figura 6.3: planilha de catalogação (proposta do autor).
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7 – APRESENTAÇÃO DE CASOS DE PATOLOGIA EM
REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA
7.1 – Descolamento de placas cerâmicas da fachada de
um edifício na zona sul de São Paulo
A seguir apresenta-se um caso prático de ocorrência de defeitos
no revestimento cerâmico de fachada em um edifício na cidade de São
Paulo.

7.1.1 – VISTORIA
De posse dos autos, o signatário se dirigiu, em 10 de abril de
2001, na rua A, n o 11, onde se localiza o Edifício 1 no bairro de Santo
Amaro, zona sul de São Paulo-SP.
A vistoria foi feita com a presença dos assistentes técnicos das
partes, tendo sido percorridos todos os andares do edifício e feito a
inspeção visual, bem como o teste de percussão com martelo,
objetivando detectar o som cavo das peças cerâmicas.

7.1.2 – HISTÓRICO
Registrou-se que, passados menos de seis meses da entrega da
obra, o revestimento cerâmico da fachada começou a se desprender,
caracterizando os sintomas do problema e o risco iminente de
acidentes fatais aos transeuntes e danos materiais aos objetos
localizados naquela área.
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As

peças

cerâmicas

que

apresentavam

som

cavo

foram

parcialmente removidas manualmente sem auxílio de ferramentas.
O edifício localizado na região sul da cidade de São Paulo,
apresenta revestimento externo misto, sendo que os cantos das
fachadas e as sacadas são em placas cerâmicas com as seguintes
dimensões:
•

Cantos das fachadas revestidas com placas cerâmicas 10x20cm

•

Sacadas revestidas com placas cerâmicas 10x10cm
O assentamento das peças cerâmicas foi feito com argamassa

colante de marca reconhecida no meio construtivo.
A

mão-de-obra

empregada

no

assentamento

das

peças

cerâmicas foi terceirizada pela construtora.
Foram analisados os projetos da obra, mais precisamente aquele
de interesse direto ao objeto em estudo, qual seja o detalhamento do
revestimento de fachada, o qual apresentava-se de acordo com o
executado no local.
Foram verificados diversos outros defeitos no edifício vistoriado,
porém, como não são objetivos deste trabalho, tais problemas não
serão abordados.

7.1.3 – CROQUI
O croqui ilustrado abaixo procura dar uma visão simplificada da
localização do revestimento cerâmico da fachada do edifício.
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CORTE SACADA

PLANTA SACADA

SACADA = 10x10 cm
FACHADA = 10x20cm

GUINCHO

RUA

FACE NORTE

Fig. 7.1: Croqui da fachada da edificação vistoriada.
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7.1.4 – Causas
A metodologia adotada pelo signatário nas vistorias dessa
natureza consiste em:
•

Inspeção visual sistemática, para apurar os serviços executados
e as anomalias;

•

Teste à percussão, feito com martelo de porte pequeno,
exercendo impacto nas peças cerâmicas;

•

Caso necessário, são solicitados testes laboratoriais e ensaios in
loco;

•

Análise de projetos e de documentações geradas durante a
execução da obra;

•

Entrevistas com usuários e funcionários da construtora, visando
colher subsídios para o deslinde da questão.
Com a inspeção visual e teste à percussão, pôde-se diagnosticar

o problema, caracterizando os defeitos e as causas que deram origem
ao descolamento do revestimento cerâmico da fachada.
As causas verificadas foram diversas, porém, na fachada voltada
para a face norte, justamente aquela que tem maior incidência de
variações térmicas, predominou a ocorrência dos descolamentos das
peças cerâmicas:
1º) Entre a peça cerâmica e a argamassa colante de assentamento,
com sinais evidentes de falta de preenchimento do tardoz das peças;
2º) Na interface argamassa de assentamento e argamassa de
regularização, caracterizando a falha da mão-de-obra.
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Na área onde houve maior incidência de descolamentos da peça
cerâmica, o guincho da obra estava instalado, tendo sido observados
diversos nichos no revestimento, o que contribuiu para o surgimento da
patologia, pois não foi feito o preparo adequado da base.
Em alguns pontos, o prumo da fachada foi corrigido com meio
tijolo (15 cm), conhecido no linguajar de obra como cascamento da
massa, contribuindo para o destacamento das peças, pois o exagero na
espessura da argamassa de emboço provocou sua retração e maior
absorção de água, prejudicando a aderência da argamassa colante ao
emboço.
Na

região

de

divisa

das

sacadas

de

alvenaria,

havia

descolamento das peças cerâmicas. Foram notadas falhas (vazios) na
alvenaria, presença de taliscas e pouca impregnação de argamassa no
tardoz da peça cerâmica, o que mostra a deficiência no processo de
produção, caracterizando falha na mão-de-obra, pois o tempo em
aberto não foi atendido.
Os cordões da argamassa colante não estavam totalmente
esmagados, configurando falha no assentamento, pois não foi exercida
a pressão necessária para que os cordões se esmagassem. O término
do tempo em aberto da argamassa, bem como a baixa resistência à
aderência, contribuem para esse tipo de falha.
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7.1.5 – Relatório Fotográfico
O relatório fotográfico a seguir evidencia a situação do local à
época da vistoria.
FOTO – 7.1.1: Vista parcial da fachada, observando-se o emboço sem
o revestimento cerâmico, grande área de argamassa colante aderida ao
emboço, configurando o descolamento entre a placa cerâmica e a
argamassa colante.
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FOTO – 7.1.2: Vista externa da sacada, observando-se a trinca
horizontal na requadração do vão, evidenciando a expansão do
emboço. Os cordões da argamassa colante não estavam totalmente
esmagados.
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FOTO – 7.1.3: Vista da área afetada pelo descolamento de placas
cerâmicas, observando-se a argamassa colante aderida ao emboço,
bem como as mesmas patologias descritas na foto anterior.
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FOTO – 7.1.4: Vista da área onde ocorreu o descolamento das placas
cerâmicas,

observando-se

que

em

algumas

partes

houve

o

descolamento parcial do emboço. Onde não ocorreu, os cordões da
argamassa colante não foram totalmente esmagados, quando do
assentamento.
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FOTO – 7.1.5: Vista de material metálico onde estava fixado o guincho
da obra, observando-se a negligência na preparação do emboço para
receber a argamassa colante e as placas cerâmicas.
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FOTO – 7.1.6: Vista do enchimento com tijolo maciço na sacada do
edifício, para colocar em prumo, configurando falha de mão-de-obra na
execução da estrutura.
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FOTO – 7.1.7: Vista do nicho existente no encontro da alvenaria com a
viga, configurando a negligência da mão-de-obra.
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FOTO – 7.1.8: Vista do nicho deixado pela construtora, contribuindo
para o agravamento dos defeitos referentes ao descolamento das
placas cerâmicas.
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FOTO – 7.1.9: Outra vista do mesmo problema mencionado na foto
anterior.
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FOTO – 7.1.10: Em destaque a presença de taliscas no emboço,
contribuindo para o agravamento dos defeitos.
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FOTO – 7.1.11: Vista da sacada, observando-se a presença de taliscas
no emboço, contribuindo para o agravamento dos defeitos.
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7.1.6 – Medidas Mitigatórias

Após vistoria e análise da situação, foi decidida em comum
acordo a substituição total do revestimento das sacadas da fachada
frontal, visto que os defeitos estavam centralizados somente nessa
região. Não houve necessidade de testes laboratoriais, de resistência à
aderência da peça cerâmica, absorção de água, determinação das
propriedades

físicas

dos

materiais

componentes,

caracterização

química dos materiais e analise de avaliação de desempenho a partir
de materiais e componentes similares aos usados na obra.
A opção pela substituição total se deu em vista da maior
segurança e confiabilidade e previsão de menor reincidência. A
aparência e estética da peça cerâmica, apesar de subjetivo, a harmonia
visual, textura, brilho, tonalidade da cor, perfeição e precisão
dimensional, foram determinantes nessa decisão. Dessa forma, a
aparência original foi preservada com o intuito de não desvalorizar o
empreendimento.
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7.1.7 – Conclusão do laudo

Após vistoria e análise acurada dos elementos e documentações
técnicas, concluiu-se:
Os destacamentos das peças cerâmicas foram provocados por
diversas causas:

•

Emprego de mão-de-obra desqualificada, diretamente ligada à
técnica de colocação inadequada;

•

Desatendimento ao término do tempo em aberto e baixa
resistência de aderência da placa cerâmica.

•

Assentamento sobre emboço preparado de forma inadequada,
com camadas excessivas e emprego de materiais corretivos
equivocados, provocando expansões e retrações elevadas e,
conseqüentemente, o descolamento do revestimento;
Não houve acompanhamento técnico adequado dos serviços.
Considerando que a substituição parcial, ou seja, somente das

áreas que apresentavam riscos iminentes de descolamento e/ou
aquelas em que já haviam sido desprendidas da fachada, não seria a
técnica apropriada para correto reparo do problema, pois, o vício de
construção iria certamente se repetir com o decorrer do tempo, é que
se optou pela substituição total do revestimento cerâmico da fachada
frontal – face norte do empreendimento.
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7.2 – DESCOLAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS DA
FACHADA DE UM EDIFÍCIO EM SÃO PAULO

A seguir será apresentado outro caso prático de ocorrência de
defeitos do revestimento cerâmico em um edifício na cidade de São
Paulo, entregue no ano de 1.991.

7.2.1 – VISTORIA
De posse dos autos, o signatário se dirigiu ao Condomínio 2,
localizado na Rua B, n o 122, no bairro de Santa Cecília, São Paulo SP, onde procedeu à vistoria acompanhado pelos assistentes técnicos
das partes.
Foram percorridos todos os andares do edifício e feita a inspeção
visual, bem como o teste de percussão com martelo, objetivando
detectar o som cavo das peças cerâmicas.
O edifício “2” foi construído para fins residencial, possuindo 2
subsolos de garagem, térreo com entrada social, salão de festas, área
de lazer com piscina, churrasqueira, jardim, etc.
Conta

com

23

pavimentos

destinados

a

apartamentos

residenciais de luxo, sendo 1 por andar, totalizando 22 unidades, face
a existência de cobertura do tipo duplex.
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7.2.2 – HISTÓRICO

Passados pouco mais de um ano da entrega da obra, começaram
a surgir diversos defeitos na área comum do edifício, dentre as quais
as de revestimentos cerâmicos, que começaram a se descolar,
caracterizando o defeito e o risco iminente de acidentes fatais aos
transeuntes. Os veículos na garagem estavam sujeitos a receber
impacto devido ao descolamento do revestimento cerâmico das
paredes internas.

O assentamento das peças cerâmicas foi feito com argamassa
colante de marca reconhecida no meio construtivo.
A

mão-de-obra

foi

terceirizada

pela

construtora

a

uma

empreiteira Y.
As paredes das garagens são revestidas a meia altura com
revestimentos cerâmicos de dimensão 20x20 cm da marca Gerbi. As
peças se soltavam manualmente sem auxílio de ferramentas.
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7.2.3 – CAUSAS
A metodologia adotada pelo signatário nas vistorias dessa
natureza consiste em:
•

Inspeção visual, sistemática para apurar os serviços executados
e as anomalias;

•

Teste à percussão, feito com martelo de porte pequeno,
exercendo impacto nas peças cerâmicas;

•

Caso necessário, são solicitados testes laboratoriais e ensaios
“in loco”;

•

Análise de projetos e de documentações geradas durante a
execução da obra, neste caso ficou prejudicada a análise dessas
documentações, face ao descaso e desinteresse da construtora
em fornecer os projetos;

•

Entrevistas com usuários e funcionários da construtora, visando
colher subsídios para o deslinde da questão em estudo.
A inspeção visual, e o teste à percussão nas placas cerâmicas,

com

martelo

de

porte

pequeno

diagnosticaram

o

problema,

caracterizando os defeitos e as causas que deram origem ao
descolamento do revestimento cerâmico da fachada e da garagem.

As causas foram diversas, porém notou-se a predominância dos
seguintes tipos de descolamentos:
1º) Entre a peça cerâmica e a argamassa colante de assentamento,
com sinais evidentes de falta de preenchimento do tardoz das peças;
2º) Na interface argamassa de assentamento e emboço, caracterizando
a falha na mão-de-obra;
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3 o) Provável alta absorção por umidade das placas cerâmicas, ou seja,
acima do recomendado em 0,6 mm/m;
3º) Oxidação da armadura do concreto estrutural, provocando a
expansão do revestimento e, conseqüentemente, o descolamento das
pastilhas cerâmicas;
4 o) Má aderência e emprego de material inadequado nas paredes da
quadra poliesportiva;
A aderência deve sempre ser verificada em obra, para que não
ocorram

surpresas

aleatoriamente

como

algumas

no

presente

placas

caso.

Deve-se

imediatamente

após

remover
o

seu

assentamento, observando o seu tardoz, o qual deve apresentar-se
totalmente impregnado de pasta de argamassa colante.
As placas retiradas manualmente das paredes da garagem
apresentavam apenas resquícios de argamassa no seu tardoz,
revelando flagrante desrespeito às normas, especialmente a NBR –
13818, NBR – 14083 e NBR 14084 que especificam o procedimento de
assentamento, tempo em aberto para argamassas colantes e a
resistência de aderência da peça cerâmica aos 28 dias.
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7.2.4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
O relatório fotográfico a seguir evidencia a situação do local à
época da vistoria.
FOTO – 7.2.1: Vista da fachada do edifício e seu revestimento de
pastilhas cerâmicas.
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FOTO – 7.2.2: Vista da sacada dos fundos de um dos apartamentos,
localizado no primeiro andar; as setas indicam os pontos de
descolamento

das

pastilhas

cerâmicas,

devido

à

armadura.

Foto – 7.2.3: Detalhe do ponto de oxidação da armadura.

oxidação

da
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FOTO – 7.2.4: Descolamento das pastilhas cerâmicas da fachada, no
encontro entre

viga e alvenaria. As

movimentações estruturais

provocaram tensões na argamassa de revestimento das pastilhas
cerâmicas, originando os descolamentos.
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FOTO – 7.2.5: Vista do descolamento do revestimento cerâmico da
parede

da

garagem,

observando-se

que

a

peça

se

destaca

manualmente sem auxílio de ferramentas. A argamassa colante está
praticamente intacta no emboço. Não foram observadas impregnações
no tardoz das peças cerâmicas.
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FOTOS – 7.2.6 e 7.2.7: Descolamento das placas cerâmicas da parede
da garagem do edifício.
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FOTO – 7.2.8: Vista da parede da garagem do edifício. Observam-se
as placas cerâmicas soltas. O tardoz da placa cerâmica encontrava-se
sem

impregnações

de

argamassa

e

os

cordões

não

estavam

esmagados, revelando erro no procedimento de assentamento. A alta
expansão por umidade das placas cerâmicas (acima de 0,6 mm/m)
pode contribuir para o aparecimento desse tipo de defeito.
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FOTO – 7.2.9: Descolamento do revestimento cerâmico da parede da
garagem, observando-se os mesmos problemas mostrados na foto
anterior.
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FOTO – 7.2.10: Vista da placa cerâmica, observando-se o seu tardoz
praticamente

sem

a

aderência

da

argamassa

colante.

Pela

configuração dos cordões, nota-se que não foram devidamente
esmagados, ao serem assentadas as placas cerâmicas. A formação da
película e o tempo em aberto da argamassa também podem ter sido
desrespeitados.
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7.2.5 – Medidas Mitigadotórias
Após vistoria e análise da situação optou-se pela substituição
total do revestimento das paredes da garagem, visto que os defeitos
são generalizadas e há dificuldade em se achar placas com a mesma
tonalidade de cor.
Não houve necessidade de testes laboratoriais, tais como de
resistência à aderência da peça cerâmica, absorção de água,
determinação das propriedades físicas dos materiais componentes,
caracterização química dos materiais e análise de desempenho a partir
de materiais e componentes similares aos usados na obra, devido a
facilidade de descolamento das placas cerâmicas, feito manualmente
na maioria dos casos sem auxílio de ferramentas.
Nas

paredes

de

divisa

com

o

vizinho,

a

falta

de

impermeabilização possibilitou a infiltração de água contribuindo para o
descolamento. Nesse caso, se faz necessária a impermeabilização de
toda parede, garantindo a sua estanqueidade, para posteriormente
refazer todo o revestimento, atendendo as normas técnicas em vigor.
Optou-se pela substituição total do revestimento para maior
segurança e confiabilidade e menor reincidência.
A aparência e estética da peça cerâmica, apesar de subjetivo, a
harmonia visual, textura, brilho, tonalidade da cor, perfeição e precisão
dimensional foram determinantes nessa decisão, com o intuito de não
desvalorizar o empreendimento.
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7.2.6 – Conclusão do laudo

Após vistoria e analise acurada dos elementos e documentações
técnicas, concluiu-se:
Os destacamentos das peças cerâmicas foram provocados por
diversas causas, conforme ficou evidenciado nos itens anteriores,
podendo-se destacar, os seguintes:

•

Emprego de mão-de-obra desqualificada, diretamente ligada à
técnica de colocação inadequada;

•

Provável alta absorção de umidade das placas cerâmicas (acima
de 0,6 mm/m);

•

Desatendimento à formação da película e ao tempo em aberto
determinado pela NBR 14084 e 14083;

•

Assentamento sobre emboço não devidamente preparado;

•

Oxidação

das

armaduras

provocando

o

descolamento

do

revestimento;
•

Movimentações estruturais provocando tensões na argamassa de
revestimento e, conseqüentemente, o seu descolamento.
A mão-de-obra não dispunha de um acompanhamento técnico

adequado para orientação dos serviços.
Como a construtora não disponibilizou os projetos construtivos e
de detalhamento, concluiu-se que possivelmente haja erros ou
omissões nesses documentos, ou mesmo inexistência deles.
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Perícia Judicial é uma área em ascensão no Brasil. A
responsabilidade dos construtores e usuários do setor da engenharia
civil é pouco difundida e o Direito ainda não é aplicado com rigor.
Todavia, caminha-se para isso, pela evolução do Código de Defesa do
Consumidor.
O engenheiro perito deve ser capaz de entender os problemas
em contexto amplo, procurando contemplar todas as variáveis que
podem de alguma maneira influenciar na decisão judicial. Deve evitar
divagações,

atendo-se

à

matéria

específica

e

sua

área

de

conhecimento. A capacidade profissional determina a eficiência do
perito e sua credibilidade.
Este trabalho propõe um sistema que esperamos seja coerente e
didático para conduzir o laudo pericial, englobando desde as fases
preliminares, diligências, até o estudo e montagem estrutural do laudo
e entrega em cartório.
Nos dois casos apresentados houve necessidade de produzir
prova pericial. Aplicada a metodologia proposta, o resultado final foi
considerado um sucesso. Outras perícias foram feitas pelo autor,
abordando assuntos técnicos diversos de defeitos na engenharia civil,
adotando o mesmo critério e metodologia deste trabalho, aceitos com
louvor na esfera judicial. Acredita-se que a seqüência metodológica
proposta atenda aos objetivos da perícia judicial e poderá ser adotada
com sucesso técnico pelos profissionais que militam nessa área.
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Assim, a metodologia proposta pelo signatário contempla e
justifica o presente trabalho, pois se espera que tenham sido
observados os requisitos necessários e relevantes para a elaboração
de um laudo técnico pericial, procurando suprir a escassez de um
material didático capaz de orientar os profissionais que militam nessa
área, referendando ainda a possibilidade de subsidiar um profissional
que queira atuar nesse segmento.
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ANEXO – A

FOTOS DOS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
PARA ENSAIOS
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FOTO – A1: Vista das placas cerâmicas assentadas no substrato
padrão e posicionadas para serem avaliadas quanto à sua
resistência
ao
arrancamento,
através
do
equipamento
dinamômetro.

FOTO – A2: Vista do dinamômetro posicionado na placa
cerâmica, mostrando a forma como é aplicada a força normal de
tração, para avaliar a resistência ao arrancamento.
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FOTO – A3: Vista do dinamômetro posicionado na placa cerâmica
de revestimento de parede, simulando como é feito um teste in
loco para resistência ao arrancamento. Em destaque a área
delimitada para realização do teste.

120

FOTO – A4: Vista da Mufla, onde é feito a requeima da placa
cerâmica para fazer o teste de expansão por umidade e a
resistência ao gretamento.
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FOTO – A5: Vista da estufa, utilizado para secar os corpos-deprova, até atingirem massa constante, um dos equipamentos
utilizados para se determinar a absorção de água e expansão por
umidade.
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FOTO A6: Vista da autoclave, um dos equipamentos utilizados
para avaliar a resistência ao gretamento. A pressão é aumentada
num período de 1h, até a pressão de vapor atingir (500

+

-

20)kPa;

(5,0 +- 0,2) kgf/cm2 devendo mantê-la por 2h, após deverá ser
desligada a fonte de calor até atingir a temperatura atmosférica. A
placa não deve apresentar gretamento.
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