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ÁREA: PATOLOGIA 

Resumo 
As manifestações patológicas existentes nas edificações estão ligadas principalmente as falhas 
de projeto, execução e materiais. Muitas destas anomalias surgem por não serem realizados os 
estudos preliminares acerca da influência do meio circundante sobre as construções. Na última 
década houve uma grande preocupação em relação ao desempenho térmico das edificações 
tornando relevante a discussão do comportamento térmico dos sistemas construtivos. Para que 
uma edificação apresente desempenho satisfatório, não depende somente da forma construtiva 
em si, mas também das características dos materiais de vedação e revestimentos associados à 
sua cor. Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo realizar a correlação de dados 
higrotérmicos com resultados obtidos por meio de inspeção técnica, para um edifício com 
fachadas em revestimento cerâmico, localizado em Teresina-PI. Por meio de simulação 
higrotérmica realizada com o software WUFI® Pro 6.1, foram mensurados os agentes 
climáticos de degradação: radiação solar, chuva dirigida e amplitude térmica, sendo estes, 
quantificados para dois valores de absortância: 0,3 e 0,7. Os resultados obtidos identificaram as 
fachadas Oeste e Norte como as mais influenciadas por esses agentes, respectivamente e por 
meio de uma inspeção predial feita no local de estudo, foi possível comprovar a veracidade dos 
dados alcançados. Com tudo isso, torna-se possível determinar novas medidas construtivas e de 
manutenção, que possam de forma efetiva atender as solicitações impostas pelo meio externo às 
edificações garantindo o cumprimento da vida útil das fachadas. 
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AREA: PATOLOGÍA 

Resumen 
Las manifestaciones patológicas existentes en las edificaciones están ligadas principalmente a 
las fallas de diseño, ejecución y materiales. Muchas de estas anomalías surgen por no realizar 
los estudios preliminares sobre la influencia del entorno circundante sobre las construcciones. 
En la última década hubo una gran preocupación en relación al desempeño térmico de las 
edificaciones haciendo relevante la discusión del comportamiento térmico de los sistemas 
constructivos. Para que una edificación presente un rendimiento satisfactorio, no depende sólo 
de la forma constructiva en sí, sino también de las características de los materiales de sellado y 
revestimientos asociados a su color. En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo 
realizar la correlación de datos higrotérmicos con resultados obtenidos por medio de inspección 
técnica, para un edificio con fachadas en revestimiento cerámico, localizado en Teresina-PI. Por 
medio de simulación higrotérmica realizada con el software WUFI® Pro 6.1, se midieron los 
agentes climáticos de degradación: radiación solar, lluvia dirigida y amplitud térmica, siendo 
estos, cuantificados para dos valores de absortancia: 0,3 y 0,7. Los resultados obtenidos 
identificaron las fachadas Oeste y Norte como las más influenciadas por esos agentes, 
respectivamente y por medio de una inspección predial hecha en el local de estudio, fue posible 
comprobar la veracidad de los datos alcanzados. Con todo ello, se hace posible determinar 
nuevas medidas constructivas y de mantenimiento, que puedan de forma efectiva atender las 
solicitudes impuestas por el medio externo a las edificaciones garantizando el cumplimiento de 
la vida útil de las fachadas. 
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Introdução 
Os Sistemas de revestimentos cerâmicos são um conjunto formado pelas placas 

cerâmicas, pela argamassa de assentamento e pelo rejunte (1), atuando como bloqueio para 
os diferentes agentes externos de degradação (2). Estes agentes são em sua maioria de 
origem climática e biológica, que uma vez combinados podem propiciar o surgimento de 
manifestalções patológicas nos sistemas de revestimentos das fachadas (3). 

Desta forma, o surgimento de anomalias nas fachadas está relacionado com o 
envelhecimento espontâneo dos elementos de vedação e da exposição destes, aos agentes 
atmosféricos. Este último fator exerce grande influência no processo de degradação, pois 
dependendo de sua intensidade poderá reduzir o desempenho e durabilidade do sistema de 
revestimento da edificação, acarretando em altos custos de manutenção e desconforto 
estético para os usuários (4). 

O clima Teresina possui uma temperatura média anual em volta de 28 °C (5), sendo 
caracterizado por ser tropical semi-úmido com uma estação seca e uma estação úmida ao 
longo do ano. Assim, as variações térmicas provocam alterações físicas e químicas nas 
propriedades dos materiais gerando tensões que atuam diretamente na interface dos 
elementos ocasionando movimentações diferenciadas no sistema (6). 

Assim, sob essas circunstâncias, verificou-se, um aumento gradual no aparecimento de 
anomalias nas fachadas de um edifício residencial localizado nesta cidade, destacando-se 
além fissurações, o descolamento e desplacamento dos revestimentos cerâmicos. Com base 
nisso, este artigo tem o objetivo de analisar tais anomalias bem como seus mecanismos de 
degradação, associando-as com os resultados encontrados por meio da simulação 
higrotérmica. 

 Tal simulação foi realizada com o propósito de identificar as fachadas mais 
vulneráveis à ação dos agentes climáticos e relacionar a quantificação destes agentes com o 
grau de deterioração das mesmas, levando em conta as inspeções técnicas para confirmar 
os resultados obtidos. 

Metodologia de estudo 
A abordagem utilizada nesta pesquisa foi direcionada para sistemas de vedação vertical 

localizados em teresina-PI, aplicando-se uma metodologia bastante semelhante ao estudo 
desenvolvido para Brasília por Nascimento (2016) (7). 

 Simulação higrotérmica 
 Levando em consideração as variações diárias de temperatura, foi possível monitorar o 

comportamento higrotérmico do edifício. Essa monitoração se deu por meio do software 
wufi Pro 6.1 (8), programa computacional disponibilizado pelo Instituto de Física das 
Construções de Fraunhofer na Alemanha (Fraunhofer Institute for Building Physics- IBP) 
que realiza simulações higrotérmicas responsáveis por caracterizar o comportamento 
higrotérmico do edifício (7). 

O software funciona basicamente em quatro etapas , sendo a primeira delas a inserção 
dos dados de entrada, definidos em função do local de estudo. Com base nisso, foram 
inseridas todas as características do sistema construtivo e do ambiente que o envolve, 
fazendo-se as devidas correlações dos mesmos com a altura, inclinação e orientação das 
fachadas. Considerou-se ainda, para fins de análises da ação dos agentes na envoltória do 
edifício, um coeficiente de absortância de 0,3; que segundo a norma Associação Brasileira 



 

 

de Normas Técnicas - ABNT NBR 15575/2013 (9) representa as cores claras de 
revestimentos. Para os coeficientes de transferência à superfície, foi adotado 0,13 
(m².K)/W para a resistência térmica interna e 0,4 (m².K)/W para a resistência térmica 
externa. Segundo a NBR 15220:2003 (10), estes coeficientes apontam a diferença de 
temperatura entre as superficies do elemento construtivo pela densidade de calor em 
regime estácionario. 

A partir desses parâmetros prosseguiu-se para a segunda etapa, onde foi considerado 
um período de 3 anos para se efetivar a simulação, a contar de 01/01/17 à 31/12/2019. 
Porém, para efeito de análise dos resultados, observou-se apenas os dados do último ano, 
que conforme Nascimento (2016) (7) representa o tempo que a umidade de construção 
tende a se estabilizar. 

Na terceira etapa (saída de dados) foram analisados os valores gerados quanto ao fluxo 
de calor, umidade, radiação, temperatura e chuva dirigida (3). Na quarta e última etapa, 
esses valores foram organizados em planilhas com objetivo de verificar a intensidade dos 
agentes e relacioná-los com o grau de deterioração das fachadas. 

 Especificações do sistema construtivo 
Por ser um dos revestimentos mais típicos da região, adotou-se para este estudo um 

sistema composto por revestimento cerâmico. Para acompanhar o comportamento deste 
sistema, foram colocados na simulação dois pontos de monitoramento posicionados na 
superfície interna e externa  do revestimento, conforme ilustra a Figura 1. Por meio destes 
pontos foi possivel monitorar os dados de temperatura e umidade, porém para este artigo 
considerou-se apenas a influência da temperatura sobre a superfície externa.  

 
 

 

Figura 1: Utilização de camadas e posições de monitoramento 
Fonte: Software WUFI® Pro 6.1 

 Inspeções técnicas 
O edifício em análise, cuja execução da fachada foi concluída em 2005, possui uma 

torre com 17 pavimentos, incluindo o térreo e cobertura, 4 apartamentos por andar e 
estacionamento no pavimento térreo, é de uso multifamiliar, possui partes do prédio com 
formato retangular e semi-circular. O sistema estrutural de concreto armado é formado por 
pilares, vigas e lajes, não foi encontrado informações sobre as fundações. Este condomíno 



 

 

está localizado na cidade de Teresina-PI, Zona Leste, situado nas coordenadas -5.064976, -
42.782257. Segue abaixo a figura 2 com as orientações das fachadas. 

 

Figura 2: Orientação das fachadas 
Fonte: Google Maps, 2017

Foi realizado o plano de inspeção para cada área examinada (por fachada), com isso 
foram utilizadas Listas de Verificação, conhecidas como LIVE, esse é um modelo adotado 
por BELISÁRIO (2016) (11). As Listas utilizadas para este estudo mostram, por área de 
inspeção, as ocorrências encontradas, indicação da fachada e a classificação de riscos. Para 
melhorar a eficiência das inspeções foram feitos registros fotográficos para criar vínculo 
com as LIVES’S, indicando os referidos problemas. Após realização de vistorias e 
inspeção foram definidas as classificações de risco. Estas, foram feitas a partir de métodos 
que consideram a gravidade, urgência e a tendência dos mesmos, tendo em vista as 
considerações acerca da ordem de prioridades das atividades necessárias para correção das 
anomalias que foram identificadas, método desenvolvido por Kepner e Tregoe (1981) (12). 

 Dados simulação x Dados inspeção 
Através dos resultados apresentados pela simulação higrotérmica, foram identificadas 

as fachadas mais influenciadas pelo fenômenos de chuva dirigida, radiação solar e 
amplitude térmica. Desta forma foi possível conhecer as fachadas mais suscetiveis à 
degradação. Para verificar a veracidade destes resultados, realizou-se no local de estudo 
uma inspeção técnica, onde costatou-se que a maior ocorrência de anomalias está 
justamente nas fachadas onde ocorreram a maior incidência dos agentes climáticos. 

Resultados 

 Chuva dirigida 
Com base na figura 3 a seguir avaliou-se o comportamento das fachadas mediante a 

intensidade da chuva dirigida obtendo-se os seguintes resultados: 
 

 O maior índice de ocorrência desse evento, foi verificado nos meses de dezembro, 
março, abril e maio, correspondente ao verão e outono, período característico de chuvas 
para a região; 

 

 

 



 

 

 Por conta das chuvas da cidade serem rápidas e muito intensas, a fachada mais atingida 
foi a Oeste com 87,44 L/m² seguida da Sul com 72,37L/m², a fachada menos atingida 
foi a Leste com 27,54L/m seguida da Norte com 16,94L/m; 

 O menor índice de precipitação, ocorreu nos meses de julho à setembro, intervalo no 
qual se constata o período seco da região. 

 

Figura 3: Gráfico de intensidade da chuva dirigida 
Fonte: Software WUFI® Pro 6.1 

 Radiação Global 
Os resultados viabilizados pela simulação são apresentados pela soma das parcelas 

direta, difusa e refletida que caracterizam irradiância solar global incidente sobre a fachada 
(7). 

Assim, a figura 4 expressa os valores de irradiância solar mensal (W/m²) observados 
para cada orientação. 

 

 

Figura 4: Gráfico de irradiância solar mensal 
Fonte: Software WUFI® Pro 6.1 

Percebe-se que os picos de irradiância variam conforme a orientação da fachada, 
verificando-se que os maiores índices se encontram nas orientações Norte com 25,99 % do 
total acumulado e Leste com 29,07%. Já os valores mínimos, foram diagnosticados nas 
fachadas Sul com 20,61% e Oeste com 24,32%, respectivamente. 



 

 

 Temperatura 
Para análise da intensidade deste agente, dedicou-se atenção especial para os valores de 

amplitude térmica que são os valores máximos e mínimos de temperatura apresentados 
pela superfície no decorrer do dia. Desta forma, percebe-se através dos gráficos abaixo que 
para a absortância de 0,3 os maiores valores desse agente se encontram nas fachadas Oeste 
(14,94°C) e Norte (13,13°C) seguidas das fachadas Sul (12,57°C) e Leste (12,52°C). 

Figura 5: Gráfico de absortância 0,3 
Fonte: Software WUFI® Pro 6.

 Análise obtidos através das inspeções técnicas 
Nas inspeções técnicas realizadas foram diagnósticadas as seguintes manifestações 

patológicas: 
 

 Desplacamento e queda das pastilhas do revestimento cerâmico nas fachadas Norte, 
Leste e Oeste; 

 Detetioração das juntas de assentamento dos revestimentos cerâmico nas fachadas 
Norte, Leste e Oeste; 

 Desagregação da camada do substrato de assentamento cerâmico na fachada Norte. 

O desplacamento do revestimento cerâmico, deterioração das juntas de assentamento e 
desagregação da camada do substrato ocorreram devido a falha e falta de junta de 
movimentação do prédio, já que há uma dilatação considerável por conta da temperatura 
média anual de 28°C e máxima anual de 41,1°C. A chuva dirigida contribuiu para que as 
manifestações patológicas aparecessem, principalmente pelos efeitos de molhagem e 
secagem das fachadas que acabam afetando o desempenho e a durabilidade das mesmas. 

As figuras 7, 8 e 9 abaixo, representam as fachadas de cores claras (absortância de 0,3) 
onde foram verificadas as patologias citadas anteriormente. No entanto, para Dornelles e  
Horiz (2007) (13) a ocorrência destas patologias não devem ser associadas apenas com a 
cor, mas também com a rugosidade do material utilizado. 
 



 

 

   

Figura 7: Fachada Leste 
Fonte: Autor, 2017 

Figura 8: Fachada Oeste 
Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 9: Fachada Norte 
Fonte: Autor, 2017 

Após a realização das inspeções prediais no condomínio, foi analisado os graus de risco 
considerando a gravidade, a urgência e a tendência dos mesmos, tendo em vista as 
considerações acerca da ordem de prioridades das atividades, este é um sistema 
desenvolvido por Kepner e Tregoe (1981). As tabelas 1 e 2 mostram os índices em função 
do grau de risco de gravidade, urgência e tendência adotados pelos autores citados 
anteriormente. 

Tabela 1: Índices que demonstram a gravidade e urgência das anomalias 
Fonte: Adaptado KEPNER e TREGOE, 1981 

GRAU GRAVIDADE PESO 
Total Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício 10 

Alta Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício  8 
Média  Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício 6 
Baixa  Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros  3 

Nenhuma Nenhuma 1 
GRAU URGÊNCIA PESO 
Total Evento em ocorrência 10 
Alta Evento prestes a ocorrer 8 

Média Evento prognosticado para breve 6 
Baixa Evento prognosticado para adiante 3 

Nenhuma Evento imprevisto 1 

 



 

 

Tabela 2: Índices que demonstram a tendência das anomalias 
Fonte: Adaptado KEPNER e TREGOE, 1981 

GRAU TENDÊNCIA PESO 
Total Evolução imediata 10 
Alta Evolução em curto prazo 8 

Média Evolução em médio prazo 6 
Baixa Evolução em longo prazo 3 

Nenhuma Não vai evoluir 1 
 
Quando foram classificados os níveis de cada não-conformidade nas três funções 

acima, calculou-se o produto dos respectivos pesos. As prioridades foram determinadas por 
ordem decrescente do valor apurado e dessa forma foi desenvolvido uma tabela para a 
avaliação das prioridades dos serviços a serem executados no condomínio (tabela 3). 

Tabela 3: Avaliação das prioridades das falhas 
Fonte: Adaptado KEPNER e TREGOE, 1981 

ELEMENTO VISTORIADO 
GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA Nº DE 

PONTOS ORDEM DE 
PRIORIDADES (A) (B) (C) (AxBxC) 

Desplacamento e queda das 
pastilhas da fachada 10 10 10 1000 1º 

Deterioração das juntas de 
assentamento de pastilhas 6 6 6 216 3º 

Desagregação da camada do 
substrato de assentamento  10 10 8 800 2º 

Conclusões 
Frente as análises realizadas no decorrer deste trabalho, chegou-se as seguintes 

conclusões: 
 

 O descolamento da pastilha cerâmica foi a principal manifestação patológica encontrada 
na edificação, e a mesma é responsável pela ocorrência de outras anomalias tais como 
surgimento de infiltrações internas ao edifício, ocasionando formação de bolores, 
eflorecências, deterioração de juntas de assetamento, entre outros fatores; 

 A maior incidência de chuva dirigida foi verificada para as fachadas Oeste e Sul 
seguidas da Leste e Norte; 

 As fachadas mais vulneraveis à dilatação e retração do componente cerâmico são as 
fachadas Norte e Oeste, visto que nelas se concentram as maiores variações de 
temperatura, sendo estas também as fachadas que apresentaram desplacamentos mais 
acentuados juntamente com a leste. 

 As simulações higrotermicas realizadas pelo Wufi (8), foram compatíveis com os laudos 
obtidos através das inspeções técnicas para a cidade de Teresina. 
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