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SUZIGAN, Augusto Forjaz de Toledo. O uso de revestimentos cerâmicos em 
fachadas. 2020. 38 fls. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em 
Engenharia Civil – Anhanguera Educacional, Leme, 2020. 
 

RESUMO 
 
Este trabalho abordou o uso dos revestimentos cerâmicos em fachadas. A cerâmica 
usada em fachadas objetiva a proteção dos elementos de vedaçã  da obra contra os 
danos diretos e agressões causadas pela umidade ou gases, também confere 
isolamento acústico e térmico e regulariza a superfície dando acabamento final. O 
objetivo principal deste estudo foi elencar os tipos de cerâmicas que podem ser 
utilizadas para revestir fachadas de edificações. A relevância deste trabalho está em 
mostrar que as cerâmicas de fachada podem valorizar o imóvel e prolongar seu tempo 
de uso sem a necessidade de grandes manutenções, porém, para obter resultados 
positivos é necessário aliar técnicas executivas ao projeto e ainda contar com mão-
de-obra qualificada, e para evitar o surgimento de patologias, é importante considerar 
também a escolha correta do material. A metodologia utilizada para a elaboração do 
trabalho foi de caráter bibliográfico, caracterizado por pesquisa exploratória e 
descritiva, a coleta de dados foi realizada através do estudo bibliográfico de diversos 
autores, pesquisas na internet, revistas e artigos. Diante das leituras realizadas foi 
possível perceber que as cerâmicas de fachada possuem inúmeras funções e a de 
maior destaque é a proteção da edificação contra a ação do tempo, este material 
auxilia na durabilidade e prolonga a vida útil dos elementos construtivos, e ainda, 
funciona como recurso decorativo causando efeito visual positivo ao ambiente.  
 
 
Palavras-chave: Revestimento Cerâmico. Fachadas. Construção Civil. 
 

 

 

 

  



 

 

SUZIGAN, Augusto Forjaz de Toledo. The use of ceramic tiles on facades. 2020. 
38 pages Graduation Course in Civil Engineering - Anhanguera Educacional, Leme, 
2020. 
 

ABSTRACT 
 
This work addressed the use of ceramic tiles on facades. The ceramics used in facades 
aim to protect the sealing elements of the work against direct damage and aggressions 
caused by humidity or gases, it also provides acoustic and thermal insulation and 
regularizes the surface giving a final finish. The main objective of this study was to list 
the types of ceramics that can be used to cover building facades. The relevance of this 
work is to show that façade ceramics can enhance the property and extend its time of 
use without the need for major maintenance, however, to obtain positive results, it is 
necessary to combine executive techniques with the project and still rely on qualified 
work, and to avoid the appearance of pathologies, it is important to also consider the 
correct choice of material. The methodology used for the elaboration of the work was 
bibliographic, characterized by exploratory and descriptive research, the data 
collection was carried out through the bibliographic study of several authors, 
researches on the internet, magazines and articles. In view of the readings carried out, 
it was possible to perceive that the facade ceramics have numerous functions and the 
most prominent one is the protection of the building against the action of time, this 
material helps in the durability and prolongs the useful life of the construction elements, 
and also, it works decorative feature causing positive visual effect to the environment. 
 
 
Keywords: Ceramic coating. Facades. Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O setor cerâmico vem ganhando destaque e tem sido utilizado amplamente na 

construção civil. As matérias-primas que dão origem as cerâmicas de revestimento 

são oriundas na natureza e encontradas em grande escala. Os revestimentos 

cerâmicos podem ser utilizados em ambientes externos ou internos, desta forma, o 

tema escolhido para este trabalho aborda o uso deste material em fachadas. 

A cerâmica usada em fachadas objetiva a proteção dos elementos de 

vedação da obra contra os danos diretos e agressões causadas pela umidade ou 

gases, também confere isolamento acústico e térmico e regulariza a superfície dando 

acabamento final. A qualidade do material é fundamental, já que será empregado em 

fachadas, a exigência em relação a durabilidade é bem maior, pois a cerâmica ficará 

exposta ação do tempo, e a escolha por materiais de custo inferior ou inapropriado 

para o local causará danos futuros e custos elevados com manutenção.  

O revestimento cerâmico é constituído através da mistura de matérias-primas 

inorgânicas com argila, que após serem queimadas em altas temperaturas dão origem 

a placas que são amplamente usadas na construção civil, desta forma, quais os tipos 

de cerâmicas que podem ser utilizadas para revestir fachadas de edificações? 

Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi elencar os tipos 

de cerâmicas que podem ser utilizadas para revestir fachadas de edificações, e 

especificamente foram: abordar o conceito, a origem e a evolução das cerâmicas e 

texturas usadas em fachadas; destacar as funções e propriedades dos revestimentos 

cerâmicos apontando as patologias mais comuns nesse tipo de material; descrever 

quais são as matérias-primas usadas na fabricação de cerâmica de fachadas. 

A metodologia usada para a preparação do trabalho foi bibliográfica, onde a 

pesquisa foi descritiva e qualitativa. Os dados foram coletados através do estudo 

bibliográfico de diferentes autores, pesquisas na internet, revistas e artigos. A 

pesquisa bibliográfica foi realizada através dos sites Biblioteca Unesp, Biblioteca USP, 

Google acadêmico, Scielo e LILACS. O período de trabalhos pesquisados foi dos 

últimos vinte anos.  
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2 CONCEITO, ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS CERÂMICAS DE FACHADAS 

As cerâmicas possuem inúmeras funções e a de maior destaque é a proteção 

da edificação contra a ação do tempo, este material auxilia na durabilidade e prolonga 

a vida útil dos elementos construtivos, e ainda, funciona como recurso decorativo 

causando efeito visual positivo das fachadas. O revestimento cerâmico de fachada 

possui papel essencial em uma edificação, já que é capaz de proteger a obra fazendo 

com que ela resista a intempéries como: chuva, sol ou vento, assim, é fundamental 

ter conhecimento do tipo de material usado em cada revestimento, considerando sua 

aparência, natureza, tipos, limitações, durabilidade e possíveis patologias, por isso, é 

tão importante conhecer mais sobre este material (FRANCO, 2008). 

A cerâmica é considerada o material artificial mais antigo que o ser humano já 

produziu, tem alto teor de resistência, e é comum encontrar peças cerâmicas em 

escavações arqueológicas, mostrando que se trata realmente de um material que 

acompanha a humanidade a muito tempo (BIFFI, 2000). 

De acordo com Hotza (2007) a palavra cerâmica derivou-se do grego “kéramo” 

que quer dizer terra queimada. A produção de cerâmicas data de dez a quinze mil 

anos. Com a evolução humana, o homem, a sair das cavernas, viu-se em uma nova 

função: agricultura. Tornar-se agricultor o fez compreender que precisava de lugares 

específicos para guardar alimentos, água, sementes. Os recipientes tinham que ser 

impermeáveis, resistentes e fáceis de fabricar, foi neste momento que a argila passou 

a ser utilizada e acabou deixando pistas sobre culturas e civilizações existentes antes 

da era cristã. 

Franco (2008) coloca que a partir da argila tem-se a produção da cerâmica, o 

material após ser umedecido se torna plástico e pode ser moldado. Após dar a forma, 

a cerâmica é submetida ao processo de secagem, onde retira-se grande parte da água 

usando temperaturas altas, em torno de 1000 °C. Esse processo leva a cerâmica 

rigidez dando-lhe resistência, pois ocorre a fusão dos componentes da massa, e 

também dos esmaltes.  

Roscol  (2008) evidencia que diante disso, as cerâmicas passaram a ser 

usadas na edificação de casas, utensílios  para armazenar vinhos, alimentos, 

perfumes e óleos, e também, na fabricação de superfícies para escrita e urnas 

funerárias. A produção de cerâmica se divide em dois tipos de atividades: artística 
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(confecção de materiais com valor estético) e industrial (elaboração de artefatos para 

serem usados na engenharia e na construção). 

A cerâmica é uma matéria prima que constituiu inúmeros objetos domésticos, 

e que além disso, é usada por artistas e também pela construção civil, e por se tratar 

de um material resistente começou a ser usado na tecnologia de ponta. Recentemente 

este material tem sido utilizado na fabricação de componentes e peças para foguetes 

espaciais (SEZZI, 2002). 

Origem da cerâmica é bem antiga, no Japão, arqueólogos encontraram peças 

desse material em locais habitados pela cultura Jomon, que existia há cerca de oito 

mil anos. Próximo ao final do período neolítico, cerca de cinco mil anos antes de Cristo 

a manufatura de peças em cerâmicas deixou de ser exclusiva no Japão se espalhando 

pela Ásia e Europa, porém, não existe um consenso sobre como isso aconteceu, pois 

no Egito e na China já se utilizava a cerâmica nas tumbas para armazenar perfumes, 

óleos e vinhos para atividades religiosas (FRANCO, 2008). 

Biffi (2000) aponta que a atividade da cerâmica é comprovada na China pelos 

guerreiros de Xian. No ano de 1974 foi encontrado por arqueólogos, no tempo do 

Imperador Chi-Huangdi, nascido em 240 antes de Cristo, réplicas de estátuas em 

tamanho reais feitas com argila, como observado na Figura 1: 

 

                              Figura 1 – Guerreiros feitos em terracota 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Biffi, 2000. 

 

Com o passar dos tempos, diversas culturas foram desenvolvendo seus 

próprios estilos, que acabaram consolidando e aprimorando a cerâmica, que é 
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considerada a indústria mais antiga, já que o homem, ao utilizar barro endurecido pelo 

fogo deu início a um novo material que ganhou mundo (ROSCOL, 2008). 

O processo de endurecer a argila no fogo evoluiu e se espalhou pelo mundo, 

assim, o material começou a substituir as peças feitas em pedra, madeira e cascos de 

frutas. As primeiras peças de cerâmica são de origem pré-histórica, onde se observa 

vasos de barro que eram escurecidos por óxidos de ferro, porém, a cerâmica para uso 

industrial e artístico só eram usadas em grandes centros comerciais e com a 

Revolução Industrial passou por uma intensa etapa de aprimoramento (SEZZI, 2002). 

De acordo com Franco (2008), no Brasil, a ilha de Marajó aponta o início do 

uso da cerâmica pela cultura indígena que habitava local. Em estudos arqueológicos, 

foi observado também, a presença de cerâmicas simples com indícios de criação na 

Amazônia cinco mil anos atrás. A cerâmica encontrada em Marajó era feita de forma 

artesanal e altamente elaborada, como observado no Figura 2. Ganhou destaque 

outros objetos fabricados com argila: bancos, colheres, adornos para lábios, vasos 

pequenos, apitos e estátuas. Os indígenas desenvolveram uma cerâmica de valor 

mostrando a superação das fases primitivas da Idade do Bronze e da Pedra. 

 

                         Figura 2 – Cerâmica de Marajó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Franco, 2008. 
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Portanto, a cerâmica não foi trazida ao Brasil pelos portugueses ou pelos 

escravos. Os indígenas já usavam argila, porém, os portugueses foram quem 

instalaram as primeiras olarias, trazendo apenas novas estruturas e especialização 

da mão-de-obra. A cerâmica evoluiu para diversos povos ao mesmo tempo, isso 

permitiu que você compreendesse o ambiente e a cultura do local, pois em cada lugar 

usava se formatos e cores diferentes do material. A decoração das primeiras peças 

continha estampa de animais, luta ou caça, ou seja, eram retratados nos objetos a 

cultura do local (HOTZA, 2007). 

Segundo Roscol (2008) a secagem, antes feita pelo sol, evoluiu para os fornos, 

o que dava a peça mais resistência e desde o período neolítico até os dias de hoje 

muito tem-se inventado e produzido com argila, trazendo para os indivíduos inúmeras 

formas de uso do material. A cerâmica de revestimento foi difundida pelos islâmicos, 

onde a palavra azulejo vem do árabe, significando pedra polida. Os árabes acabaram 

difundindo este material para a Espanha e de lá foi se espalhado pela Europa. 

Sezzi (2002) coloca que os árabes trouxeram novos estilos e técnicas de 

decoração do material, introduzindo na cerâmica de revestimento as formas 

geométricas e os arabescos, como visto na Figura 3. A técnica que combina diversas 

cores em um azulejo, conhecida como cerâmica de corda seca, foi criada na Pérsia 

por volta do século XIV, substituindo o mosaico, este método é usado até hoje. 

 

Figura 3 – Modelo de cerâmica Árabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sezzi, 2002. 
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Os azulejos coloridos passaram a revestir mesquitas, edifícios e madrasas, 

destacando a simetria e passando uma visão de opulência. Em Portugal, os primeiros 

indícios do uso do azulejo como revestimento de paredes foram importados em 1503, 

da Sevilha, e se tornou arte ornamental mais expressiva que assumia grande 

notoriedade para arquitetura (ROSCOL, 2008). 

Portugal não foi o maior produtor de revestimentos como muitos imaginam, mas 

foi o país da Europa que mais usou este material em seus prédios desde o século XVI, 

pois com as navegações muitas manifestações artísticas foram observadas e fundidas 

aos conhecimentos que já existentes. De acordo com Biffi (2000) o uso do 

revestimento cerâmico era comum em interiores, feitos em formatos de tapetes, como 

material simplesmente ornamental. Quando a cerâmica passou a ser usada no 

exterior das obras, como observado na Figura 4, era limitada a revestir cúpulas de 

igreja ou pináculos, pois o custo do material era exatamente alto. Localizada na Praça 

da Batalha, na cidade de Porto (Portugal), a fachada da Igreja de Santo Ildefonso é 

composta por azulejos feitos por Jorge Colaço no ano de 1932, as ilustrações abordam 

a vida do Santo e a Eucaristia. 

 

Figura 4 - Igreja de Santo Ildefonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biffi, 2000. 
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Somente no século XVIII, que foi implantado em Portugal um projeto de 

industrialização que simplificou os padrões dos azulejos e aumentou a produção 

diminuindo o custo do produto, tornando-o acessível para diversos públicos. Com isso, 

o revestimento cerâmico se estendeu do interior para o exterior, em espaços 

intermediários como pátios, alpendres, chafarizes ou bancos (ROSCOL, 2008). 

Sezzi (2002) coloca que no século XIX o azulejo se tornou mais comum no 

Brasil e se mostrou um material excedente para o clima do país. Na construção civil é 

usado para revestir pisos, paredes, fachadas, piscinas, bancadas, em locais externos 

ou internos. São conhecidos como: piso, pastilha, azulejo, porcelanato, lajota, entre 

outros. Com a tecnologia empregada no porcelanato surgiram produtos com estética 

e qualidade refinada que podem se assemelhar as pedras naturais. 

Hotza (2007) evidencia que o revestimento cerâmico de fachada é considerado 

como um conjunto monolítico de camadas que se adere a base suporte da fachada 

do prédio, seja ele estrutural ou de alvenaria, trata-se de uma capa exterior de placas 

de cerâmicas, como observada na Figura 5, que são assentadas e rejuntadas com 

material adesivo ou argamassas. Este material pode ser classificado segundo a 

técnica construtiva que será empregada e pela forma que o material se comporta após 

a completa secagem. Pode ser aderido ou não aderido. 

 

Figura 5 – Revestimento cerâmico volumétrico em fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ConstruindoDecor, 2020. 
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O revestimento aderido é aquele considerado tradicional que usa a base e o 

substrato como suporte para sua aplicação, já não aderido precisa ser fixado com 

dispositivos especiais, pois não permite aderência entre as camadas, geralmente 

possui função de isolamento acústico, térmico ou impermeabilizantes (FRANCO, 

2008). 

Roscol (2008) afirma que é comum nos dias de hoje, observar prédios com 

revestimento cerâmico em suas fachadas, pois trata-se de um material vistoso e 

versátil. Diante da diversidade de texturas e opções de cores este material agrada 

todos os gostos e pode ser usado para restaurar antigas construções conferindo a 

elas um grande valor estético. Mas os cuidados com os revestimentos cerâmicos de 

fachada requerem atenção, já que a escolha inadequada do material e a aplicação 

incorreta ocasionam sérios problemas que vão desde patologias no revestimento até 

danos causados pela passagem de umidade para o interior da armadura. Desta forma, 

o próximo capítulo irá destacar as funções e propriedades dos revestimentos 

cerâmicos apontando as patologias mais comuns nesse tipo de material. 
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3 FUNÇÕES E PROPRIEDADES DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

 

Os revestimentos cerâmicos estão entre os materiais mais utilizados na 

construção civil, seu uso pode ser residencial ou comercial, com possibilidades de 

aplicações variadas, possui estampas variadas e alta durabilidade. Os únicos 

obstáculos encontrados diante do uso deste material estão na necessidade de, no 

momento da escolha, relevar critérios como resistência à produtos químicos, abrasões 

e impactos, e ainda, deve-se considerar a textura e os níveis de absorção de água 

(BAÍA; SABATTINI, 2000). 

Segundo Silva et al. (2015) cada tipo de ambiente requer um material 

específico, que leva em consideração as condições climáticas, sejam azulejos ou 

pisos comuns, ou pastilhas e porcelanatos modernos, durante a escolha é preciso 

contar com o auxílio de um profissional qualificado, que possua conhecimentos 

técnicos suficientes para dar a indicação correta do tipo de cerâmica a ser utilizada no 

ambiente escolhido, dos tipos de rejunte e argamassas de assentamentos próprias 

para o local e para o revestimento selecionado. 

Para Franco (2008) escolher o revestimento cerâmico é muito importante, pois 

além da beleza, este material protege as partes estruturais da edificação, por isso a 

atenção quando a sua aplicação é tão necessária. E quanto aos rejuntes e 

argamassas, deve-se respeitar as indicações do fabricante, pois elas estão de acordo 

com as especificações das normas técnicas. Os revestimentos cerâmicos, ao longo 

dos anos, transformaram-se em itens de acabamento e decoração.  

O surgimento de novas tecnologias aliados a técnica milenar de produzir 

cerâmicas tornou o material indispensável nas obras da construção civil. Seu uso 

possui diversas vantagens como: facilidade na limpeza, o material é bem resistente, 

protege os elementos de vedação, proporciona isolamento acústico e térmico, o 

acabamento final é de qualidade, inibe a ação da água e gases, é seguro contra fogo, 

e ainda, tem agradável aspecto visual. O planejamento, a correta escolha do 

revestimento cerâmico, considerando sua qualidade de construção, assentamento e 

manutenção é que garantirá a qualidade e a durabilidade do local (ROSCOL, 2008). 

As placas de cerâmicas são materiais propícios ao clima brasileiro, e podem 

ser usadas no exterior ou no interior da construção, em paredes e pisos de locais com 

fluxo grande ou pequeno de pessoas. A preferência por este material se dá devido a 

facilidade de manutenção e limpeza. Porém, para garantir o desempenho correto do 
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material, é imprescindível respeitar as especificações do fabricante e aplica-lo no local 

para o qual foi desenvolvido, cada ambiente requer um tipo específico de cerâmica 

(RESENDE et al., 2001). 

Franco (2008) aponta que a escolha do produto deve considerar, além do local 

onde será feito a aplicação, as propriedades do revestimento, local e clima onde serão 

colocados, isso garante o bom desempenho, assim, é preciso possuir uma visão 

conjunta da obra. Os revestimentos podem ser colocados em paredes ou pisos, 

portanto, fazer a diferenciação entre carga de ruptura e resistência à abrasão permitirá 

a escolha adequada do material. Na Figura 6, é possível compreender que o 

revestimento cerâmico é um conjunto formado por placas, argamassa colante e 

argamassa de rejunte, onde se difere o material usado em paredes e pisos:  

 

Figura 6 – Revestimento cerâmico em piso e parede 

Fonte: Franco, 2008. 

 

No caso dos revestimentos cerâmicos usados em paredes, os cuidados com 

ruptura e resistência não são tão questionados, mas considerar aspetos como 

expansão por umidade, absorção de água, resistência a manchas ou ataques 

químicos são necessários para manter a integridade do local de aplicação. O uso do 

revestimento em pisos requer mais atenção, pois a resistência deve ser bem maior, já 

que suportara o trafego de pessoas, o piso tem que ser resistente à ruptura, impacto, 

atrito, manchas e ser de fácil limpeza (BAÍA; SABATTINI, 2000). 

Quando usado em ambientes externos, as características do material são bem 

mais complexas, pois as placas ficarão em contato com as alterações climáticas, 

PISO                                   PAREDE 
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assim, o revestimento deve possuir baixa expansão por umidade e baixa absorção de 

água. Outro fator a se relevar é a questão da resistência ao congelamento, no caso 

de revestimentos usados em locais de temperaturas baixas, por isso, ensaios de 

gretagem e resistência são exigidos (SILVA et al., 2015). 

Fontenelle e Moura (2004) apontam que como os revestimentos usados 

externamente estarão sujeitos as ações do clima, questões como resistência a 

ataques químicos e manchas também são considerados na escolha do material, por 

isso é tão necessário identificar primeiro o local de aplicação, se é externo ou interno, 

e depois se será colocado em pisos ou em paredes, em locais úmidos ou secos, 

respeitando estes quesitos, a escolha será correta, e o revestimento terá sua 

qualidade e durabilidade garantidos. 

 
 
3.1 REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADA E SUAS PROPRIEDADES 
 

Uma das maiores funções dos revestimentos cerâmicos usados em fachadas 

é a proteção da construção contra as ações do tempo, isso permite a preservação da 

alvenaria e das estruturas, e ainda proporciona acabamento arquitetônico à obra. A 

escolha do material que mais se enquadra nos padrões da obra deve ser feita no 

projeto arquitetônico considerando aspectos como localização geográfica e função da 

obra (FRANCO, 2008). 

Baía e Sabattini (2000) apontam que é importante identificar a localização 

geográfica da obra para que a escolha do revestimento cumpra com todos os objetivos 

que se espera do material, pois em casos de regiões onde as chuvas são intensas, o 

revestimento deve possuir mais resistência à água, e em locais onde a predominância 

é de calor intenso o material deve ter outras propriedades que garantirão sua 

qualidade e durabilidade.  

A escolha dos revestimentos cerâmicos de fachadas é embasada nos 

fundamentos da NBR 13755 (ABNT, 1996). Outro ponto relevante está na 

manutenção do revestimento, este deve permitir fácil limpeza e ainda, não descolorir 

diante da ação dos raios solares. Os ventos também são fatores a se considerar na 

escolha do revestimento adequado, pois em cidades onde os índices de poluição são 

grandes, e as chuvas intensas, o material pode se oxidar com mais facilidade 

(FRANCO, 2008). 
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O revestimento cerâmico de fachada possui características que variam de 

acordo com sua propriedade e o conhecimento sobre o assunto é fundamental para a 

escolha correta do material. Dentre as propriedades do revestimento cerâmico 

destacam-se: a absorção de água, resistência a abrasão superficial, aderência, 

resistência ao ataque químico e resistência a manchas (BAÍA; SABATTINI, 2000). 

A absorção de água está relacionada a porosidade do revestimento, e as 

demais características como resistência mecânica, ao impacto, ao gelo e aos agentes 

químicos também se enquadram neste quesito. Quanto maior for a porosidade do 

material, mais argamassa ele irá aderir, porém, seu excesso contribui para a redução 

da resistência mecânica. O grau de absorção interfere diretamente na propriedade de 

expansão por umidade, e na resistência ao gelo. Outro aspecto relevante está nos 

locais onde existe frio intenso, como em câmaras, por exemplo, pois a água consegue 

penetrar no revestimento e quando é congelada expande seu volume o que acaba 

estragando a placa (SILVA et al., 2015). 

A resistência a abrasão está ligada ao desgaste na superfície do material, isso 

ocorre devido ao contato direto de outros objetos com a cerâmica ou movimentação 

de pessoas no local. Franco (2008) coloca que as placas cerâmicas, também são 

classificadas segundo a resistência do esmalte ao desgaste por abrasão. A resistência 

do revestimento pode ser classificada em duas formas de abrasão: profunda 

(materiais não esmaltados) e superficial (materiais esmaltados). Os testes de abrasão 

foram realizados pela primeira vez no Porcelain Enamel Institute, originando a sigla 

PEI que classifica o revestimento cerâmica em seis grupos, como observado no 

Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Resistência a abrasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Franco, 2008. 
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A aderência é uma propriedade que está relacionada com a fixação do 

revestimento, já que é comum o surgimento de tensões tangenciais e nominais no 

contato da base com a cerâmica. A fixação do revestimento depende de diversos 

fatores que se influenciam, entre eles estacam-se as propriedades dos processos de 

execução, da argamassa, da natureza da base e da limpeza do material (SILVA et al., 

2015). 

Baía e Sabatinni (2000) aponta que a resistência a ataques químicos se divide 

em duas classificações: industrial e residencial.  A classe industrial deve possuir 

resistência a ácidos concentrados, fortes e quentes, enquanto a classe residencial 

deve resistir aos produtos domésticos, este item é indispensável para todas as placas 

de cerâmica. A resistência a manchas está relacionada a facilidade de limpeza 

proporcionada pelo revestimento, pois quando mais a superfície da cerâmica for lisa, 

mais fácil e melhor será a limpeza. 

 
 
3.2 PATOLOGIAS COMUNS AOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADA 
 

O termo Patologia, tem origem grega, podendo então ser entendido como o 

estudo da doença e é muito utilizado nas áreas da ciência. A patologia na construção 

civil pode ser entendida como estudo dos danos ocorridos em construções, que 

procura identificar as causas e os efeitos dos problemas encontrados em uma 

edificação, elaborar o diagnóstico do problema e seu reparo, bem como, identificar em 

qual etapa do projeto o dano se iniciou, ou ainda, o que o desencadeou e suas 

correções. As patologias mais comuns nos revestimentos cerâmicos de fachada são: 

destacamento, trincas, fissuras e gretamentos, eflorescência, deteorização das juntas 

(FONTENELLE; MOURA, 2004). 

De acordo com Campante (2001) o destacamento está relacionado a perda de 

aderência da cerâmica, como observado na Figura 7, esta pode se soltar do substrato 

ou da argamassa, é comum quando se excede a capacidade de aderência entre a 

argamassa e a cerâmica, é uma patologia muito séria, pois pode envolver os usuários 

em acidentes e ainda, os custos para o reparo são bem grandes. 
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Figura 7 – Destacamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Campante, 2001. 

 

Um dos primeiros indícios desta patologia é a observação do som oco (cavo) 

nas placas de cerâmica, estufamentos também são perceptíveis, e isso leva o material 

a se destacar do local e cair podendo causar acidentes, é comum nos primeiros ou 

nos últimos andares da fachada, pois nestes locais a tensão é bem maior. Para evitar 

esta patologia não se deve aplicar os revestimentos cerâmicos em fases da 

construção onde o suporte tenha sido recém executado, isso evita retrações que 

causam tensões. É importante atentar-se também a instabilidade do suporte, fluência 

da estrutura, variações de temperatura e umidade, ausência de detalhes construtivos, 

uso de argamassa vencida, assentamento em local já contaminado, negligencia ou 

imperícia na mão-de-obra (RESENDE et al., 2001). 

Campante (2001) evidencia que as trincas, fissuras e gretamentos são 

patologias oriundas da perda da integridade superficial do revestimento cerâmico, que 

pode causar defeitos estéticos ou destacar-se, como apresentado na Figura 8. As 

trincas são rompimentos provocados na cerâmica por esforços mecânicos, onde as 

placas são separadas e as aberturas são maiores que um milímetro. Já as fissuras 

são caracterizadas pelo rompimento da cerâmica e as aberturas são menores que um 

milímetro, e esta patologia não ocasiona a ruptura total do revestimento. O gretamento 

são diversas aberturas menores que um milímetro, aparente nas superfícies 

esmaltadas, tem aparência de teias de aranha. 
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Figura 8 – Trincas, fissuras e gretamento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Campante , 2001. 

 

Estes tipos de patologias também são comuns aos primeiros e últimos andares 

da obra, devido à falta de detalhes construtivos e a especificação das juntas de 

movimentação (ROSCOL, 2008). 

Fontenelle e Moura (2004) destacam que a eflorescência surge na superfície 

do revestimento cerâmico, é comum a observação de depósitos cristalinos 

esbranquiçados que comprometem a estética do material. Surgem quando os sais 

solúveis são transportados através da água usada na construção ou oriunda de 

infiltrações. Os sais se solidificam com o ar e causam os depósitos, como mostrado 

na Figura 9. 

 

Figura 9 – Eflorescência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Fontenelle; Moura, 2004. 
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A eflorescência não ocorrerá se forem eliminados os sais solúveis, a presença 

de água e a porosidade do material. Para evitar seu surgimento é preciso fazer a 

redução do uso de cimentos com álcalis alto, usar cerâmicas de boa qualidade, 

queimadas em temperaturas altas, pois este procedimento elimina os sais e a 

umidade do material, e ainda, esperar o tempo de secagem de todas as camadas 

antes de assentar o revestimento (ROSCOL, 2008). 

Resende et al. (2001) colocam que a deterioração das juntas, ilustrada na 

Figura 10 ocorre devido ao envelhecimento do produto usado no revestimento e da 

perda de estanqueidade das juntas que se inicia após a execução, por meio de 

processos inadequados de limpeza. Esta patologia afeta os rejuntes dos 

revestimentos e compromete seu desempenho, pois a vedação das juntas inibe a 

entrada de umidade, no caso de estar danificada o material passa a absorver líquidos 

e se deforma. Para evitar esta patologia é preciso ter o controle  da execução do 

assentamento do rejunte, as juntas devem ser devidamente preenchidas, e os 

materiais selecionados para isso precisam ser de boa qualidade e atender os 

requisitos impostos no projeto.  

 

Figura 10 - Deterioração das juntas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resende et al., 2001. 

 

Diante das patologias em construções, as medidas de profilaxia são 

necessárias e servem para evitar o aparecimento e/ou propagação, medidas estas 

que, vão desde pequenos inconvenientes, e em casos mais graves em que se 

compromete a segurança do cliente/morador e a perda de vidas num colapso das 

estruturas. O processo de construção de uma edificação possui uma sequência a ser 

seguida como: ideia inicial, prévio planejamento, projeto, compra de materiais que 
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serão usados na obra, execução de todas as etapas descritas no projeto e utilização 

depois de finalizado (FONTENELLE; MOURA, 2004). 

Campante (2001) evidencia que durante esse processo, podem ocorrer falhas 

ou descuidos de vários tipos, que acarretam problemas em uma ou mais etapas da 

obra. O gerenciamento de todas as etapas e a melhoria constante do controle de 

qualidade e desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas, é um desafio frequente 

na engenharia civil. Considerando que as construções são imprescindíveis para 

praticamente todas as atividades humanas, e que no decorrer da história, foram 

surgindo vários problemas provocados por causas diversas, assim, houve 

necessidade de a indústria da construção se reinventar a cada tempo, criando 

caminhos para reparar os principais problemas que assolam uma edificação. 

Para Roscol (2008) para se evitar problemas em cerâmicas de fachada é 

necessário melhorar a forma de execução e a qualidade do projetos de revestimento. 

O aprimoramento das fases de planejamento e produção também são boas opções 

para evitar problemas futuros, e ainda, contar com trabalhadores qualificados inibe o 

surgimento das patologias. Diante disso, o próximo capítulo abordará as matérias 

primas usadas na fabricação das cerâmicas de fachada. 
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4 MATÉRIAS PRIMAS USADAS NAS CERÂMICAS DE FACHADA 

 

Os revestimentos cerâmicos são classificados de acordo com o acabamento 

que recebe em sua superfície, pode ser esmaltado ou não, já pelo modo de 

conformação pode ser extrudado, prensado ou feito por outras técnicas e ainda recebe 

classificação específica sobre a absorção de água. Estes materiais são usados para 

recobrir paredes, tetos e chão, em ambientes internos ou externos. Quando utilizado 

para revestir o chão é popularmente conhecido como piso, e quando usado em 

paredes, denomina-se azulejo (SILVA et al., 2015). 

De acordo com Hotza (2007) os revestimentos são classificados de acordo com 

normas especificas, que levam em consideração as características técnicas e 

estéticas do produto, como mostrado no Quadro 2, de acordo com a NBR 13817/97, 

onde se leva em consideração a resistência a ruptura por flexão e absorção de água 

em revestimentos prensados e extrudados: 

 

Quadro 2 – Especificações para revestimentos 

Fonte: Hotza, 2007. 

 

As placas de cerâmica prensadas são as mais utilizadas em obras brasileiras. 

As massas usadas para fazer os revestimentos são triaxiais, pois são elaboradas de 

forma simplificada, por meio de três distintos grupos de matérias-primas com 

características distintas: refratarias, plásticas e fundentes. Porém, esta divisão em 

algumas ocasiões não são tão obvias, já que uma mesma matéria-prima combinada 

com outros componentes, ou elaboradas com temperaturas diferentes pode assumir 

outra função (OLIVEIRA, 2003). 

Casagrande (2008) aponta que na fabricação dos revestimentos, além das 

matérias-primas comuns, pode-se incluir na massa certos aditivos em quantidade 

mínima, que podem ser de origem orgânica, sintética, inorgânica ou natural e exercem 

importante função nas cerâmicas. As matérias-primas plásticas são as constituídas 

                REVESTIMENTOS PRENSADOS                                                             REVESTIMENTOS EXTRUDADOS 
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de argila, do grupo montmorilonitas, ilitas, caulinitas, onde a relação com a 

plasticidade está na natureza estrutural da argila, estas por sua vez, são definidas 

como aluminossilicatos hidratados, com arranjos estruturais em camadas que 

permitem a inclusão de quantidades específicas de água para se tornarem plásticas, 

e com isso, serem moldadas, trabalhadas ou deformadas quando são submetidas a 

determinados esforços. O ato de não deformação do material e a não ocorrência de 

rupturas em decorrência de  ações de força aplicadas vem a ser definido como 

plasticidade, esta assume importante papel na elaboração das cerâmicas isentas de 

defeitos após a prensagem. 

As matérias-primas fundentes podem ser classificadas em sintéticas ou 

naturais ou obtidas de resíduos sólidos inorgânicos. A finalidade destes materiais é a 

de minimizar a temperatura da queima da cerâmica, formando uma fase viscosa e 

vítrea, que terá influência sobre a densidade e porosidade do material cerâmico, o que 

auxilia no controle de estabilidade dimensional das placas. Na elaboração tradicional 

de cerâmicas de revestimento, usam-se fundentes como feldspatoides sódicos, 

feldspatos ou potássicos. Algumas argilas carbonáticas ou iliticas podem ter grande 

ação fundente (OLIVEIRA, 2000). 

As matérias-primas refratárias são os quartzitos e os quartzos, pois possuem 

altos terrores de sílica, o que melhora o índice de resistência química e alvura do 

material, e ainda, é possível ajustar o coeficiente de expansão térmica das massas 

cerâmicas. Desta forma, estes tipos de materiais diminuem a plasticidade da 

cerâmica, reduzindo sua retração de secagem e aumentando a permeabilidade do 

material (BIFFI, 2000). 

Para Oliveira e Montedo (2007) os corantes são responsáveis pela coloração 

do material e não altera, portanto, as condições de moagem da argila . As massas são 

compostas basicamente pode matérias-primas plásticas (refratárias ou fundentes) e 

aditivos, como já mencionado anteriormente, tais matérias são misturadas em 

quantidades proporcionais para atender aos requisitos técnicos do processo de 

fabricação da cerâmicas, pois isso também confere as placas os efeitos estéticos e 

decorativos desejados. 

A qualidade do material cerâmico depende do processamento e do 

revestimento das placas, e a fração argilosa é decisiva neste processo. As matérias-

primas usadas na fabricação dos esmaltes cerâmicos sofrem intervenção de dois 

níveis distintos: na adição e na fusão das fritas, assim, o uso de materiais insolúveis 
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é necessário durante a moagem dos esmaltes, e usa-se a água como veículo de 

aplicação (CASAGRANDE, 2008). 

Oliveira (2003) aponta que durante a fusão, a fritagem, que é o processo de 

resfriamento em água do vidro fundido, é o que garante a insolubilidade do material, 

e as matérias-primas usadas são em sua maioria, naturais. Existe uma vasta gama 

de produtos cerâmicos, porém, estes podem ser classificados em três grupos: rustico, 

brilhante ou mate, ambos estão ligados ao processo de frita. 

As fritas são componentes mais importantes na produção dos esmaltes, pois 

seu uso permite a obtenção de diversas composições homogêneas, e ainda, é 

possível incluir óxidos a partir de matérias-primas solúveis em água. Os esmaltes crus 

formulados sem fritas, não possuem essa possibilidade, o que resulta em produtos 

mais estáveis, que podem se colocados a úmido, o que consome menos energia na 

moagem e na queima (OLIVEIRA; MONTEDO, 2007). 

Oliveira (2000) evidencia que os fornos usados para fazer a fusão das fritas 

devem ser do tipo rotativo intermitente, são caracterizados por um sistema de 

descarga e alimentação continuas, mas a produção é menos flexível, sendo muito 

eficaz para a fabricação em larga escala. As fritas correspondem em torno de 

cinquenta e cinco a noventa e cinco por cento da composição dos esmaltes, o que 

influencia no brilho ou na opacidade do material. Existem cinco tipos de fritas 

diferentes, e elas são classificadas industrialmente e comumente da forma como 

exposto no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Tipos de fritas usadas na fabricação de cerâmicas 

  



32 

 

Fonte: Oliveira, 2000. 
 
 

As matérias-primas não fritadas são constituídas de elementos fundentes 

compostos por boro, chumbo, potássio e sódio, comuns em fritas que possuem outros 

elementos insolúveis ou refratários. Os elementos não fritados podem ser de alumina, 

quartzo, aditivos de moagem e silicato de zircônio, servem para garantir resistência 

ao desgaste por abrasão e dureza contra riscos, além de possuir índice de opacidade, 

alvura e expansão térmica (HOTZA, 2007). 

Os aditivos, como já mencionado, são colocados na fase da moagem do 

esmalte, pois atuam como agentes de adesão e suspensão, como a bentonita, caulim 

ou o carboximetilcelulose. Também são colocados nas peças agentes defloculantes e 

pigmentos (SILVA et al., 2015). 

Oliveira (2003) coloca que as características finais do revestimento cerâmico 

dependem de sua natureza mineralógica e química, e também da tecnologia 

empregada no processo de fabricação. Saber os caminhos transcorridos para a 

fabricação do material é fundamental para que se encontre novas alternativas. Um 

aspecto relevante a ser considerado é a quantidade de água usado no processo de 

fabricação, quanto maior for a quantidade de líquido mais energia será empregada 

para elimina-lo. Geralmente este processo é feito por meios térmicos em secadores 

ou atomizadores. 
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A dosagem é uma parte do processo de fabricação das cerâmicas de 

revestimento que determina o quanto será empregado de matéria-prima na 

composição da massa. Os sistemas de dosagem são feitos por máquinas especificas 

com diferentes níveis de automação (OLIVEIRA; MONTEDO, 2007). 

A moagem de qualquer revestimento cerâmico, é o início de sua fabricação, 

pois com ela obtém-se a massa cerâmica que será prensada, para depois passar 

pelos processos de secagem e aplicação dos esmaltes e por fim, é feito a queima do 

material. A moagem pode ser feita a úmido ou a seco. No processo úmido a moagem 

das matérias-primas é feita com água e depois é seca por atomização, enquanto na 

moagem a seco não existe adição de água. A escolha do melhor tipo de moagem 

dependerá dos tipos de matérias-primas empregadas na cerâmica (BIFFI, 2000). 

Oliveira (2003) menciona que a prensagem é usada para densificar o material, 

são feitas pressões de compactação de forma hidráulica, que garante maior 

confiabilidade mecânica ao material sem muita absorção de energia. É imprescindível 

que os grânulos preencham toda a cavidade da matriz de forma uniforma, pois, o não 

preenchimento adequado causam falhas nos revestimentos. 

A secagem é a fase do processo de produção da cerâmica onde ocorre a 

eliminação dos resíduos de umidade dos produtos usados na prensagem. Pode ser 

realizada por meio de secadores horizontais ou verticais. Os secadores são formados 

por módulos iguais, e cada um tem seu próprio gerador de ar quente. O tempo gasto 

no processo de secagem dependerá das características, espessura e dimensões das 

placas cerâmicas. A esmaltação é feita por processos secos ou úmidos, onde se 

empregam dispositivos específicos como maquinas serigráficas, aerógrafos ou discos 

(SILVA et al., 2015). 

Hotza (2007) coloca que o conhecimento das matérias-primas, da composição, 

da natureza e dos esmaltes fez com que o processo de fabricação das cerâmicas 

fosse simplificado e padronizado. Os equipamentos e forno são mais complexos o que 

permite ajustes ideias de temperatura, e suas dimensões foram ampliadas para 

melhorar a combustão e garantir peças com mais qualidade e durabilidade.  

A cerâmica de fachada é um material impermeável e muito resistente, é uma 

boa opção para locais que estarão em contato com umidade. Este material pode 

proporcionar uma aparência muito elegante na edificação, e ainda, mantem a 

temperatura interna do ambiente agradável e estável, sem contar que a instalação é 

muito fácil. Por ser composta de misturas de minerais e argilas, os revestimentos 
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cerâmicos são materiais que apresentam muita durabilidade, devido a sua alta 

resistência são necessários longos anos para que os sinais de desgaste na cor, brilho 

e textura comecem aparecer (BIFFI, 2000). 

Portanto, Casagrande (2008) coloca que o uso de cerâmicas em fachadas é 

muito recomendado, já que esta parte da obra estará exposta a exposição de chuva, 

sol, ventos e demais fatores que danificam a estrutura. Assim, revestir a fachada com 

cerâmica traz mais vida útil a edificação. Os revestimentos cerâmicos também 

conferem sofisticação e beleza ao local, através dos avanços tecnológicos na área é 

possível contar com uma vasta gama de material que pode revestir as fachadas com 

cores, tamanhos e texturas variadas. A manutenção das fachadas com revestimentos 

cerâmicos é muito fácil, apenas água e sabão já são suficientes para fazer a limpeza, 

outro fator relevante no uso deste material está na economia, por ser um material 

bastante comercializado os valores são mais acessíveis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O revestimento cerâmico é constituído através da mistura de matérias-primas 

inorgânicas com argila, que após serem queimadas em altas temperaturas dão origem 

a placas que são amplamente usadas na construção civil. A cerâmica é considerada 

o material artificial mais antigo que o ser humano já produziu, tem alto teor de 

resistência, e é comum encontrar peças cerâmicas em escavações arqueológicas, 

mostrando que se trata realmente de um material que acompanha a humanidade a 

muito tempo. 

O revestimento cerâmico de fachada é considerado como um conjunto 

monolítico de camadas que se adere a base suporte da fachada do prédio, seja ele 

estrutural ou de alvenaria, trata-se de uma capa exterior de placas de cerâmicas, que 

são assentadas e rejuntadas com material adesivo ou argamassas. Este material pode 

ser classificado segundo a técnica construtiva que será empregada e pela forma que 

o material se comporta após a completa secagem. Pode ser aderido ou não aderido. 

O revestimento aderido é aquele considerado tradicional que usa a base e o substrato 

como suporte para sua aplicação, já não aderido precisa ser fixado com dispositivos 

especiais, pois não permite aderência entre as camadas, geralmente possui função 

de isolamento acústico, térmico ou impermeabilizantes. 

Embora atualmente o revestimento cerâmico seja conhecido mundialmente, 

somente no século XIX que o azulejo se tornou mais comum no Brasil e se mostrou 

um material excedente para o clima do país. Na construção civil é usado para revestir 

pisos, paredes, fachadas, piscinas, bancadas, em locais externos ou internos. São 

conhecidos como: piso, pastilha, azulejo, porcelanato, lajota, entre outros. Com a 

tecnologia empregada no porcelanato surgiram produtos com estética e qualidade 

refinada que podem se assemelhar as pedras naturais. 

Cada tipo de ambiente requer um material específico, que leva em 

consideração as condições climáticas, sejam azulejos ou pisos comuns, ou pastilhas 

e porcelanatos modernos, durante a escolha é preciso contar com o auxílio de um 

profissional qualificado, que possua conhecimentos técnicos suficientes para dar a 

indicação correta do tipo de cerâmica a ser utilizada no ambiente escolhido, dos tipos 

de rejunte e argamassas de assentamentos próprias para o local e para o 

revestimento selecionado. 
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Uma das maiores funções dos revestimentos cerâmicos usados em fachadas 

é a proteção da construção contra as ações do tempo, isso permite a preservação da 

alvenaria e das estruturas, e ainda proporciona acabamento arquitetônico à obra. A 

escolha do material que mais se enquadra nos padrões da obra deve ser feita no 

projeto arquitetônico considerando aspectos como localização geográfica e função da 

obra. 

O revestimento cerâmico de fachada possui características que variam de 

acordo com sua propriedade e o conhecimento sobre o assunto é fundamental para a 

escolha correta do material. Dentre as propriedades do revestimento cerâmico 

destacam-se: a absorção de água, resistência a abrasão superficial, aderência, 

resistência ao ataque químico e resistência a manchas, estes aspectos são relevantes 

para se evitar patologias futuras no material. 

Diante do exposto, foi possível atingir todos os objetivos propostos neste 

trabalho. Portanto, as características finais do revestimento cerâmico dependem de 

sua natureza mineralógica e química, e também da tecnologia empregada no 

processo de fabricação, portanto, diante das leituras realizadas foi possível perceber 

que as cerâmicas de fachada possuem inúmeras funções e a de maior destaque é a 

proteção da edificação contra a ação do tempo, este material auxilia na durabilidade 

e prolonga a vida útil dos elementos construtivos, e ainda, funciona como recurso 

decorativo causando efeito visual positivo.  
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