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Resumo
A fachada das edificações constitui aspecto importante na apropriação de valor dos 
empreendimentos. A alteração da mesma, por ocasião do surgimento de manifestações 
patológicas, costuma impactar negativamente o usuário e comprometer a imagem da 
construtora. Além disso, gera uma série de despesas e transtornos não previstos. O presente 
artigo tem por objetivo analisar a incidência de manifestações patológicas nas fachadas de 
prédios revestidos com placas cerâmicas e revestimento de argamassa, construídos entre os 
anos 2000 e 2005. Para tanto, realizou-se um levantamento em todas as edificações de uma 
grande construtora da cidade de Porto Alegre, concluídas nesse período. Esse levantamento 
baseou-se no banco de dados da empresa, o qual contém todas as reclamações encaminhadas 
pelos respectivos usuários e/ou pelo condomínio. No total, foram investigados 22 
empreendimentos, os quais compreendem 33 torres de 9 a 20 andares, totalizando 1658 
apartamentos. A partir dos dados, identificou-se e analisou-se a freqüência de ocorrência das 
manifestações patológicas incidentes em cada revestimento; a relação das mesmas com a 
idade de conclusão dos empreendimentos e com os andares das edificações. O revestimento 
cerâmico revelou uma manifestação patológica a cada 372m2 de fachada, enquanto o 
revestimento argamassado, uma manifestação a cada 502m2 de superfície. Com relação ao 
período de ocorrência, o estudo identificou que o maior número de registros recai sobre o 
quinto ano da edificação. Já a relação com os andares, mostrou a presença de número maior 
de manifestações patologias nos últimos pavimentos das edificações.
Palavras-chave: revestimentos, manifestações patológicas, fachada.

Abstract
The building facade constitutes an important factor to the value associated with a construction 
development. The modifications that occur as a result of pathological manifestations have a 
negative impact to the user and to the reputation of the builder, also creating unexpected 
expenses and disruptions. The objective of this article is to analyze the occurrence of the 
pathological manifestations to the facades of buildings with ceramic and mortar renderings, 
built between year 2000 and 2005. Furthermore, an analysis of all edifications that were made 
by a big company in Porto Alegre, in this period, was realized. This analysis based itself in 
the data base of this specific company, which contained all the complains that were sent by 
the respective users and/or building associations during the aforementioned period of time.  
At the end we had a total of 22 ventures checked, which comprehended 33 towers from 9 to 
20 levels, totalizing 1658 apartments. Based on this data, it was indentified and analyzed the 
frequency in which occurred the pathological manifestations incidents in each cladding; a 
relation of the same with the age of conclusion of the ventures and with the levels of the 
edification. The ceramic tile cladding revealed a pathological manifestation from each 372m2 
of cladding, moreover, the mortar renderings, one manifestation each 502m2 of surface. 
Considering the occurrence period, the study identified that the highest number of 
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registrations is in the fifth year of the structure.  We can also say that the most pathological 
manifestations occurred in the highest levels of the edification.
Keywords: rendering, pathological manifestations, building façade.

1. INTRODUÇÃO
Os revestimentos de fachada das edificações apresentam fundamental importância na 
apropriação de valor de um empreendimento. A necessidade de correções ou reparos, além de 
onerar o usuário final, ou a construtora durante o período de garantia, pode comprometer o 
valor atribuído ao mesmo. As manifestações patológicas costumam ser reconhecidas pelo 
usuário de forma visual, dessa forma, afetam a imagem da edificação, independentemente dos 
prejuízos técnicos envolvidos decorrentes da presença de fissuras, descolamentos, entre 
outros. 
Campante e Sabbatini (2001), referindo-se aos revestimentos cerâmicos, mencionam que os 
custos envolvidos com a recuperação de revestimentos de fachada podem ser extremamente 
altos. Justamente, questões como essa e o nível das despesas capazes de serem absorvidas 
pelos usuários e o entendimento sobre patologias e defeitos aceitáveis exigem debate e 
definição por parte do meio técnico (BORGES e SABATTINI, 2008). Souza et al (2005) 
lembram que as manifestações patológicas em fachada apresentam maior dificuldade de 
correção, principalmente em se tratando de prédios altos.

O objetivo deste trabalho consiste na identificação e análise da incidência de manifestações 
patológicas em revestimentos externos argamassados e cerâmicos. Busca-se identificar e 
analisar a freqüência de ocorrência das manifestações patológicas incidentes em cada 
revestimento; a relação das mesmas com a idade de conclusão dos empreendimentos e com os 
andares das respectivas edificações.

2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
O trabalho consiste em avaliar os revestimentos de argamassa e revestimentos cerâmicos das 
fachadas de todos os prédios finalizados no período de 2000 a 2005, de uma grande 
construtora de Porto Alegre. Para tanto, utilizou-se o banco de dados da construtora, o qual é 
composto das reclamações dos clientes, encaminhadas ao setor de assistência técnica da 
empresa. Cada solicitação de reparo encaminhada foi considerada como uma manifestação 
patológica.

A análise dos registros refere-se a 22 empreendimentos residenciais, os quais compreendem 
33 torres de 9 a 20 andares, totalizando 1658 apartamentos. Com exceção de dois 
empreendimentos, que possuem exclusivamente revestimento de argamassa na fachada, todos 
os demais apresentam uma combinação de argamassa e cerâmica. A proporção de cada um, 
em cada torre, foi obtida através dos respectivos projetos arquitetônicos. A partir dessas 
proporções em relação à área das fachadas, calculou-se a área total para cada um dos tipos de 
revestimentos: argamassado e cerâmico.
Os revestimentos de argamassa constituem-se do tipo massa única, utilizando-se para o 
acabamento final, pintura texturizada acrílica. Os revestimentos cerâmicos caracterizam-se 
por pastilhas, área menor que 39 cm2, com exceção de um dos empreendimentos constituído 
de placas cerâmicas 10 x 10cm.
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A seguir, apresenta-se os dados disponíveis no banco de dados da construtora agrupados 
conforme a análise desejada.

3.1. Análise geral
O número de manifestações patológicas encontradas nos revestimentos de argamassa e 
cerâmicos são mostradas no quadro 1. Identificou-se 196 ocorrências, em uma área total de 
fachada em argamassa de 98.440m2; contra 203 ocorrências em uma área total de 
revestimento cerâmico de 75.438m2. Considerando-se a área de fachada em argamassa, para 
cada 100m2 de revestimento, há 0,2 manifestações patológicas. Da mesma forma, para cada 
100m2 de revestimento cerâmico, há 0,27 manifestações patológicas. 

Um outro modo de analisar esta questão é considerando a área equivalente. Resulta que para 
cada 502m2 de fachada em revestimento de argamassa, há o registro de uma manifestação 
patológica. Já no revestimento cerâmico, houve um registro para cada 372m2 de fachada. 
Considerando-se o número de ocorrências em cada tipo de revestimento na proporção que 
cada um ocupa em termos de área de fachada, resulta que 42,5% das manifestações 
patológicas ocorreram no revestimento de argamassa e 57,5% no revestimento cerâmico. 

Quadro 1 – relação das manifestações patológicas com o tipo de revestimento da fachada

3.2. Análise por empreendimento
O quadro 2 mostra o número de manifestações patológicas encontradas em revestimentos de 
argamassa e cerâmico por empreendimento, a área de fachada para cada um deles, a relação 
entre o número de ocorrências por m2 de fachada e a área equivalente à ocorrência de uma 
manifestação patológica. Analisando-se a penúltima coluna do quadro, observa-se que para o 
revestimento cerâmico, o empreendimento 20 mostra a maior área equivalente, com uma 
ocorrência a cada 2.269m2, seguido do empreendimento 10, com uma ocorrência a cada 
2.207m2. Para o revestimento em argamassa, a última coluna mostra que o empreendimento 
14 apresenta a maior área equivalente, com uma ocorrência a cada 2.941m2, seguido do 
empreendimento 20, com uma ocorrência a cada 2.431m2. Nota-se que o empreendimento 20 
foi o que atingiu a maior área equivalente no revestimento cerâmico e a segunda maior área 
equivalente no revestimento de argamassa.

Inversamente, os três empreendimentos com maior incidência de manifestações patológicas e, 
portanto, menor área equivalente correspondem ao 1, 2 e 6. Para o revestimento cerâmico, o 
empreendimento 2 mostra a menor área equivalente, com uma manifestação patológica a cada 
41,3m2, seguido do empreendimento 1, que apresentou uma ocorrência a cada 73,5m2. Para o 
revestimento de argamassa, o empreendimento 2 mostrou a menor área equivalente, com uma 
ocorrência a cada 34m2, seguido do empreendimento 6 que apresentou uma ocorrência a cada 
142m2. Nota-se que o empreendimento 2 foi o que atingiu a menor área equivalente para 
ambos os revestimento, ou seja, com maior incidência de problemas. Pode-se verificar 

Tipo de 
revestimento

Número de 
manifestações 

patológicas

Área de 
fachada 

(m2)

(n° manif. patológicas 
/m2 de fachada) x 100

% de manif. patol. 
correspondente a 
cada revestimento

Área equivalente 
a 1 manifestação 
patológica (m2)

Argamassa 196 98.440 0,20 42,5 502
Cerâmico 203 75.438 0,27 57,5 372
Total 399 173.878 0,47 100,0
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também, que dos 22 empreendimentos estudados, apenas o de número 13 não apresentou 
nenhum registro de manifestação patológica.

Quadro 2 – Relação das manifestações patológicas com o tipo de revestimento da fachada por empreendimento

3.3. Distribuição das reclamações ao longo do tempo
O banco de dados da construtora é formado pelo registro das reclamações feitas pelos 
condôminos dos respectivos empreendimentos. Do total de 399 solicitações de reparo feitas 
ao longo dos cinco anos analisados, 19,8% distribuem-se no primeiro ano; 21,6% no segundo 
ano; no terceiro e quarto anos, 14,8 % cada e; no último ano, contabilizou-se 29,1% das 
solicitações. 
Cabe observar que os cinco anos analisados referem-se ao período de garantia da edificação e 
a construtura não mantém registro de reclamações encaminhadas após o mesmo. É possível 
que o pico de ocorrências verificado no quinto ano ocorra devido ao fato de que este é o 
último ano da garantia dada pela construtora, e como os usuários da edificação têm 
conhecimento deste fato, optam por solicitar os reparos até esta data.

3.4. Relação das manifestações patológicas com os andares da edificação
Para essa análise considerou-se os três primeiros pavimentos de cada edifício como 
“primeiros andares” e os três últimos pavimentos como “últimos andares”. Os demais 
pavimentos, que porventura existam, são denominados “andares intermediários”.

n° manif. 
patológicas no 
revestimento

Área da fachada por 
tipo de revestimento 

(m2)

(n° de manif. 
patológicas/m2 de 

fachada) x 100

Área equivalente a 1 
manif. patológica (m2)

Empreend. cerâmico argamassa cerâmico argamassa cerâmico argamassa cerâmico argamassa
1 5 8 368 3.308 1,36 0,24 73,5 414
2 73 38 3.014 1.292 2,42 2,94 41,3 34,0
3 19 8 4.569 1.958 0,42 0,41 240 245
4 18 25 4.799 11.197 0,38 0,22 267 448
5 6 3 4.569 1.958 0,13 0,15 761 653
6 19 13 4.316 1.850 0,44 0,70 227 142
7 16 17 1.723 4.019 0,93 0,42 108 236
8 6 11 3.691 8.613 0,16 0,13 615 783
9 3 11 2.109 4.921 0,14 0,22 703 447
10 1 3 2.207 946 0,05 0,32 2.207 315
11 3 6 2.199 5.131 0,14 0,12 733 855
12 6 1 5.182 2.221 0,12 0,05 864 2.221
13 0 0 2.749 1.178 0,00 0,00
14 4 3 3.782 8.824 0,11 0,03 945 2.941
15 0 13 0 11.379 0,11 875
16 4 1 3.135 1.343 0,13 0,07 784 1.343
17 1 8 1.985 4.632 0,05 0,17 1.985 579
18 2 4 3.974 1.703 0,05 0,23 1.987 426
19 2 2 3.782 1.621 0,05 0,12 1.891 810
20 5 2 11.346 4.863 0,04 0,04 2.269 2.431
21 0 10 0 12.936 0,08 1.294
22 10 9 5.940 2.546 0,17 0,35 594 283

Total 203 196 75.438 98.440 0,27 0,20

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0953



Considerando-se os 22 empreendimentos, totalizou-se 89 manifestações patológicas nos 
primeiros andares; 116 nos andares intermediários e 185 nos últimos andares. Percebe-se que 
a relação que se estabelece é de crescimento da incidência de problemas com o aumento da 
altura da edificação. Em termos percentuais, as incidências, nos andares mais baixos, 
totalizaram 22,8% dos casos, enquanto que nos pavimentos intermediários, correspondem a 
29,7% dos casos e os andares mais altos totalizam 47,4% das ocorrências, ou seja, quase a 
metade do total.

4. CONCLUSÕES
A análise dos dados pertinentes aos 22 emprendimentos, constituídos de 33 torres,  mostrou 
maior incidência de manifestações patológicas nas fachadas em revestimento cerâmico 
comparativamente às fachadas com revestimento de argamassa. O revestimento argamassado 
revela área equivalente a uma manifestação patologica 35% maior do que o revestimento 
cerâmico.
A análise por empreendimento mostra que a incidência de manifestações patológicas varia de 
modo significativo entre os edifícios. Considerando se tratar dos empreendimentos de uma 
mesma construtora, não era esperada tal discripância. Não foi encontrada uma explicação 
definitiva sobre essa questão, talvez possa estar relacionada à mão-de-obra, aos materiais ou 
mesmo, à gestão no canteiro de obras.

Em se tratando do revestimento de argamassa, a incidência de manifestações patológicas é 86 
vezes maior entre o empreendimento com maior ocorrência de problemas em relação ao de 
menor incidência, desconsiderando-se o de prédio de número 13, que não revelou nenhum 
problema no período de cinco anos. Em se tratando do revestimento cerâmico, a incidência de 
manifestações patológicas é de, aproximandamente, 55 vezes maior entre o empreendimento 
de maior incidência em relação ao de menor incidência, desconsiderando-se os de prédios de 
número 13, 15 e 21 que não revelaram nenhum problema no período de cinco anos.
A relação das manifestações patológicas ao longo do período de cinco anos mostrou que 
houve um número maior de menções no quinto ano da edificação. Talvez este pico esteja 
relacionado ao fato de que é o último ano da garantia dada pela construtora e não 
propriamente que os problemas tenham surgido nessa etapa de vida dos empreendimentos. 
A relação das manifestões patológicas com os andares da edificação mostrou que houve um 
número maior de patologias nos últimos andares. Essa relação também se estabeleceu quando 
os dados são analisados por empreendimento, verificando-se, na maioria deles, a mesma 
tendência.
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