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Resumo 

 

O presente trabalho aborda um estudo de caso ocorrido em um condomínio vertical, situado 

em Goiânia-GO, onde o revestimento cerâmico interno dos pisos e paredes apresentou 

manifestações patológicas na forma de estufamento e desplacamento das peças cerâmicas, em 

menos de um ano da conclusão da obra. A metodologia compreendeu as inspeções in loco, 

levantamento de dados, análise de ensaios de alguns materiais, bem como leitura do 

embasamento teórico. Assim, neste artigo, a partir da caracterização detalhada dos materiais 

envolvidos no revestimento cerâmico interno e, com base nos dados levantados, e na análise 

dos resultados, chegou-se a um diagnóstico de que as manifestações patológicas estão 

possivelmente vinculadas à excessiva expansão por umidade, proveniente da produção das 

placas cerâmicas por via seca.   

 
Palavras-chave: revestimento cerâmico; manifestações patológicas; desplacamento; expansão por umidade; via 

seca. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O assentamento de placas cerâmicas com argamassas adequadas, cuja execução ocorra dentro 

dos padrões normativos numa construção em que a substrato foi bem preparado, produz um 

resultado de excelência e contribui para um revestimento duradouro. Contudo, falhas no 

projeto ou na execução, bem como utilização de material produzido de forma inadequada, 

podem causar manifestações patológicas no revestimento comprometendo sua função na obra.  

As principais manifestações patológicas dos revestimentos cerâmicos são: desplacamento, 

fissuras, trincas, gretamento, manchas de umidade, empolamento e eflorescências, dentre 

outras.  

De acordo com matéria publicada na Revista Téchne (2016), o desplacamento tornou-se uma 

preocupação no ramo da construção civil: 

 
Um grave problema tem tirado o sono das construtoras de todo o País: desde 2012, 

placas cerâmicas assentadas em paredes internas de empreendimentos em construção 

ou já entregues têm descolado e caído precocemente. Em São Paulo, os primeiros 

relatos de descolamento cerâmico reportaram ocorrências com peças produzidas 

entre 2010 e 2011. Mas foi no final de 2014 e início de 2015 que os casos se 

avolumaram, ganhando a atenção de outros Estados. 

 

 

 



2 

 

 

Vale destacar que o descolamento das placas cerâmicas, além de ser perigoso, com alto risco 

de acidente, é também oneroso, devido ao custo para reparo.  

Dessa maneira, este estudo aborda um caso real e a partir dele, leva a uma discussão sobre 

possíveis causas do desplacamento ocorrido no revestimento interno de um edifício 

residencial em Goiânia-GO, levando-se em conta diversas análises e a normalização 

referencial para revestimento.  

 

 

 

2. OBJETIVO 
 

O presente trabalho visa analisar as manifestações patológicas ocorridas nos revestimentos 

internos de paredes e pisos de um condomínio residencial, com base nos resultados de 

ensaios, inspeções e outros procedimentos investigativos. Tem-se também como objetivo 

aprofundar o estudo nas causas mais prováveis, contextualizando-as em nível nacional. 

 

 

 

3- METODOLOGIA  
  

3.1 Descrição do estudo de caso       

O foco de estudo é um condomínio residencial, composto de duas torres (1 e 2), ambas com 

quatro unidades habitacionais por andar. A Torre 1, que possui 21 pavimentos tipo além do 

térreo, foi construída no período de junho/2013, sendo concluída após 30 meses e a fase de 

assentamento das placas cerâmicas nos pisos e paredes ocorreu um ano e meio após o início 

da obra. A Torre 2, constituída do térreo e de 22 pavimentos tipo, foi construída a partir de 

janeiro/2015 e finalizada em menos de dois anos, sendo o revestimento cerâmico interno 

executado quase um ano depois do início da obra.   

No projeto da obra foram previstos os seguintes procedimentos e materiais no sistema 

construtivo de revestimento: 

- base: as lajes em concreto armado, foram executadas em concreto convencional de 

resistência característica de 30 MPa. Já o contrapiso foi executado com uma argamassa de 

traço 1:4 (cimento e areia, em volume) e o emboço com traço 1:0,5:6 (cimento, cal e areia, em 

volume, contendo também aditivo incorporador de ar);  

- argamassa colante: foi empregada em todos os revestimentos o tipo AC I;  

- rejunte: foi utilizado rejunte flexível de um único fabricante em todas áreas, alterando-se 

apenas a coloração;  

- peças cerâmicas: as peças aplicadas foram do tipo esmaltadas, prensadas e com absorção de 

água entre 6,0 < Abs < 10,0, sendo classificadas como BIIb, de acordo com a ABNT NBR 

13817:1997. Todas as placas foram produzidas por via seca, com características apresentadas 

na Tabela 1.  
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Tabela 1. Características das placas cerâmicas 

 

Locais Dimensões nominais Dimensões reais,  

em média 

PEI 

Paredes do banheiro e da cozinha/ 

área de serviço 

30 cm x 40 cm 

 

297,2 x 395,0 x 7mm 4 

Piso das áreas secas 41 cm x 41 cm 408 x 408 x 6,5 mm 4 

Piso dos banheiros 40 cm x 40 cm 395 x 395 x 7mm 4 

Piso dos halls entre apartamentos 41 cm x 41 cm 408 mm x 408 mm  4 

 

Execução: o contrapiso, o emboço e a aplicação dos revestimentos cerâmicos foram 

executados de forma convencional, seguindo os mesmos procedimentos empregados em todos 

os edifícios da empresa. No caso da aplicação das placas cerâmicas, dadas as suas dimensões, 

estava indicado em projeto a execução de dupla colagem. No entanto, as placas foram 

aplicadas apenas com simples colagem, ou seja, foi feita a aplicação da argamassa colante 

somente no contrapiso (ou no emboço, no caso das paredes).  

De acordo com o cronograma da obra, o prazo entre a execução dos substratos e a aplicação 

da placa cerâmica foi maior do que o mínimo previsto nas normas técnicas ABNT NBR 

13753:1996 (piso) e ABNT NBR 13754:1996 (parede). A execução do contrapiso e a 

aplicação dos pisos duraram, em média, 6 meses, enquanto que o período entre a execução do 

emboço e a aplicação das placas cerâmicas nas paredes foi de cerca de 1 mês ou superior. 

 

3.2 Apresentação e verificação do problema  

Apesar de a obra ter sido construída sem complicações imediatas, em menos de um ano após a 

conclusão das torres, ocorreram as primeiras manifestações patológicas no revestimento 

interno, apresentadas na forma de estufamento1, som cavo e descolamento de placas 

cerâmicas no hall e nos apartamentos. Com o agravamento dos problemas nos revestimentos, 

os fabricantes dos materiais foram acionados e uma equipe de consultoria independente foi 

contratada.  

O prédio foi vistoriado in loco três vezes num intervalo de seis meses, sendo a primeira 

vistoria realizada em setembro de 2017. Durante as inspeções, alguns dos trabalhadores da 

obra forneceram informações aos vistoriadores, cuja interlocução foi baseada num 

questionário previamente elaborado, que consistiu de perguntas sobre material utilizado e 

execução do revestimento.   

Foi realizada também a medição, com escalímetro, da largura das juntas de assentamento 

entre as placas cerâmicas nas paredes e pisos, em 10 diferentes locais. Em cada um desses, 

foram feitas 10 medidas individuais, perfazendo um total de 100 medições in loco. A Figura 1 

ilustra a realização do procedimento.  

 

 

 

                                                 
1 Embora tecnicamente não seja um termo consolidado no ramo da construção civil, optou-se 

por utilizar ‘estufamento’ neste trabalho para nominar a expansão volumétrica da peça 

cerâmica no espaço onde ela foi assentada que, por ser limitado, não consegue absorver o seu 

aumento, resultando no levantamento da placa do substrato.   
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Figura 1. Medição da espessura das juntas de assentamento. 

 

Além do trabalho de vistoria, a construtora disponibilizou os laudos realizados à época, 

referentes à caracterização das placas e das argamassas.  

De acordo com a documentação fornecida, o fabricante realizou análise de caracterização das 

propriedades físicas e químicas das placas cerâmicas, por meio de ensaios normatizados, 

cujos resultados apresentaram-se dentro dos limites referenciais. Foram analisadas as seguintes 

características: Absorção de água, Coeficiente de Expansão Térmica Linear de 50 a 400ºC, 

Módulo de Resistência à Flexão, Carga de Ruptura, Resistência à Gretagem, Expansão por 

Umidade (EPU) e Resistência a Abrasão Superficial, Resistência à Manchas e Resistência 

Química.  

Simultaneamente, a construtora incumbiu um laboratório independente a realizar um ensaio 

de determinação da resistência de aderência de revestimentos cerâmicos assentados com 

argamassa colante, cujos resultados obtidos foram acima dos limites mínimos referenciais.   

Assim como a fabricante das placas, um outro laboratório executou também os ensaios de 

absorção de água e determinação da expansão por umidade, obtendo valores previstos na 

norma. Entretanto, o mesmo laboratório determinou a expansão por umidade pelo método por 

Autoclave, chegando a resultados além dos máximos permitidos para dilatação higroscópica.  

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Descrição dos sintomas e principais aspectos observados  

A manifestação patológica observada na obra foi o descolamento dos revestimentos cerâmicos 

dos pisos e das paredes internas, verificado pela existência de som cavo e fácil remoção das 

placas cerâmicas, sendo algumas completamente soltas do contrapiso (nos pisos) ou do 

emboço (nas paredes), de acordo com a Figura 2 (a e b).  
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a b 

                                                                                
 

Figura 2. Detalhes dos revestimentos cerâmicos de parede (a) banheiro e (b) cozinha. 

 

Em alguns locais, as peças pareciam “estufadas”, dando a sensação de que não pertencessem 

ao espaço onde foram anteriormente assentadas, conforme Figura 3.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vista aproximada das placas do piso apresentando “estufamento”. 

 

Quase metade dos casos de desplacamentos acompanhadas de estufamento, e nas demais 

ocorrências, as placas estavam apenas soltas do substrato.   

De acordo com as vistorias feitas na Torre 1, os descolamentos ocorreram de forma 

generalizada, exceto no hall, onde se deram de forma localizada entre o 5º e o 9º pavimentos. 

Na Torre 2, os desplacamentos ocorreram em menor intensidade, sendo mais frequentes nos 

pisos dos pavimentos superiores - do 15º até o 22º andar. Presumia-se que o problema 

estivesse relacionado ao lote das placas cerâmicas utilizado no piso dos pavimentos acima do 

15º andar, diferente do lote utilizado nos pavimentos inferiores. Mas tal premissa não se 

confirmou, pois ao longo de outras inspeções, foram detectadas manifestações patológicas 

também do 1º ao 14º andar. A Figura 5 representa, mensalmente, a quantidade (em m2) de 

revestimento descolado nas Torres 1 e 2, respectivamente. Observando a Figura 4, nota-se que 

os problemas na Torre 1 persistiram por mais tempo, porém com área total danificada inferior 

a Torre 2. A soma das áreas totais afetadas nas duas torres supera 1000 m2 de revestimentos 

com problemas.  
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Figura 4.  Frequência mensal por deslocamento de placas cerâmicas das Torres 1 e 2, em m2 

 

A ruptura das placas ocorreu de duas formas distintas:  

a) na interface placa cerâmica/argamassa colante, situação de maior incidência nas duas 

torres, como demonstrado na Figura 5; 

b) na interface argamassa colante/base (contrapiso ou emboço), de acordo com a Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interface peça/argamassa colante.            Figura 6. Interface argamassa colante/base. 

 

Não foram visualizados defeitos no esmalte das placas cerâmicas (gretamento); mas no corte 

transversal de alguns fragmentos das peças, foram identificados a presença de coloração 

diferente no corpo cerâmico da placa, como ilustrado na Figura 7. Este aspecto é 

característico de um defeito de fabricação de placas cerâmicas denominado “coração negro”.  
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Figura 7. Detalhe da placa cerâmica apresentando coração negro. 

 

É importante salientar que nos pisos dos banheiros praticamente não foram detectados 

problemas e que a placa cerâmica utilizada nesse ambiente foi diferente das demais assentadas 

nas áreas privativas dos apartamentos. Salvo essa diferença, a execução foi realizada pela 

mesma equipe, bem como as argamassas empregadas (assentamento e rejuntamento) foram 

idênticas às utilizadas em locais que apresentaram problemas.  

As paredes e as estruturas de concreto das duas torres foram vistoriadas, visando observar 

sintomas característicos de deformações estruturais excessivas, como fissuras. No entanto, 

não foi visualizada nenhuma anomalia relevante. A verificação do projeto estrutural das duas 

torres também não indicou possíveis locais com alta probabilidade de problemas oriundos de 

deformações estruturais de grande magnitude. 

 

4.2 Análise dos dados e diagnóstico  

Os dados resultantes das vistorias e dos ensaios foram analisados de acordo com os estudos 

feitos na área da patologia na construção civil, com a finalidade de chegar a um diagnóstico.  

Existem diversas causas de descolamento de revestimentos cerâmicos de pisos e paredes. As 

principais são: 

a) deformações excessivas da estrutura (principalmente lajes e vigas) implicando em grandes 

movimentações da base do revestimento cerâmico e, consequentemente, descolamento das 

placas; 

b) falta de juntas de movimentação dos revestimentos cerâmicos associada a deformações 

excessivas do conjunto; 

c) baixa resistência da argamassa da base ou impregnação do substrato com gordura ou 

poeira; 

d) limpeza com produtos ácidos que destroem (dissolvem) a argamassa de rejuntamento e 

permitem a entrada de água entre as placas com consequente descolamento; 

e) argamassa de rejuntamento de baixa qualidade permitindo a infiltração de água pela junta 

de assentamento; 

f) prazo inadequado entre a execução do substrato (emboço ou contrapiso) e a aplicação das 

placas cerâmicas;  

g) preparo inadequado da argamassa colante – excesso de água, mistura inadequada, falta de 

espera do tempo de “repouso” da argamassa para permitir a ação do aditivo retentor de 

água, etc;  

h) excesso de engobe (pó branco) no tardoz das placas o qual prejudica a aderência; 

Coração 

Negro 
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i) aplicação das placas cerâmicas já com tempo em aberto da argamassa colante vencido 

(pelo espalhamento de grandes extensões de argamassa, dentre outras causas); 

j) argamassa colante com adesividade ou tempo em aberto inadequados (problemas na 

formulação da argamassa), levando a uma baixa adesividade no momento da execução; 

k) juntas de assentamento muito delgadas, que não seguem as especificações do fabricante 

das placas cerâmicas, não permitindo a acomodação das tensões geradas; 

l) assentamento de placas cerâmicas de grande dimensão com a técnica de camada simples, 

onde deveria ser realizada a dupla camada; 

m) expansão excessiva das placas cerâmicas (dilatação por EPU ou higroscópica). 

Considerando as vistorias e os dados levantados, algumas das causas (alíneas ‘a’ a ‘f’) podem 

ser descartadas como motivo para o desplacamento neste estudo de caso. Isto porque não foi 

identificado problema estrutural que pudesse desencadear o descolamento de placas por 

movimentação ou deformações excessivas, bem como não foi utilizado produto corrosivo e 

nem houve problema no substrato relacionado à resistência ou presença de resíduos.  

Do mesmo modo, a argamassa de rejuntamento não teve sua qualidade contestada, pois não 

havia evidencias de infiltrações pela junta de assentamento. Por fim, reafirma-se que todos os 

prazos de execução foram respeitados, afastando a suspeita do descolamento induzido pela 

retração da argamassa de base. 

Apesar de ocorrerem frequentemente em várias obras, as causas correspondentes às alíneas 

‘g’ a ‘i’ produzem deslocamentos mais localizados e não generalizados, como é o caso das 

Torres 1 e 2, razão pela qual não foram foco de aprofundamento.  

A causa na alínea ‘j’ está ligada à qualidade da argamassa colante. Vale lembrar que tal 

material passou por um ensaio de resistência de aderência, cujos resultados indicaram valores 

bem acima dos mínimos previstos na ABNT NBR 14081-1:2012 para uma argamassa do tipo 

AC I (empregada na obra), alcançando alguns resultados compatíveis com valores de uma 

argamassa do tipo AC III.   

No entanto, segundo relatos dos trabalhadores da obra, na época da execução dos 

revestimentos cerâmicos, a argamassa colante apresentava uma secagem mais rápida do que a 

usual, gerando, às vezes, dificuldade de amassar os cordões, o que resultaria em uma baixa 

extensão de aderência.  

Salienta-se que, durante o período de assentamento, não foram realizados testes na argamassa 

colante que pudessem atestar sua qualidade. Para o ensaio de resistência, foi utilizada uma 

amostra enviada posteriormente pelo fabricante, diferente do lote daquela empregada na 

época da execução. Mediante as informações discrepantes, fica a incerteza se a amostra de 

argamassa utilizada para o teste era do mesmo tipo utilizado na obra, visto que a fabricante 

tinha conhecimento da sua finalidade. Assim, não foi possível certificar se causa referenciada 

na alínea ‘j’ ocorreu de fato.  

Considerando as análises realizadas e pesquisa sobre manifestações patológicas, as causas 

listadas nas alíneas ‘k’, ‘l’ e ‘m’ tendem a serem as justificativas mais plausíveis para o caso 

em questão.  

Em relação à causa da alínea ‘k’, confrontando as medições das juntas de assentamento 

apresentadas na Tabela 2, com os locais onde ocorreram descolamento e com as espessuras 

mínimas recomendadas pelo fabricante, não foi possível associar diretamente os 

descolamentos com as espessuras de junta, uma vez que não seguem uma lógica entre locais 

com e sem descolamento. Ademais, cabe salientar que a argamassa de rejuntamento utilizada 

é do tipo flexível, a qual, em princípio, permite a execução de juntas mais delgadas sem 

apresentar problemas.  
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Tabela 2. Medidas de espessuras de juntas de assentamento. 

 

Torre 

-  

Apto 

Local: 

Houve 

desplaca

-mento? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Média 

(cm): 

CV 

(%): 

1- 

9 
hall sim 0,40 0,20 0,20 0,40 0,50 0,02 0,15 0,50 0,30 0,60 0,35 45,50 

 1- 

5 
hall sim 0,20 0,40 0,40 0,10 0,30 0,20 0,02 0,40 0,30 0,30 0,28 36,90 

2- 

603 

banho/ 

suíte - 

parede 

não/oca 0,20 0,35 0,20 0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,45 0,40 0,33 25,90 

2- 

603 

banho/ 

suíte - 

piso 

não 0,40 0,30 0,40 0,35 0,40 0,30 0,30 0,30 0,25 0,50 0,35 21,30 

2- 

603 

cozinha  

/serviço 

- parede 

não 0,25 0,30 0,30 0,25 0,20 0,35 0,30 0,35 0,60 0,80 0,37 50,20 

2- 

603 

sala - 

piso 
não 0,10 0,10 0,30 0,35 0,50 0,55 0,40 0,40 0,30 0,40 0,34 43,70 

2- 

1601 

cozinha  

/serviço 

- parede 

sim 0,20 0,30 0,25 0,35 0,20 0,20 0,35 0,40 0,15 0,45 0,29 35,10 

2- 

1506 

banho/ 

suíte - 

parede 

não** 

(reforma) 
0,35 0,30 0,35 0,35 0,35 0,20 0,40 0,35 0,30 0,30 0,32 16,60 

2- 

1301 

sala - 

piso 
não/oca 0,35 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,50 0,40 0,35 0,50 0,36 24,30 

1- 

404 

suíte - 

parede 
não/oca 0,20 0,30 0,30 0,20 0,40 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 22,60 

 

Sobre a alínea ‘l’, foi identificado no empreendimento que, as placas cerâmicas de grande 

dimensão foram assentadas com camada simples, onde deveria ser realizada a dupla camada. 

Segundo as normas ABNT NBR 13753:1996 e ABNT NBR 13754:1996, placas cerâmicas 

com área igual ou superior a 900 cm2, devem ser assentadas pelo método da dupla colagem 

(ou dupla camada) e as placas que apresentaram problema tinham dimensões de 30 x 40 cm e 

41 x 41 cm, resultando em áreas superiores a 1200 cm2. A razão dessa prescrição é que as 

peças de tamanhos maiores são levemente convexas, dificultando a completa impregnação no 

centro da placa. Por isso, a necessidade da dupla camada, garantindo haver argamassa colante 

em toda a extensão da placa, o que favorece uma adequada aderência.  

Na matéria publicada na Revista Téchne (2016), destaca-se a sugestão dada pela dirigente do 

Centro Cerâmico do Brasil (CCB):  

 
Para evitar problemas, a dirigente do CCB sugere que as construtoras adquiram 

produtos certificados (placas cerâmicas e argamassa colante), respeitem os prazos de 

cura das argamassas e concreto, executem o assentamento conforme as normas 

brasileiras (NBR  13.753, NBR 13.754 e NBR 13.755), utilizando o método de 

dupla colagem para placas com área superficial superior a 900 cm2, e façam um 

controle rígido da execução durante a aplicação do revestimento. 
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Percebe-se que o controle rígido citado na matéria não se aplicou à execução do revestimento 

cerâmico, pois nas duas Torres não houve aplicação da dupla colagem, procedimento este que 

só foi realizado quando o problema de desplacamento ficou generalizado.  

Por fim, chega-se à análise da causa da alínea ‘m’, que merece maior aprofundamento, por 

entender-se que esta tenha sido a causa mais significativa do problema em questão e por sua 

frequência em outras manifestações patológicas em nível nacional, motivando uma discussão 

além do estudo de caso. O que reforça esse prognóstico é a presença de estufamento das 

placas e as causas que geralmente provocam este descolamento por flambagem são as citadas 

nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘m’. No caso em questão, as causas ‘a’ e ‘b’ foram descartadas, uma vez 

que não foram detectados outros sintomas característicos de deformações excessivas das 

estruturas de concreto dos edifícios em análise. Por isto, a explicação para o problema pode 

estar relacionada às placas cerâmicas utilizadas. 

O descolamento das placas cerâmicas dos pisos e paredes, acompanhado de estufamento, 

como ilustrado na Figura 8, pode ser atribuído prioritariamente a um modo de fabricação das 

placas cerâmicas ou incompatibilidade das características dessas placas com o sistema de 

revestimento adotado que as levou à expansão.   

 

 
 

Figura 8. Ilustração de estufamento.   
Disponível em https://www.netweber.co.uk/tile-fixing-products/help-and-advice/problem-solutions/tiling-with-

an-uncoupling-membrane.html 

 

Toda peça cerâmica passa a se expandir assim que retirada do forno (uma das etapas finais de 

sua produção) quando entra em contato com o ambiente externo, sendo que essa expansão 

continuará mesmo após o assentamento das peças na obra. Segundo Fiorito (2009, p. 93) 

 
A causa desta expansão é atribuída à reidratação dos minerais argilosos que 

compõem o corpo cerâmico. A ordem de grandeza dessa deformação é de 0,0003 a 

0,0007 mm/mm após dois anos de exposição ao ar. Os valores poderão ser bem 

maiores ou até bem menores, ou mesmo nulos para corpos cerâmicos de absorção de 

água próximo a zero. 

 

Quando o valor da expansão por umidade fica distante do limite máximo admitido, 

dificilmente podem ocorrer problemas de desplacamento, pois a argamassa de fixação e o 

substrato tendem a impedir a dilatação indesejável no revestimento, conforme esquema A da 

Figura 9. Mas quando o limite de 0,0006 mm/mm é atingido ou mesmo ultrapassado e o 

revestimento não consegue absorver o deslocamento (∆L) ‘desejado’ pela peça (esquema B 

da Figura 9), principalmente quando a espessura das juntas não correspondem aos valores 
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estipulados, podem ocorrer os estufamentos e desplacamentos, como constatado na obra 

vistoriada. 

 

 
   

Figura 9. Deslocamento devido à expansão por umidade. 

Fiorito (2009, p. 97) adaptada. 

 

O diagnóstico de expansão excessiva pode ser respaldado por três aspectos, tratados a seguir.  

 

1) Os valores obtidos no ensaio de expansão por umidade em autoclave para as placas foram 

muito elevados, além de uma alta porcentagem de absorção de água.   

Embora os valores de EPU pelo método da fervura – que é o adotado pela norma brasileira 

ABNT NBR 13818:1997 - terem ficado dentro do recomendado, não se descarta a 

possibilidade da existência de problemas com as placas cerâmicas. Atualmente, várias 

pesquisas (BOWMAN; WESTGATE,1992; BAUER; RAGO, 2000; MENEZES et al., 2005; 

MENEZES et al., 2006) comprovam que o método da fervura não tem se mostrado adequado 

para avaliar o verdadeiro potencial de expansão das placas cerâmicas.  

Bauer e Rago (2000), ao promoverem estudos de placas cerâmicas de casos de obras com 

descolamento, verificaram que a EPU potencial destas placas com problema é muito maior do 

que a realmente medida pelo método da fervura, preconizado pela ABNT. Assim, tais autores 

afirmam que (p. 45): 
 

... o método especificado na NBR 13818, atualmente em vigor no Brasil, não 

representa realmente a EPU potencial da placa cerâmica. Portanto, podemos com 

isto estar aprovando lotes de placas cerâmicas que, no tratamento de fervura 

apresentam valores abaixo de 0,6 mm/m, e que ao longo dos anos poderão 

apresentar valores de EPU ocorrida maiores, podendo vir a comprometer o 

desempenho do revestimento cerâmico.” 

 

A discrepância entre resultados do EPU Efetiva, executado pelo método da fervura (ABNT 

NBR 13818 - Anexo J), e EPU por Autoclave podem ser comprovados quando comparados 

algumas amostras das placas cerâmicas, conforme na Tabela 3. 
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Tabela 3. Sumário dos resultados de ensaios de caracterização das placas cerâmicas realizados 

em laboratório. 

Amostra 

Absorção de água 

(%) 

EPU Efetiva - ABNT 

(mm/m) 

EPU - Autoclave 

(mm/m) 

Maior 

valor 

Média 

 

Maior 

valor 

Média 

 

Maior 

valor 

Média 

 

Hall (piso) 7,2 7 0,41 0,38 0,95 0,87 

Sala (piso) 6,8 7 0,41 0,39 0,95 0,91 

Sala (piso) 7,4 6 0,28 0,25 0,68 0,61 

Banheiro/cozinha 

(parede) 
9,6 9 0,40 0,38 0,97 0,92 

 

Analisando a Tabela 3, verifica-se que os valores obtidos na coluna de Absorção de água 

estão dentro do intervalo estabelecido para o grupo IIb (6% < Abs ≤ 10%), conforme ABNT 

NBR 13818:1997. Menezes et al. (2006) relacionada diversas características com a expansão 

por umidade. Uma dessas é com a absorção de água pela placa cerâmica, isto porque a 

capacidade de uma peça absorver é um indicativo da porosidade aberta do produto, ou seja, 

quanto maior esta porcentagem, maior é número de poros que se comunicam com o exterior, o 

que torna a placa mais sujeita a preenchimentos, o que causaria a sua expansão.  

Assim, os valores de absorção de água encontrados nas placas ensaiadas, com valores médios 

e relativamente altos, de 6% a 9%, respectivamente, ajudam a explicar a alta expansão por 

umidade e os problemas decorrentes.  

Quanto ao resultado do ensaio de EPU Efetiva, os valores médios oscilaram entre 0,25 e 0,39 

mm/m. Aparentemente, isto indica que as peças não apresentaram problemas quanto a este 

parâmetro, pois problemas de descolamento com peças cerâmicas podem estar relacionados 

com uma expansão por umidade acima de 0,60 mm/m. Apesar disso, o ensaio de EPU 

Autoclave, realizado por um laboratório com metodologia específica, obteve resultados 

médios correspondentes a um alto potencial de expansão por umidade das peças com valor 

médio entre 0,61 e 0,92 mm/m (com máximo medido de 0,97 mm/m), superiores aos 0,60 

mm/m, sugeridos pela norma brasileira como limite. 

Para alguns autores, inclusive Fiorito (2009), o valor de 0,0006 mm/mm estabelecido não 

considera o limite de resistência ao cisalhamento na interface placa/argamassa e da própria 

argamassa. Quando se atinge o nível máximo de expansão sugerido, as tensões cisalhantes 

podem superar o limite de resistência admissível.  

 

2) Existência de placas com manchas mais escuras no interior do corpo cerâmico (coração 

negro). 

Segundo definição de Damiani et al. (2001, p. 12), “coração negro consiste em uma região 

escura (geralmente cinza) que se estende, paralelamente à face e próxima à meia altura da 

espessura, ao longo da peça. A região escura geralmente desaparece nas proximidades das 

bordas da peça.” 

Ainda de acordo com Damiani et al., a origem do coração negro é devido à presença de 

compostos de carbono e óxidos de ferro nas argilas, tendo como uma das consequências a 

expansão das peças. Essa deformação é resultante da liberação de CO e CO2, decorrente da 

redução dos óxidos de ferro e da sílica pelo carbono, quando a permeabilidade da peça já foi 

bastante reduzida, bloqueando a saída dos gases. A presença do coração negro pode resultar 

na  deformação das características técnicas e estéticas das peças, tais como estufamento, 

descolamento e trincas, dentre outras.   
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3) A fabricação das placas cerâmicas utilizadas na obra deu-se por via seca. 

Atualmente, existem duas formas de fabricação de placas cerâmicas: via seca e via úmida. Na 

produção da via úmida, utilizam-se argilas e outros minerais para alcançar uma matéria-prima 

de propriedades desejáveis. Esse composto, na presença de água, é submetida a uma moagem 

para sua homogeneização. Posteriormente, essa mistura é submetida a um processo de 

atomização para formar os grânulos e seguir o fluxo de prensagem, secagem, esmaltação e 

queima.  

Na via seca, a matéria-prima, composta de um ou duas argilas fundentes, vai direto para um 

moinho sem água e não passa pelo processo atomização. A produção via seca segue o mesmo 

fluxo da via úmida, a partir da prensagem, conforme Figura 10. Essa diferença na produção 

que, em teoria não modifica a qualidade do produto, visa uma redução de uso de energia e de 

água, bem como redução de custos. 

 

 
 

Figura 10. Fluxo de produção das placas cerâmicas pela via úmida e via seca. 
Disponível em: http://planville2u.com.br/2017/10/descolamento-ceramico-percepcao-do-mercado-da-

construcao-expressa-em-setembro-de-2016.html (adaptado) 

 

No entanto, atualmente, existem vários relatos de problemas de descolamento de 

revestimentos cerâmicos que foram associados ao tipo de fabricação da placa – por via seca. 

Há indícios de que esses problemas começaram a ocorrer no Brasil com mais frequência a 

partir de 2010 e, daí em diante, intensificaram-se. 

Segundos dados da pesquisa “Desplacamento do revestimento interno cerâmico”, citada na 

matéria publicada no site do SindusCon-SP (2016), “20,7%, das construtoras participantes 

tiveram problemas de desplacamento cerâmico em suas obras e 100% dos casos foram 

empregadas placas fabricadas por via seca”. Ainda de acordo com a pesquisa, mais de 80% 

dos casos surgiu até o segundo ano após a aplicação. 

Uma outra pesquisa realizada em 2016 por uma empresa de inteligência de mercado 

identificou a patologia em 66 obras de 19 construtoras de médio e grande portes, totalizando 

510 mil m² de desplacamento. De acordo com a pesquisa, em 81,8% dos casos, o estufamento 

do revestimento surgiu até o segundo ano após a aplicação da cerâmica. Mas o resultado mais 

expressivo foi a constatação de que 95,2% das placas cerâmicas utilizadas nas obras que 

apresentaram descolamento foram produzidas por via seca. (Construção Mercado, 2016). 
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Apesar de as pesquisas serem relativamente recentes, Nassetti e Palmonari (1997) fez um 

comparativo das duas formas de fabricação na preparação da massa cerâmica. Em um estudo 

de análise de algumas características, os autores comprovaram, por meio de ensaios, que o 

módulo de ruptura e a resistência mecânica é menor nas massas feitas por via seca que nas 

massas feitas por via úmida, além de comprovarem também que que a absorção de água é 

maior na via seca. “Percebe-se então que os pós preparados o processo via úmida possuem 

melhores características tecnológicas quando todas as condições são iguais”, concluem os 

autores (p. 15).  

Devido ao cenário generalizado de desplacamento de peças no revestimento cerâmico interno 

em obras, essa manifestação patológica tem sido amplamente discutida, na tentativa de 

encontrar a causa mais plausível, uma vez que o problema, além de ser oneroso, é negativo 

para a imagem da construção civil no Brasil. De acordo com Villas Bôas, coordenador do 

Comitê de Meio Ambiente (Comasp) do SindusCon-SP (2016):   

 
Cada novo processo demanda de sete a 10 dias úteis para a conclusão, causando 

transtornos intangíveis aos clientes e prejuízo aproximado, por unidade, de R$ 10 

mil à construtora, que precisa embalar e retirar móveis; repor o que for quebrado e, 

muitas vezes, hospedar os moradores em hotéis, quando a obra impossibilita a 

permanência na residência. [ ] O prejuízo financeiro é relevante, mas a exposição 

negativa das empresas é muito mais grave. 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

É notório que a construção civil passou por mudanças significativas nos últimos tempos, 

algumas positivas, como inovação de materiais, aperfeiçoamento das técnicas e melhorias das 

condições de trabalho, dentre outras. Por outro lado, tais mudanças também trouxeram pontos 

negativos que, de alguma forma, podem estar contribuindo para o aumento das manifestações 

patológicas. Com foco apenas nos custos e sem considerar a qualidade, algumas escolhas das 

construtoras podem estar comprometendo a vida útil da obra. Em virtude disto, as 

manifestações patológicas estão cada vez mais presentes na construção civil e, assim como 

esse estudo de caso, existem muitos outros semelhantes no cenário brasileiro.  

É relativamente comum ajuizar que as manifestações sejam provenientes da má execução, 

pois a mão de obra disponível nem sempre está preparada para empreender os procedimentos 

referentes à construção. No entanto, neste estudo de caso, não pode-se atribuir que ela foi a 

única vilã, pois todo o revestimento cerâmico interno foi executado pela mesma equipe e o 

desplacamento não foi total. Vale destacar que, pelos levantamentos feitos, não houve 

intercorrência nos pisos dos banheiros, onde o assentamento foi feito da mesma forma, mas 

com tipo de placa cerâmica diferente dos locais em que houve desplacamento.  

Acredita-se, portanto, que não foi uma causa única, mas sim a sinergia de vários fatores que 

desencadearam os descolamentos generalizados no caso em questão. São eles: problemas com 

as placas cerâmicas (causa principal), com qualidade da argamassa colante (não comprovado 

por falta de ensaios) e execução inadequada (principalmente a falta da dupla colagem).  

Tendo em vista os problemas que tem ocorrido em diversos casos no Brasil, nitidamente 

decorrentes de problemas nas placas cerâmicas, adverte-se para um controle maior dos 

materiais em obra, por parte dos construtores. Sugere-se que, durante a execução, seja exigido 

dos fabricantes os laudos dos ensaios de controle dos materiais fornecidos. Isto é fundamental 

para a identificação do fator gerador de eventual patologia.  
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Sugere-se, também, evitar a aquisição de placas produzidas por via seca até que esta questão 

esteja totalmente esclarecida no mercado ou mesmo que este tipo de produção seja 

aprimorado para evitar problemas. 

É necessária maior atenção à vida cotidiana da obra, conferir se os materiais a serem 

utilizados na construção se comportam de acordo com suas características e se o projeto está 

sendo executado tal como planejado. Por fim, ressalta-se que mudanças na construção civil 

são válidas e bem-vindas, especialmente para as pessoas que dela sobrevivem e para o 

ambiente em que elas se inserem, mas sem perder de vista a qualidade indispensável.   

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOSMAS TÉCNICAS. Placas cerâmicas para 

revestimento – Especificação e método de ensaio. NBR 13818. 1997. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOSMAS TÉCNICAS. Revestimento de piso interno ou 

externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento. NBR 

13753. 1996. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOSMAS TÉCNICAS. Revestimento de paredes internas 

com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento. NBR 13754. 

1996. 

 

BAUER, R.J.F.; RAGO, F. Expansão por Umidade de Placas Cerâmicas para Revestimento. 

Cerâmica Industrial, 5 (3) Maio/Junho, 2000. 

 

BOWMAN, R.; WESTGATE, P. A preliminary study of parameters influencing estimates of 

past natural moisture expansion. Ceramic, Adding the Value: Austceram 92, ed. M. J. 

Bannister, CSIRO Publications, 1992. 

 

CONSTRUÇÃO MERCADO. Especialistas responsabilizam cerâmica via seca pela falta de 

adesão de revestimento em obras. 2016. Disponível em: 

<https://construcaomercado.pini.com.br/2016/12/especialistas-responsabilizam-ceramica-via-

seca-pela-falta-de-adesao-de-revestimento-em-obras/>. Acesso em: 03 jul. 2018  

 

DAMIANI, J.C.; PEREZ, F.; MELCHIADES, F.G.; BOSCHI, A.O.  Coração Negro em 

Revestimentos Cerâmicos: Principais Causas e Possíveis Soluções. Cerâmica Industrial, 6 (2) 

Março/Abril, 2001. 

 

FIORITO, A. J. S. I. Manual de argamassas e revestimentos: estudos de procedimentos de 

execução. 2. ed. São Paulo: Pini, 2009. 231 p. 

 

MENEZES, R.R.; CAMPOS, L.F.; FERREIRA, H.S.; FERREIRA, erreira, H.C. Expansão 

por Umidade: Metodologia para sua Avaliação e Estudo de Casos. Cerâmica Industrial, 10 (2) 

Março/Abril, 2005. 

 

MENEZES, R.R.; CAMPOS , L.F.; NEVES, G.; FERREIRA, H.C. Aspectos fundamentais da 

expansão por umidade: uma revisão. Parte I – Aspectos históricos, causas e correlações. 

Cerâmica, 1-14, 2006. 



16 

 

 

REVISTA TECHNNE. Construtoras de todo o Brasil se mobilizam para encontrar saídas para 

o descolamento cerâmico. Disponível em: <https://techne.pini.com.br/2016/09/construtoras-

de-todo-o-brasil-se-mobilizam-para-encontrar-saidas-para-o-descolamento-ceramico>. 

Acesso em: 28 jun. 2018. 

 

SINDUSCONSP. Desplacamento cerâmico é problema setorial e requer mobilização da 

cadeia produtiva. 2016. Disponível em: <https://www.sindusconsp.com.br/desplacamento-

ceramico-e-problema-setorial-e-requer-mobilizacao-da-cadeia-produtiva/>. Acesso em 29 jun. 

2018. 

 

 

https://techne.pini.com.br/2016/09/construtoras-de-todo-o-brasil-se-mobilizam-para-encontrar-saidas-para-o-descolamento-ceramico
https://techne.pini.com.br/2016/09/construtoras-de-todo-o-brasil-se-mobilizam-para-encontrar-saidas-para-o-descolamento-ceramico
https://www.sindusconsp.com.br/desplacamento-ceramico-e-problema-setorial-e-requer-mobilizacao-da-cadeia-produtiva/
https://www.sindusconsp.com.br/desplacamento-ceramico-e-problema-setorial-e-requer-mobilizacao-da-cadeia-produtiva/

