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RESUMO

A presente pesquisa tem por propósito realizar uma revisão teórica sobre os revestimentos cerâmicos internos e suas patologias, mostrando suas fases de execução.
Este estudo mostra as atividades de revestimento cerâmico interno, as decisões tomadas nas diversas etapas do processo dos acabamentos, se objetiva o qualificar e
o desempenho de cada subsistema em que se constitui. A manutenção de cada um
desses subsistemas está relacionada as atividades programadas que buscam prolongar sua vida útil e diminuir a um custo menor o processo de manutenção. Assim, o
projeto de revestimento interno, é de grande importância, já que o sistema depende
de vários outros subsistemas do acabamento final na construção, também está muito
relacionado com a proteção dos meios ambientes e sua estética, proporcionando robustidão à estrutura contra vários agentes de degradação. No trabalho foi demonstrado a necessidade da elaboração do projeto de revestimento cerâmico interno, que
tenha as especificações dos demais subsistemas de acabamento em etapas diferentes, divididas em: projeto, execução e manutenção. Sendo assim, comprava-se a necessidades de qualificação e criação de condições para que o profissional obtenha o
trabalho esperado.

Palavras-chave: Revestimentos cerâmicos. Etapas. Patologias.

ABSTRACT
This research has the purpose to perform a theoretical review of the internal ceramic
tile and its pathologies, showing its phases of execution. This study shows the internal
ceramic coating activities, decisions taken at various stages of the process of finishing,
it aims at qualifying and the performance of each subsystem that is. Maintaining each
of these subsystems is related scheduled activities that seek to prolong its life and
decrease at a lower cost the maintenance process. Thus, the lining design, it is of great
importance, since the system depends on several other finishing subsystems in construction, it is also closely related to the protection of environments and their aesthetic
means providing robust the structure against various agents degradation. At work
demonstrated the need to prepare the internal ceramic coating project, which has the
specifications of other finishing subsystems at different stages, divided into: design,
execution and maintenance. So if buy-qualification requirements and create conditions
for the professional get the expected work.

Keywords: Ceramic coating. Steps. Disease.
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1. INTRODUÇÃO
1.4 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Todo tipo de edificação possui um ciclo de vida útil, que varia conforme alguns
fatores, como por exemplo as condições de conservação, exposição e o uso dos materiais. A qualidade dos produtos a serem utilizados, juntamente com a existência de
uma manutenção correta, valoriza o imóvel no mercado, aumenta a durabilidade, garante segurança, conforto e economia para todos usufruírem do empreendimento.
O setor da construção civil possui um grande número de pessoas envolvidas
em seu processo, desde o começo do seu planejamento até os seus últimos detalhes.
O projetista tem como função saber, entender e avaliar todas as fases envolvidas na
elaboração de uma construção, que começa na criação do projeto, onde se tem a
estrutura que se quer alcançar, buscando sempre qualidade e redução de custos,
conciliando com o prazo de entrega.
Não sendo diferente do projeto que especifica o sistema de revestimento cerâmico, a falta de informação, conhecimento, treinamento e qualidade dos especialistas que vão desde engenheiros e arquitetos até aos próprios assentadores, pode ser
na maioria das vezes a causa dos problemas que ocorrem no processo, alterando
assim o resultado final desejado.
A qualidade na execução do revestimento cerâmico sempre depende dos tipos de materiais e suas técnicas especificas de aplicação, no qual foi disponibilizado
no projeto. Para que se consiga a maior eficiência é necessário levar em conta vários
fatores, como a utilização de materiais adequados para o serviço específico, o planejamento e a execução com qualidade dos métodos de assentamento e a devida manutenção após ser destinada ao uso.
1.2 PROBLEMA

Quais as patologias encontradas nos revestimentos cerâmicos internos das
edificações e quais os procedimentos básicos para que tais problemas sejam evitados?
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1.3 JUSTIFICATIVA
Quando é projetado e construída uma edificação, busca-se a satisfação dos
clientes, a qualidade do serviço executado e a durabilidade. Para garantir que isso
aconteça é necessário que seja cumprido algumas exigências das normas e do projeto, sempre fazendo as devidas manutenções para evitar problemas que venham a
ocorrer.
Diante disso, este trabalho foi elaborado para identificar, prevenir, e buscar
possíveis soluções para as patologias existentes nos revestimentos cerâmicos internos na empresa Coopervil de Videira, que passa por vários problemas em seus revestimentos.
A falta de informação e de acompanhamento de um profissional qualificado,
no caso um engenheiro, que treine, qualifique e ajude o profissional chegue ao maior
índice de perfeição. Com isso a probabilidade de um bom trabalho executado, satisfazendo os clientes.
Serão analisadas as possíveis causas para tais problemas, se a falta de informação foi a principal causa, ou o material utilizado, alguns procedimentos serão tomados para a solução destas patologias e também a falta de qualificação na execução
do revestimento cerâmico utilizado.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivos Gerais

Realizar o estudo das patologias encontradas em revestimentos cerâmicos
internos na Cooperativa Agropecuária Videirense – Coopervil.

1.4.2 Objetivos Específicos
Investigar as patologias existentes nos revestimentos cerâmicos internos na
empresa Coopervil, logo após analisar a prováveis causas para tais patologias. Analisar a prováveis causas para tais patologias. Apontar os melhores meios para prevenir
e solucionar os problemas em questão.
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1.5 METODOLOGIA






Pesquisa bibliográfica;
Medição;
Constatação da presença de junta ou não;
Analise do ambiente;
Execução do laudo pericial e solução para as patologias.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.1 Conceito De Sistema De Revestimento Cerâmico
O revestimento cerâmico vem sendo utilizado desde tempo antigos para revestir pisos e paredes. Antigamente era utilizado apenas pela nobreza, e decorados
apenas preciosamente pelos artesoes ceramistas, usados apenas em paredes dos
grandes palácios e construções nobres. Sua popularidade veio apenas em meados
do século XX, quando a produção em larga escala tornou o revestimento cerâmico
acessível as pessoas de menor poder (REBELO, 2010).
A peças cerâmica podem ser feitas de argila pura de massa vermelha, ou de
uma mistura de nove minerais com tonalidade clara ou branca. Existe uma variedade
de produtos cerâmicos, atualmente, que atende aos vários tipos de ambientes, como,
ambientes comerciais e industriais, residências, fachadas e piscinas, mantendo as
características contemporâneas (REBELO, 2010).

Figura 1 - Placas cerâmicas

Fonte: Batitucci (2014)

Segundo Sabatini 1999, revestimento cerâmico tem várias vantagens como:


Facilidade de limpeza;



Durabilidade;



Proteção dos elementos de vedação;



Qualidade do acabamento final;
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Isolamento térmico e acústico;



Aspecto estético e visual agradável;



Valorização econômica do empreendimento.

Ainda segundo Sabatini (1999) a qualidade e durabilidade de uma fachada
com revestimento cerâmico depende muito do planejamento e escolha do material a
ser utilizado, juntamente com a qualidade do mesmo, da construção e manutenção.

2.1.1.1 Propriedades do revestimento cerâmico

Há vários tipos de revestimentos cerâmicos, classificados conforme suas características químicas e físicas, sendo assim segundo Shichieri (2003) para uma especificação correta do produto é necessário conhecer suas características.

2.1.1.1.1 Absorção de água

Segundo Rebelo (2010) a medida da absorção da água nos revestimentos
cerâmicos é medida conforme a porosidade do material, tendo influência direta a resistência ao impacto, peso, abrasão profunda, a química e ao gelo, sendo assim
quanto menor a absorção de agua, maior sua resistência.

Tabela 1 - Grupo de absorção de água (produtos prensados)
Classificação ISSO
Produto Cerâmico

13006 / NBR13818 NBR

Absorção de Água (%)

15463
Porcelanato

Técnico

 0,1 %

Porcelanato

Esmaltado

 0,5 %

Grês

Bib

0,5 %  3,0 %

Semi-grês

BIIa

3,0 %  6,0 %

Semi-poroso

BIIb

6,0 %  10 %

Poroso

BIII

10 %  20 %

Fonte: Manual cerâmica Atlas (2015)
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2.1.1.1.2 Resistência a flexão

De acordo com Rebelo (2010) a resistência a flexão dos revestimentos cerâmicos depende da sua espessura e da sua absorção de água, essa medida indica a
capacidade de uma placa cerâmica suportar esforços através de cargas sobre elas.
Quanto menor a absorção de água, maior será a resistência mecânica do revestimento cerâmico. A resistência também depende da composição da massa, moagem,
prensagem e temperatura de queima.

Tabela 2 - Classificação da resistência à flexão das placas cerâmicas
Grupo

Resistência à Flexão

Nomenclatura

B III b

Igual 150 kgf/cm2

Porosa

B II b

Igual 180 kgf/cm2

Semi Porosa

B II a

Igual 220 kgf/cm2

Semi Grês

BIb

Igual 300 kgf/cm2

Grês

BIa

Igual 350 kgf/cm2

Porcelanato

Placas Prensadas

Fonte: Rocha Rebelo (2010, pag. 16)

2.1.1.1.3 Resistência a abrasão

Segundo Pezzato (2010) resistência a abrasão está relacionado ao desgaste
da placa cerâmica, devido a passagem de pessoas ou o contato com objetos (como
por exemplo as cadeiras que são arrastadas na cozinha ou um simples brinquedo
utilizado por uma criança). Os grupos de resistência a abrasão servem para especificar o tipo de material a ser utilizado, estando relacionados com a carga de ruptura e
a característica do esmalte, classificadas para as placas esmaltadas nos grupos de
abrasão superficial, e grupos de abrasão profunda as placas não esmaltadas. Como
o nome já diz resistência a abrasão, suas características são apenas para uso em
pisos.
O índice PEI (Porcelain Enamel Institute) órgão que estabelece os critérios de
classificação das cerâmicas conforme a resistência do esmalte (MANUAL TÉCNICO
ITAGRES, 2015).
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Tabela 3 - Resistência a abrasão
Classe PEI

Resistência ao desgaste por abrasão

0

Uso exclusivo em parede

1

Baixíssimo trafego

2

Baixo trafego

3

Médio trafego

4

Alto trafego

5

Altíssimo trafego

Fonte: Manual técnico Itagres (2015, pág. 14)

2.1.1.1.4 Resistência à gelo

Capacidade do revestimento cerâmico de resistir às variações bruscas de
temperatura sem apresentar nenhum dano ou patologias. Neste caso é importante o
uso de placas cerâmicas que tem baixo teor de absorção de agua, pois a agua pode
penetrar em seus poros e causar danos e patologias (MANUAL ITAGRES, 2015).

2.1.1.1.5 Expansão por umidade e dilatação térmica

As placas cerâmicas podem sofrer expansão por umidade e dilatação térmica
alterando seu tamanho, mesmo que milimetricamente. Sendo que a expansão por
umidade ocorre com mais frequência em locais úmidos como piscinas e banheiros. E
a dilatação térmica ocorre em locais com altas temperaturas ou baixas temperaturas
como lareiras e churrasqueiras com temperatura altas e câmaras frias com temperatura baixas (PEZZATO, 2010).

2.1.1.1.6 Resistência ao risco (Dureza de Mohs)

A resistência ao risco indica a dureza que um esmalte cerâmico possui. Dependendo da dureza um material deixará um risco em outro tipo quando apresentar
dureza maior. Para que um revestimento cerâmico não seja riscado por materiais presentes sobre ele, o seu esmalte deve ter uma dureza superior a estes materiais. Sendo
assim por exemplo em casa de praia, onde a areia possui dureza 7, o revestimento só
não ficara riscado se possuir dureza maior que a areia.
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Tabela 4 - Escala de dureza Mohs
Valor

Descrição

Mohs

Absoluto

Mineral

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,03
1,25
4,50
5
6,50
37
120
175
1.000
14.000

Talco
Gipsita
Calcita
Fluorita
Apatita
Ortoclásio
Quartzo
Topázio
Corindon
Diamante

Referência
Riscado pela unha
Riscado por um canivete
Riscado por lima de aço
Risca o vidro
Não é riscado

Fonte: Schumann, W.; Rochas e Minerais. LTC (1985)

2.1.1.1.7 Resistência a manchas

Segundo Rebelo (2010), resistência a manchas seria o quanto uma superfície
pode reter sujeira, ou seja, o grau de limpabilidade do material cerâmico.

Tabela 5 - Classificação de placas cerâmica segundo a resistência ao manchamento.
Classe 5 – Máxima facilidade de remoção de manchas
Classe 4 – Mancha removível com produto de limpeza fraco
Classe 3 – Mancha removível com produto de limpeza forte
Classe 2 – Mancha removível com ácido clorídrico, hidróxido de potássio tricloroetileno
Classe 1 – Impossibilidade de remoção de manchas
Fonte: Costa e Silva (2004, pag. 14)

2.1.1.1.8 Resistência ao ataque químico

É uma das características mais importantes, pois o revestimento cerâmico
está sempre em contato, as vezes diariamente, com produtos de limpeza que contém
vários reagentes químicos. A superfície esmaltada das cerâmicos possuem tolerâncias a esses produtos, que dificultando a capacidade da mesma de manter sua superfície (aparência) no aspecto original.
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É necessário que os revestimentos cerâmicos sejam utilizados de maneira
adequada, observando suas especificações para não sofram alteração em sua aparência quando submetidos a determinados produtos químicos padronizados pela
norma NBR 13818 (ABNT, 1997) (MANUAL ITAGRES, 2015).

2.1.2 Caracterização dos Revestimentos Cerâmicos

Segundo Pezzato (2010), os revestimentos cerâmicos são compostos por
múltiplas camadas, aderindo uma camada sobre a outra. Ele é formado pelas seguintes camadas a seguir:


Substrato: É a base do sistema de revestimento cerâmico, formado na

maioria das vezes por estrutura de concreto ou alvenaria de vedação.


Chapisco: Mais utilizados nos sistemas de revestimentos cerâmico de

paredes e fachadas, tem como finalidade uniformizar a superfície e melhorar a aderência da camada subsequente.


Emboço: Camada de regularização de superfície, geralmente constituída

por argamassa inorgânica, deixando a camada pronta para reboco ou revestimento
decorativo. O assentamento de cerâmica sem um ótimo nivelamento poderá ocorrer
empoçamento de água causando futuramente o aparecimento de eflorescência, ou
infiltrações. Somente depois de transcorridos no mínimo 7 dias da aplicação do chapisco é que poderão ser iniciados os trabalhos de execução da camada de emboço.
A execução do emboço deve seguir o estabelecido na NBR 7200 (ABNT, 1998) (Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas).


Argamassa colante: A argamassa colante é industrializada, e fica res-

ponsável pela fixação das placas cerâmicas com o emboço. Segundo a NBR 14081
(ABNT, 2012) argamassas colantes industrializadas são produtos compostos por cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos, que quando adicionados a
agua, formam uma pasta viscosa, plástica e aderente, empregado nos sistemas de
revestimento cerâmicos. As argamassas colantes são divididas em 3 classes, segunda sua composição química:
1.

Argamassa à a base de cimento: É a junção de agentes ligantes hidráu-

licos, cargas minerais e aditivos orgânicos que misturados com agua, forma uma espécie de cola.
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2.

Argamassas de emulsão: É a mistura de uma emulsão liquida de um

polímero, composta de agentes orgânicos ligantes, e outros aditivos orgânicos e cargas minerais, ficando pronto para o uso.
3.

Adesivos de resina de reação: Uma mistura de resinas sintéticas, aditi-

vos orgânicos e cargas minerais, onde seu endurecimento acontece devido a uma
reação química.
De a acordo com a NBR 13529 (ABNT, 2013), as argamassas colantes são
divididas segundo o local a ser utilizado, a ACI é utilizada para interiores, a ACII é
utilizada para ambientes externos e a ACIII-E é um tipo de argamassa colante especial. O que diferencia uma da outra é a sua resistência ao descolamento, enquanto a
ACI e a ACII têm resistência de 0,5Mpa, a ACIII-E tem o dobro das duas.


Revestimento cerâmico: Segundo NBR 13816 (ABNT, 1997), placas ce-

râmicas para revestimento cerâmico é definida como material de argila e outros compostos inorgânicos, utilizados geralmente para revestir pisos e paredes, sendo feitas
pelo método de extrusão ou prensagem, podendo ser conformadas por outros processos.


Juntas: Segundo a NBR13753 (ABNT,1996), as juntas tem por finalidade

controlar os movimentos da obra, diminuindo o acontecimento de as e fissuras no
revestimento cerâmico, sendo assim as juntas são espaços deixados entre as cerâmicas, normalmente seus espaços são definidos pelo projeto (REBELO, 2010).
São divididas em:
1. Junta de assentamento: Espaço regular entre duas ceramicas adjacentes.
2. Juntas de movimentação: Espaço com função de subdividir o revestimento do piso, aliviando tensões provocadas pela movimentação da
base ou do revestimento.
3. Juntas de dessolidarização: Espaço cuja função é separar o revestimento do piso, aliviando tensões provocadas pela movimentação da
base ou do revestimento.
4. Junta estrutural: Espaço regular com função de aliviar tensões provocadas pela movimentação da estrutura de concreto.

24



Rejuntamento: Ainda para Rebelo (2010), rejuntamento é o preenchi-

mento das juntas, tendo função de apoiar e impermeabilizar as placas cerâmicas. O
tipo de rejunte a ser utilizado depende do local e ambiente.
Na imagem a seguir podemos observar bem, como é dividido e o sistema de
revestimento cerâmico:
Figura 2 - Tipos de juntas

Fonte: Manual técnico Itagres (2015, p. 8)

2.1.3 Execução do Revestimento Cerâmico

Quando se elabora um projeto de revestimento cerâmico interno é muito importante que seja seguido à risca todas as etapas do projeto, para que se tenha a
obtenção de um resultado satisfatório ao longo do tempo, como o aumento da qualidade do serviço a ser executado, a redução de falhas, desperdícios e custos. Tem
como objetivo a definição dos materiais a serem utilizados, juntas reforços geometria,
acabamentos e controle e procedimento da execução. Mais para que os objetivos sejam alcançados o projeto deve conter o máximo de informações e características do
revestimento e da forma que deve ser sua produção. (COMUNIDADE DA CONTRUCÃO, 2006).
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2.1.3.1 Importância do projeto

Segundo Sabbatini (1999), para se desenvolver um projeto para execução de
revestimento cerâmico são necessárias razões técnicas e econômicas. O projeto deve
exercer o controle de qualidade do materiais e execução, além de definir os meios de
programação e planejamento da execução sejam eficientes.
O projetista tem um dos papeis mais importantes pois é ele que tem a visão
da estrutura, e entende o comportamento do edifício. Precisa ter experiência e conhecimento técnico para elaborar o projeto. Em outras palavras o projetista deve seguir
as normas, pois as vezes para se atingir grandes resultados não chega apenas o que
temos no mercado e em literatura (MEDEIROS, 2006).
Segundo Franco (2008), são vários os motivos que podem gerar problemas
patológicos nos revestimentos cerâmicos, mesmo quando se é adotado diversos tipos
de placas, com materiais e técnicas diferentes. Nem sempre os problemas se dão pelo
processo de fabricação e a composição das placas. A etapa de elaboração de um
projeto especifico, para execução da obra é fundamental para amenizar a ocorrência
de patologias.
O projeto cerâmico pode ser feito junto com o projeto arquitetônico, tendo como parâmetro a base e as características das camadas constituintes, as condições de uso, a
geometria e a técnica de execução e condições de uso para garantir uma vida útil
mais prolongada (CAMPANTE, 2003).

2.1.3.2 Desenvolvimento do projeto

Segundo Campante (2003), por se tratar de uma etapa de muita importância,
e para organizar suas atividades de concepção o projeto de revestimento cerâmico
interno está divido em três etapas:


Analise preliminar: Onde se procura identificar e conhecer as especifica-

ções dos demais elementos do edifício e quais os locais onde será revestido.


Elaboração do projeto: É a fase em que se deve adotar, se for necessá-

rio, detalhes construtivos específicos, como: Juntas.


Redefinição do projeto: É a fase em é possível ser feitas alterações, que

sejam necessários para a execução.

26

2.1.3.2.1 Análise preliminar

Nesta fase do projeto, além da especificação devemos considerar os demais
projetos construtivos, mais em particular a parte de piso e alvenaria. Se caso não
houver esses projetos, as informações deveram ser obtidas dos projetos tradicionais
como: arquitetônico, estrutural, impermeabilizações (REBELO, 2010).
Segundo Campante (2003), na análise preliminar devem ser analisados e
identificados os seguintes aspectos a seguir:


Locais que receberão os revestimentos cerâmicos e seus componentes.



As espessuras das vedações verticais.



Características das paredes como dimensões, tipos e posicionamento

das aberturas e a presença de ressaltos estruturais.


Os tipos e características dos revestimentos dos pisos.



As dimensões dos componentes estruturais.



Existência de juntas estruturais.



Localização dos pontos de agua, gás, energia elétrica e esgoto.



Tipo e posição das tubulações a serem embutidas nas paredes.



Tipo de espelhos e canoplas das torneiras e registros usados.



Verificar possíveis interferências dos sistemas de impermeabilização em

áreas úmidas.
Ainda Campante (2003), após todas essa identificações e especificações,
resta apenas a compatibilização entre elas, iniciando a elaboração do projeto.

2.1.3.2.2 Elaboração do projeto

Segundo Campante (2003), a elaboração do projeto é a fase em que se deve
considerar alguns detalhes construtivos como:


Arestas vivas das vedações internas, onde preferencialmente deve-se

colocar cantoneiras metálicas para o um bom acabamento e proteção.


Em encontros das paredes e pisos deve-se tomar cuidado para se um

perfeito arremate da junta de movimentação.
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Arremates junto aos pontos de água e caixas elétricas, as canoplas e os

espelhos devem esconder os cortes das placas cerâmicas, além de um bom nivelamento das ambas.


Nos encontros dos revestimentos com as esquadrias, como as janelas e

portas, os marcos, contra marcos e batentes, devem determinar o nivelamento da superfície final do revestimento, e a guarnição deve ter um correto acabamento.
Há também, a necessidade da definição das dimensões dos painéis de revestimento internos correntes, isto é, em edifícios habitacionais e comerciais em geral,
onde não se faz necessário a execução de juntas de movimentação além da junta
horizontal, no encontro da parede e o piso, neste caso, as tensões originárias podem
ser dissipadas através das juntas entre os componentes definidas do item anterior.
Segundo Rebelo (2010), os painéis e os componentes empregados são de
reduzidas dimensões e o nível de solicitações é baixo, nos revestimentos internos.
Podemos ressaltar, que nos casos que existam superfícies a serem revestidas de desenvolvimento horizontal mais extenso, pode-se aproveitar o encontro do revestimento com as aberturas, principalmente nos vãos de portas, para que neste ponto
seja executada uma junta vertical. Nas figuras, a seguir, pode-se observar com detalhes as descrições anteriormente consideradas para a elaboração do projeto do sistema de revestimento cerâmico.

Figura 3 - Projeto de revestimento cerâmico

Fonte: Revista Téchne (2003)
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Figura 4 - Detalhamento do projeto de revestimento cerâmico interno

Fonte: Revista Téchne (2003)

2.1.3.2.3 Redefinição de projeto

Nesta etapa desenvolve-se juntamente com a obra e pode-se considerar
como uma atividade eventual de correções, ajustes e modificações das especificações
estabelecidas. Ainda que, se espere que as especificações iniciais sobre a produção
do revestimento definidas na fase de projeto sejam completamente mantidas, nota-se
que em função de desvios ocorridos na execução da estrutura da alvenaria ou do
emboço, onde muitas das vezes algumas modificações são necessárias durante esta
etapa para a implantação de correções e ajustes (REBELO, 2010).
Segundo Campante (2003), em meio a estas correções, os seguintes tipos de
especificações podem ser redefinidos:


Espessura da camada de regularização, provavelmente em função da

falta de nivelamento da base.
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Alteração da composição e dosagem das argamassas, tanto em função

da alteração da espessura da camada como da variação das características dos materiais de construção.


Alteração das técnicas de execução, devido às alterações anteriores.



Alteração nas especificações da camada de fixação em função dos des-

vios encontrados na camada de regularização.


Alteração nas dimensões dos painéis de revestimento e das juntas entre

componentes, da modulação, da paginação, dos locais de recortes, caso as placas
cerâmicas não atendam às especificações de projeto.


Ou ainda da alteração de detalhes construtivos, com peitoris, soleiras,

pingadeiras e contra marcos.

2.1.4 Atividades dos Revestimentos Cerâmicos

Para se obter um ótimo desempenho na construção do edifício, não só do
revestimento cerâmico mais de todos os sistemas construtivos, depende da relação
de todos os materiais a serem utilizados e suas técnicas de aplicação conforme sua
especificação. Mas para se obter a eficiência do sistema de revestimento cerâmico,
precisamos considerar vários fatores para atingir o resultado esperado. Sempre analisar a qualidade de todos os materiais utilizados, a apropriação dos materiais ao tipo
de uso, a qualidade e o planejamento dos serviços de assentamento e também sempre zelando pela manutenção após a aplicação (LIMA, 1998).
Segundo Campante (2003), a execução do revestimento cerâmico interno tem
um conjunto de atividades necessárias, se adequando a execução da camada de acabamento e tem as seguintes etapas: verificação e preparo do substrato; aplicação da
camada de fixação; assentamento dos componentes; preenchimento das juntas entre
componentes (rejuntamento) e de trabalho quando houver, finalmente fazendo a limpeza.
Ainda segundo Campante (2003), para que o revestimento tenha o desempenho esperado, é necessário que se tome uma série de cuidados ao longo do processo
de produção, que envolve desde a compra dos componentes e da argamassa colante
e manutenção do revestimento depois de ser executado.
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Segundo Rebelo (2010), o método de execução e técnicas propostas, reúne
parâmetros fundamentais para que cada atividade seja realizada de modo programado e econômico, evitando-se grandes desperdícios e fontes de problemas, para
melhor mostra-las, estão divididas em três atividades:


Planejamento: São as atividades de preparação para a execução dos

serviços, tais como a compra e recebimento do material, escolha da mão de obra e
estoque.


Execução do acabamento: Envolve desde a atividade de verificação da

qualidade do substrato, preparação e espalhamento da argamassa colante, o assentamento das placas, rejuntamento e execução de juntas.


Controle de execução: É o conjunto de atividades como inspeções e

ações realizadas em todas as etapas da execução do sistema de revestimento cerâmico.

2.1.4.1 Planejamento da atividade

O primeiro procedimento para um bom planejamento na execução do revestimento cerâmico é a compra técnica certa, dos componentes da camada de acabamento como as placas cerâmicas e argamassas colantes e de rejuntamento, material
de preenchimento de juntas e material de limpeza (BAIA, 2005).
Ainda segundo Baia (2005), garantia de que o comprador não precise apenas
confiar no controle de qualidade interno do fabricante, é a compra de placas cerâmicas
certificadas, pois são placas que passaram por um processo de verificação de suas
características, realizado pelo INMETRO, segundo a normalização da NBR 13818
(ABNT, 1997), Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaio.
Quando se é especificado um lote de determinado padrão de qualidade, não
se deve receber e utilizar material de qualidade inferior. Se faz necessário, que se
forme critérios bem definidos de compra e aceitação dos materiais. O conjunto desses
critérios é chamado de controle de qualidade de compra e recebimento de componentes cerâmicos. Já para a compra das argamassas colantes, é necessário certificar-se
de que o material comprado atenda aos requisitos de projeto e se está respeitando as
determinações da NBR 14081 (ABNT, 2012) (CAMPANTE, 2005).
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Segundo Campante (2005), compras técnicas das argamassas de rejuntamento devem atender à solicitação de projeto, avaliar materiais adequados para ambientes internos, se eles apresentam boa trabalhabilidade, baixa retração e boa adesão à lateral das placas cerâmicas.
Rebelo (2010), mostra que nesta etapa de planejamento também deve-se prever cuidados a serem observados, evitando possíveis perdas e deterioração que podem ocorrer devido a um mau armazenamento dos materiais, recomendando-se os
seguintes passos:


Os materiais sejam protegidos de umidades.



O empilhamento das caixas de placas cerâmicas sejam com altura má-

xima de um metro e meio sobre uma base resistente, se possíveis estrados de madeira.

Figura 5 - Maneira correta de armazenamento de placas cerâmicas

Fonte: Cerâmica Portobello (2009)



Os sacos de argamassas sejam empilhados numa altura máxima de 15

sacos, em uma base resistente, sem contato com o chão para evitar umidade e o
empedramento da mesma.
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Figura 6 - Maneira correta de armazenagem de argamassas colantes e rejuntes

Fonte: Cerâmica Portobello (2009)



Estar atento ao prazo de validade que estes materiais têm.

Ainda segundo Rebelo (2010), a mão de obra a ser utilizada na execução do
revestimento cerâmico, deve conter operários cujo trabalho seja reconhecidamente
de melhor qualidade possível, sempre buscando uma produtividade satisfatória, pois
dela dependerá grande parte do resultado final.
2.1.5 Etapas de Execução

Segundo Campante (2005), o método de execução proposto procura a realização das atividades por etapas, que serão apresentadas a seguir.

2.1.5.1 Verificação e preparo do substrato

Nesta etapa, estão previstas as atividades de limpeza superficial e verificação
da qualidade do substrato, o emboço de regularização, que deve conter as suas características avaliadas e corrigidas, quando não atingir a especificação esperada. O
preparo do substrato nada mais é do que as atividades de verificação de planeza
(planicidade), rugosidade ou textura. Na maioria das vezes o emboço é feito sobre
controle e dentro das especificações, devemos encontrar o substrato livre de qualquer
tipo de material contaminante, com textura da superfície áspera, bem parecida com a
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superfície obtida com a desempenadeira de madeira. A planicidade da superfície do
substrato deve ter no máximo desvios de 3 milímetros, para concavidades ou convexidades, medidos com régua de 2 metros de comprimento em todas as direções, mediante a aprovação de tais procedimentos, então pode ser necessário somente a limpeza da superfície do mesmo (REBELO, 2010).
Para verificação e preparo do substrato é necessário a utilização dos seguintes itens:


Prumo.



Mangueira de nível.



Esquadro.



Régua de alumínio 20 cm menor que altura do pé direito.



Metro articulado com 2 mts.



Régua de alumínio para pequenos vãos.

2.1.5.2 Execução da camada de acabamento

Segundo Manual Técnico Itagres (2015), o assentamento das placas cerâmicos deve ser feito o mais tarde possível depois da execução da camada de regularização. Utilizando o prazo mínimo de sete dias para os revestimentos internos, permitindo que ocorram a maior parte das tensões de retração do substrato, minimizando o
seu efeito sobre a camada final. Para que o trabalho seja bem executado deve conter
ferramentas especificas, desde o começo da execução do trabalho, pois a qualidade
a ser encontrada não só é pelos materiais e sim também pelas ferramentas a serem
utilizadas. São listados aquelas ferramentas usualmente empregadas para uma adequada execução do sistema de revestimento cerâmico.
Itens para o preparo e aplicação da argamassa:


Caixote para preparo da argamassa com dimensões de: 0,18 mts de

profundidade, 0,55 mts de largura e 0,70 mts de comprimento.


Colher de pedreiro de 9 polegadas.



Balde para transporte de água de assentamento.



Desempenadeira dentada de aço com dentes de 6x6 mm.



Desempenadeira dentada de aço com dentes de 8x8 mm.
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Para preparo e aplicação dos revestimentos cerâmicos são necessários:


Riscador com broca de vídea de ¼.



Lima triangular de 30 a 40 cm.



Cortador mecânico de vídea.



Torquês média.



Torquês pequena para ladrilheiro.



Colher de pedreiro pequena.



Espaçadores em forma de cruz ou “T”.



Rodo pequeno (aplicação do rejunte).



Espátula de 1 polegada.



Furadeira e serra copo.



Placa de compensado, geralmente de 0,35 x 0,80 mts.



Serra elétrica tipo makita com disco diamantado.

2.1.5.3 Preparo e aplicação da argamassa colante

A preparação da argamassa colante deve ser feita em um caixote próprio com
as medidas repassadas anteriormente, nos itens para o preparo e aplicação da argamassa, devendo considerar os aspectos ergonômicos, considerando também a medida de volume de material que os sacos de argamassa contêm, também a possibilidade de se transitar com o mesmo nas áreas internas da edificação como os banheiros, cuja dimensão de porta é na maioria das vezes de 60 cm (REIS, 2013).
Ainda segundo Reis (2013), vale pena lembrar que antes do preparo da argamassa, o caixote deverá estar isento de resíduo que possa alterar as suas características, como argamassas velhas, água e outras sujeiras em gerais.
Para se fazer a mistura do pó da argamassa com a água deve seguir as indicações e regras do seu fabricante, cuidando para que atinja a consistência adequada
e tornando-se trabalhável. Para se atingir a consistência ideal da mistura, poderá ser
observada aplicando um pouco de argamassa sobre o substrato com a desempenadeira dentada, e se os cordões resultantes deverão estar bem aderidos, não devendo
fluir ou abater-se, buscando sempre ter o cuidado para não adicionar água após a
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mistura inicial. A argamassa que cair após a aplicação, desde que não esteja contaminada com outras sujeiras pode ser reaproveitada e usada normalmente (REBELO,
2010).
Rebelo (2010), nos retrata ainda que na maioria das vezes, os fabricantes de
argamassa colante recomendam que logo após efetuar a mistura, deve-se aguardar
15 minutos de descanso para se iniciar os procedimentos de assentamento cerâmico.
O tempo recomendado pela maioria dos laboratórios de pesquisa, para o repouso da
argamassa com resina celulósica após o preparo, é de até no máximo 30 minutos.
Recomenda- se que seja feita uma avaliação visual das características de trabalhabilidade da argamassa a fim de que seja encontrado o tempo ideal. Pois, quanto maior
o tempo de repouso melhores as características de trabalhabilidade no estado fresco
e, de desempenho da argamassa quando endurecida, entretanto, não se deve ultrapassar o prazo de 30 minutos pois o tempo útil será reduzido do mesmo prazo, podendo diminuir a produtividade.
Logo após o preparo da argamassa colante, deverá ser espalhada cuidadosamente pelo profissional sobre a superfície, sua aplicação deve ser feita com a desempenadeira de aço dentada. Primeiramente a argamassa deve ser aplicada com o
lado liso da desempenadeira, dando uma pressão uniforme para que a argamassa
possua aderência ao substrato com um ângulo de 45º, uniformizando sobre a superfície. Após, utiliza-se a desempenadeira com o lado dentado, que deixará na formação
de cordões, sendo que a altura final depende do tipo e modelo de desempenadeira a
ser utilizada (COMUNIDADE DA CONSTRUCÃO, 2006).
Segundo Campante (2005), o sistema de aplicação da argamassa colante depende da área da placa cerâmica a ser colada. As peças cerâmicas com área igual
ou menor do que 900 cm², sua aplicação da argamassa pode ser feita pelo método
convencional, onde, a aplicação da argamassa é somente feita na parede, sempre
tomando cuidado para que a peça cerâmica esteja limpa e seca para o assentamento.
Deve-se posicionar a peça de maneira que garanta contato total entre seu tardoz e a
argamassa. Já para áreas maiores do que 900 cm², deve-se aplicar a argamassa na
parede e na peça, mais conhecido como método da dupla colagem, formando cordões
nas duas superfícies, cruzando entre si, formando ângulos de 90º, ou seja, a cerâmica
deve ser assentada de maneira que os cordões de argamassa estejam cruzados entre
si.
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Segundo Rebelo (2010), recomenda-se que seja empregada a desempenadeira de dentes de 8 x 8 x 8 mm para revestimentos externos, mas podendo, ser também usada nos revestimentos internos quando a área do componente for superior à
400 cm². Já para revestimentos internos com peças inferiores a esta área deve-se
utilizar a desempenadeira de dentes 6 x 6 x 6 mm, de modo geral, observando-se o
formato de dentes na tabela a seguir.

Tabela 6 - Dimensionamento dos dentes da desempenadeira
Área da superfície das placas cerâmicas A(cm²)

Formato dos dentes da desempenadeira (mm)

Procedimento

A < 400
400 ≤ A ≤ 900
A > 900

Quadrados 6 x 6 x 6
Quadrados 8 x 8 x 8
Quadrados 8 x 8 x 8

Convencional
Convencional
Dupla colagem

Fonte: Rocha Rebelo (2010, pág. 39)

2.1.5.4 Assentamento da cerâmica

Segundo Comunidades da Construção (2006), as maneiras de assentamento
do revestimento cerâmico apresentam diferenças quando colocadas em ambientes
internos e externos. Porém, há alguns procedimentos que são comuns para as duas
situações, estes serão apresentados a seguir.
As placas cerâmicas podem ser assentadas de diversas formas, podem ser
em diagonal, à prumo ou em amarração, a figura a seguir mostra esses três tipos
respectivamente.

Figura 7 - Tipos de juntas de assentamento cerâmico

Fonte: Adaptado de Chaves (1979)
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O tardoz das placas cerâmicas que vão ser assentadas devem estar limpas,
livre de pó, gorduras, ou qualquer tipo de partículas secas, não deve ser molhado
antes do assentamento. A colocação das placas cerâmicas deve ser feita de baixo
para cima. O assentamento é feito em fiadas com a utilização de uma régua colocada
em nível (REBELO, 2010).
Neste procedimento não há necessidade de pré molhagem da base e dos
componentes cerâmicos, isso era frequentemente utilizado no método convencional.
A argamassa colante tem propriedade de retenção de água, isso permite que mesmo
espalhada em espessuras mais finas, mantenha a água necessária para favorecer as
aderências da argamassa-componente e argamassa-base. Também a argamassa colante promove a hidratação do cimento (REBELO, 2010).
Em nenhuma hipótese, os componentes deverão ser molhados ou umedecidos, pois a pré molhagem ou umidificação das peças cerâmicas podem saturar parte
ou totalmente os poros superficiais, prejudicando assim o processo de aderência mecânica (CAMPANTE, 2005).
Ainda segundo Campante (2005), há casos em que os componentes cerâmicos apresentam a superfície recoberta por pó ou outros contaminantes, quando isso
acontecer é necessário que as peças sejam limpas utilizando-se apenas do escovamento a seco (com um pano qualquer, por exemplo). Caso essa remoção não seja
possível e precisar da utilização de água para limpeza, a mesma deverá ser feita com
antecedência, pois os componentes só poderão ser utilizados quando a superfície de
assentamento estiver totalmente seca.
Para garantir um bom contato superficial da peça cerâmica com a argamassa
colante e consequentemente obter a máxima aderência, a melhor forma é aplicar a
cerâmica cerca de 2 cm das peças já assentadas, fazendo isso sempre sob pressão,
arraste-a até a posição final por intermédio de movimentos de “vai e vem”. O procedimento de colocar as diversas peças na posição de assentamento e apenas “bater” em
sua superfície, na tentativa de esmagar os cordões não é uma prática aconselhável,
pois provoca uma diminuição bastante significativa da aderência superficial.
Outro processo empregado antes do assentamento das placas cerâmicas é o
galgamento do painel, que se resume na materialização prévia do local antes do assentamento das peças cerâmicas, modulação projetada. Nesta operação são deter-
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minadas as distâncias horizontais e verticais entre as fiadas sucessivas, onde as peças são posicionadas de forma otimizada, também conhecido como paginação (CAMPANTE, 2005).
Para o processo do galgamento, os painéis planos são definidos nos revestimentos internos, como trechos ou vãos de paredes interrompidos por elementos que
quebram a continuidade do plano a ser revestido, como por exemplo, surgimento de
vigas e pilares em outros planos ou mesmo a mudança no tipo do revestimento utilizado seguindo o mesmo plano. Nos revestimentos externos, o galgamento é definido
por panos contínuos entre as juntas horizontais ou verticais, ou limitados onde é constituído por qualquer elemento que quebre a continuidade do plano, por exemplo quinas, pilares, vigas ou até mesmo mudança do tipo de revestimento utilizado (REBELO,
2010).
Quando houver necessidades de cortes das peças cerâmicas, estes deverão
ser devidamente planejados e executados previamente ao processo da aplicação da
argamassa colante.
Nos azulejos, que são um tipo de revestimento cerâmico com menor resistência mecânica, os cortes poderão ser feitos empregando o riscador (com ponta de vídea) e a torquês, quando necessitar de arremates circulares.
Nos demais tipos placas cerâmicas, onde a peça é de maior resistência, devese empregar um cortador mecânico ou elétrico (makita com disco diamantado, por
exemplo) no caso de cortes retos, já para cortes circulares pode-se empregar a furadeira de bancada, provida de serra copo diamantada com guia interna.
Para que se resultem em arremates perfeitos, nos dois casos descritos anteriormente, as arestas resultantes dos cortes devem estar cobertas pelos acabamentos, como as canoplas das torneiras e registros ou pelas placas ou espelhos das caixas de luz.
Na parte interna, há uma diferença nos procedimentos de execução nos ambientes que apresentam forro falso. Nesses casos, deve-se partir com o componente
inteiro do teto, enquanto nos casos onde exista o forro, é utilizado apenas componentes inteiros, dispostos a partir do piso até a última fiada na altura do forro. Exceto por
esta particularidade, os demais procedimentos são basicamente os mesmos, com ou
sem forro falso (REBELO, 2010).
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As juntas são espaços pequenos entre as placas cerâmicas que tem como
função proporcionar ao revestimento um alívio das tensões geradas, deixando-as menos rígidas. Para o desempenho exigido de uma junta entre componentes há alguns
requisitos, os principais são: verticalidade, horizontalidade e uniformidade de espessura. Isso faz com que se atenda as obrigações estéticas da camada de acabamento
(estanqueidade), evitando assim possíveis infiltrações e a capacidade de absorver
deformações (REBELO, 2010).
Ainda segundo Rebelo (2010), com a finalidade de atender aos requisitos relacionados à estética do revestimento é que se aconselha o emprego de espaçadores
na fixação dos componentes proporcionando assim a uniformidade de espessura entre as peças. Além disso, é recomendável ainda, a constante verificação e a correção
do nivelamento, aprumamento e alinhamento das juntas utilizando linhas de referência.
O rejunte é um material colocado nas juntas para ligar uma placa na outra e
não entrar resíduos, o material utilizado como rejunto é conhecido como argamassa
ou selante. A argamassa feita de cimento e areia não são muito recomendadas pois
é mais rígida e não possui tanta elasticidade, já o selante é um material impermeável
e flexível, feito a partir de silicone, poliuretano, acrílico, entre outros. Para que se inicie
o rejuntamento é inevitável que as juntas estejam corretamente limpas, sendo que
para isso pode-se fazer o uso de uma vassoura ou uma escova de piaçava. Esse
procedimento faz com que sejam eliminados todos os resíduos que prejudicam a aderência do rejunte, a poeira e os resíduos soltos de argamassa colante são exemplos
de resíduos a serem eliminados (CAMPANTE, 2005).
O processo de rejuntamento deve ser iniciado após 72 horas do assentamento
das placas cerâmicas, isso evitar o aparecimento de tensões formados pela retração
de secagem da argamassa colante.
É importante salientar que o prazo para rejunte das peças não seja excedido
por muito tempo, pois sem rejuntamento as placas cerâmicas estão submetidas a danos acidentais, assim como estarem propícias ao acúmulo de sujeiras em suas juntas,
isso ocorre porque as peças, ainda sem preenchimento possuem apenas sua resistência mecânica, sem o travamento lateral.
Para a preparação da argamassa de rejuntamento é necessário que seja seguida rigidamente as indicações contidas na embalagem do produto ou no manual de

40

assentamento do fabricante, além disso, a argamassa deve ser aplicada com a desempenadeira de borracha, seguindo ângulo de 45 graus com a superfície. Depois de
aplicado a argamassa de rejunte, as juntas devem ser frisadas com um pequeno bastão de madeira recurvado, esse procedimento serve para que a argamassa de rejuntamento fique mais compacta, diminuindo assim sua porosidade superficial.

2.1.5.5 Controle de execução

Para que o controle da execução do revestimento cerâmico seja feito de forma
eficiente são envolvidos um conjunto de ações realizadas em todas as etapas: desde
o início da execução do revestimento, até a sua conclusão.
Para que seja possível este controle, é importante definir todos os itens que
deverão ser verificados e os limites que cada um deles possui de tolerância. É necessário que se mantenha um registro de todas as inspeções que foram realizadas.
O controle começa antes mesmo da inicialização da execução do revestimento cerâmico, onde abrange a verificação de todos os itens que são importantes
para que se tenha uma adequada realização das atividades. Após ser iniciado a execução, deverá fazer o controle durante todo o processo garantindo assim que foi atendido as expectativas esperadas.
Nesta etapa de controle é importante que o profissional atuante seja responsável, para se ter um padrão satisfatório de aceitação dos todos processos da execução do sistema de revestimento cerâmico. No final, é necessário que se faça fazer
uma avaliação contendo todas as especificações que foram previamente definidas no
projeto.
O “check list” é uma maneira de se obter o controle da execução dos revestimentos cerâmicos. Há várias maneiras de fazer as listagens, pode ser feita pelas etapas, que são de antes do início da execução, durante e depois da execução. Outro
exemplo, que irei apresentar abaixo, é controlar através de três tipos de assentamento
que são: Revestimento cerâmicos em paredes, interno e externo. O “check list” a seguir é simples e resumido e contêm um modelo para controle da execução.
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Tabela 7 - “Check list” controle revestimento cerâmico em paredes
Item
Método de verificação
Tolerância
Parede Verificar o nível da fiada com mangueira de nível
3mm
Verificar o prumo da fiada na parede com prumo
Parede
3mm
de face
Verificar o alinhamento da fiada na parede com liParede
3mm
nha de nylon
Verificar visualmente o rejuntamento para que não
Parede
Não
haja falhas
Verificar visualmente se as peças colocadas estão
Parede
Não
intactas
Verificar visualmente, após o tempo necessário,
Parede se existem resíduos das mesmas sobre o revestiNão
mento cerâmico
Legenda:
*Ok: sem irregularidades
*1,2,3 – ver descrição do problema
*X: Reprovado* XA: Aprovado após reinspeção

Sim

Não

Fonte: O Autor

Tabela 8 - “Check list” controle revestimento cerâmico em piso interno (áreas úmidas
e secas)
Item
Piso

Método de verificação
Tolerância
0,3cm
Verificar visualmente o alinhamento das juntas
Verificar através do toque o nivelamento das peças
Piso
0,3cm
cerâmicas
Verificar caimento das peças (box e ambientes com
Piso
Não
ralo)
Verificar visualmente se as peças colocadas estão
Piso
Não
intactas
Verificar visualmente o rejuntamento para que não
Piso
Não
haja falhas
Legenda:
*Ok: sem irregularidades
*1,2,3 – ver descrição do problema
*X: Reprovado* XA: Aprovado após reinspeção
Fonte: O Autor

Sim

Não
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Tabela 9 - “Check list” controle revestimento cerâmico em piso
Item
Piso

Método de verificação
Verificar visualmente o alinhamento das juntas
Verificar através do toque o nivelamento das peças
Piso
cerâmicas
Piso Verificar caimento das peças (ambientes com ralo)
Verificar visualmente se as peças colocadas estão
Piso
intactas
Verificar visualmente o rejuntamento para que não
Piso
haja falhas
Legenda:
*Ok: sem irregularidades
*1,2,3 – ver descrição do problema
*X: Reprovado* XA: Aprovado após reinspeção

Tolerância
0,3cm

Sim

Não

0,3cm
Não
Não
Não

Fonte: O Autor

2.1.6 Patologias dos Revestimentos Cerâmicos

A palavra patologia vem das palavras gregas: páthos e logos, que significam
doença, sofrimento e ciência, estudo, respectivamente. Na área da construção civil, o
estudo das manifestações patológicas que ocorrem nas construções em geral é chamado de Patologia das Edificações, ela se dedica ao estudo das irregularidades que
ocorrem em edifícios e afins. Também procura entender o que causam as modificações e movimentos das estruturas em geral.
De acordo com Lichtenstein (1985) patologia é “a ciência que estuda as origens, causas, mecanismos de ocorrência, manifestações e consequências das situações nas quais o edifício, ou suas partes não apresente um desempenho mínimo preestabelecido”.
As manifestações das patologias nos revestimentos cerâmicos são caracterizadas na maioria das vezes pela degradação de todo ou parte do sistema de revestimento. Geralmente as causas das patologias estão ligadas ao erro de interpretação
do projeto, não cuidado no assentamento das placas e o descuido nas manutenções.
As patologias são detectadas através de diagnósticos que são fundamentados
e apoiados em metodologias e processos científicos. O diagnóstico de um problema
é encontrado analisando o conjunto que compõem o sistema que vai desde a construção do projeto até o término do assentamento. Obter um diagnóstico correto é importante para que seja possível encontrar uma solução para a patologia encontrada
no material.
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É muito comum ver em fachadas de prédios recém construídos placas cerâmicas com trincas, destacamentos e/ou manchas. Isso ocorrem por inúmeras situações, uma delas é a carência dos profissionais que atuam na área da construção civil.
Muitos dos engenheiros e arquitetos não possuem preparação para acompanhar, analisar e fiscalizar o andamento dos serviços de assentamento das placas. Os assentadores são os que menos tem capacitação para a realização dos serviços. Além dessas
duas situações, há outras patologias como: fissuras, manchas, eflorescência, expansão por umidade, choque térmico, etc.
Após a descoberta do tipo de patologia, será necessário resolver o problema
realizando a completa retirada das placas cerâmicas e assentando-as novamente. Esses reparos geram custos que podem chegar a uma vez e meia o valor que foi gasto
no assentamento inicial, além do custo elevado, há grande desperdício de material,
tempo, gera vários transtornos e possíveis acidentes de trabalho.
No entanto, os problemas dos revestimentos cerâmicos podem ser evitados,
para isso é necessário que haja preparação dos engenheiros e arquitetos, assim como
dos assentadores. Também cabe ressaltar que as especificações contidas no projeto
devem ser seguidas durante a execução. Outro ponto importante é em relação dos
materiais a serem utilizados, cada qual possui um tipo de aplicação especificada pelo
fabricante, esse manual também deverá ser seguido pelos engenheiros e assentadores.

2.1.6.1 Origens das patologias

As origens das patologias nos revestimentos cerâmicos podem ser classificadas segundo Pedro et al. (2002) em:


Congênitas: são as causas mais frequentes das patologias já encontra-

das, ocorrem ainda no projeto por erro ou falta de detalhamento do mesmo, não conhecimento das Normas Técnicas e também pela inexistência do projeto de especificação.


Construtivas: são responsáveis por grande parte dos problemas encon-

trados nas edificações, ocorrem na fase de execução do serviço. Os problemas são:
falta de mão-de-obra qualificada, uso de material inadequado, sem certificação e qualidade, não emprego de uma metodologia para o assentamento do material cerâmico.
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Adquiridas: são provocadas pela ação humana ou exposição ao meio

ambiente, acontecem durante a vida útil do revestimento cerâmico. Um exemplo é a
inadequada manutenção, que pode deteriorar as camadas do sistema.


Acidentais: são originados de acontecimentos anormais como a ação

da chuva acompanhada de ventos em alta velocidade, incêndio e recalques.

2.1.6.2 Patologias superficiais

As patologias superficiais são defeitos encontrados na superfície das placas
cerâmicas, podem ser encontradas logo após o término do assentamento como podem aparecer algum tempo depois.

2.1.6.2.1 Desnivelamento de peças

Tal patologia é explicada pela diferença entre os níveis das placas cerâmicas,
ou seja, uma peça fica mais alta que a outra. Esse defeito causa o desgaste do esmalte cerâmico e consequentemente fica mais sensível ao impacto mecânico, que
através disso pode ocorrer o lascamento ou abrasão precoce. A patologia acontece
porque há deficiência no assentamento do revestimento, desníveis no contrapiso, batidas desiguais ou também quando a curvatura e o empenamento da placa exceder o
valor exigido pelas Normas Técnicas.

Figura 8 - Desnivelamento de peças

Fonte: O Autor
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Para prevenir o desnivelamento é necessário fazer contratação de mão de
obra qualificada e o acompanhamento do serviço. As juntas mais largas facilitam o
alinhamento das placas e obtém superfícies mais planas.

2.1.6.2.2 Manchas e crateras

São imperfeições apresentadas na superfície da cerâmica menores que um
milímetro. Normalmente os defeitos ocorrem devido a falhas no processo de fabricação, algumas peças já vêm com imperfeições e depois de algum tempo ficam mais
visíveis com a alteração das cores das manchas ou expansão das crateras, outras
peças podem não apresentar falha antes do assentamento, mas logo após a patologia
fica evidenciada.

Figura 9 - Cratera

Fonte: O Autor

Nessa patologia o fabricante terá que arcar com todos os custos e responsabilidades da recolocação do revestimento. Como medida de prevenção, é importante
que se escolha um produto de qualidade e que se verifique o estado que encontra as
peças antes do assentamento.
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2.1.6.2.3 Eflorescência e Bolores
Segundo Shirakawa (1995), “o termo bolor ou mofo é entendido como a colonização por diversas populações de fungos filamentosos sobre vários tipos de substrato, citando-se, inclusive, as argamassas inorgânicas”.
Os bolores são causados por fungos que alteram a estética dos revestimentos, aparecem em locais úmidos e desenvolvem-se mais nas cerâmicas não esmaltadas e porosas. As infiltrações são as maiores causas de tal patologia. Na superfície
das placas aparecem uma camada esbranquiçada ou amarelada, ou até mesmo em
tonalidades de verde, marrom variando para preto em alguns casos.

Figura 10 - Bolor em piso

Fonte: O Autor

O aparecimento da eflorescência em revestimentos internos e de fachadas,
assim como os bolores, é devido a presença de umidade, mas em conjunto com sais
livres, contidos em materiais como areia, cimento e na própria cerâmica, que ao contato com água se dissolvem e buscam o caminho até a superfície. A saída pelo rejunte
é o mais comum, pois o material é mais poroso que a cerâmica permitindo a fácil
passagem de água. A eflorescência aparece nas cerâmicas sem esmalte ou com poros mais abertos e causa machas esbranquiçadas nas juntas se estendendo nas cerâmicas.
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Figura 11 - Eflorescência em piso

Fonte: Oliveira (2013)

A formação dos bolores e da eflorescência pode ser prevenida evitando a presença de água nos revestimentos. Para isso é necessário fazer a impermeabilização
do contrapiso, empregar o método da argamassa colante (respeitando sempre o
tempo de cura) e fazer a limpeza com produtos próprios para cada tipo de cerâmica.
O desenvolvimento dos bolores pode ser evitado com os métodos acima descritos e
também utilizando um revestimento próprio para locais úmidos, geralmente placas esmaltadas e de baixa absorção de umidade.

2.1.6.2.4 Trincas, gretas, rachaduras

A gretagem ocorre somente em cerâmicas esmaltadas, as demais podem
aparecer nas não esmaltadas também. Tais patologias são microfissuras que a aparecem na superfície do revestimento com formato de teias de aranha (gretagem) ou
em linhas. Esse problema é decorrente da retração, dilatação térmica de esmalte e
perda da permeabilidade da peça. Há alguns casos em que a qualidade duvidosa das
placas pode ser uma causa da patologia. Nos primeiros e últimos andares de um edifício, por exemplo, as rachaduras e trinca são mais visíveis devido a carência de detalhes da construção como vergas, contra vergas, juntas de dilatação, pingadeiras,
etc. A causa mais comum da gretagem é quando a cerâmica sofre a reidratação, ou
seja, ela entra em contato com umidade e aumenta o seu tamanho sofrendo tensões
entre a base e o vidrado.
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Figura 12 - Gretagem

Fonte: Incotelha Burg (2015)

Figura 13 - Trincas e rachaduras

Fonte: O Autor

Como nas patologias anteriores, a gretagem também pode ser evitada com a
impermeabilização do contra piso. As rachaduras e trincas são problemas inexistentes
quando as vergas, pingadeiras e juntas de dilatação e/ou movimentação são executadas.
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2.1.6.2.5 Lascamento e esfolhamento

Segundo Rebelo (2010), o lascamento é pequenos pedaços das peças que
se espedaçam ou estilhaçam em pontos localizados, ocorrem geralmente em cerâmicas em que a camada do esmalte é muito fino. Já o esfolhamento são descamações
na superfície, onde porções de massa da placa se deslocam, pode ser um problema
ocorrido na hora da prensagem do material. Tais patologias comprometem os aspectos estéticos e funcionais, como por exemplo a permeabilidade e as condições de
limpeza do revestimento. Outro problema ligado a essas patologias é a utilização de
material de baixa qualidade.

Figura 14 - Lascamento

Fonte: O Autor

Essas patologias podem ser evitadas comprando um revestimento com boa
elasticidade e qualidade, também o uso de juntas de assentamento mais largas, com
rejunte de propriedade mais elástica são bons métodos que previnem tais problemas,
lembrando sempre de fazer as manutenções adequadas.
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2.1.6.2.6 Deterioração mecânica (riscos e desgastes)

As cerâmicas possuem desgastes natural ao decorrer do tempo, mas quando
isso ocorre em menos de dois anos é considerado uma patologia. Tal dano altera o
brilho e a tonalidade das peças cerâmicas gerando alterações no aspecto funcional e
estético do revestimento. Além disso dificultam a limpeza e afetam a impermeabilidade
das placas. Quando é utilizado um material de baixa qualidade em locais de grande
circulação, aumenta as chances de deterioração mecânica, as placas rústicas ou esmaltadas devem possuir uma dureza igual ou superior a 7 Mohs (REBELO, 2010).

Figura 15 - Riscos

Fonte: O Autor

Como forma de desviar dessas patologias e garantir a estabilidade do material
é necessário colocar um revestimento específico para cada local. É importante fazer
uma avaliação da durabilidade do piso, levando em conta o fator tempo e uso do ambiente.
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2.1.6.2.7 Deterioração pelo ataque químico

Tal dano é produzido devido ao uso de substâncias químicas que corroem a
superfície das placas cerâmicas. Causam manchas, diminuição do brilho, perda da
cor. Muitas vezes a deterioração pelo ataque químico é confundido com a abrasão,
principalmente quando as duas ocorrem ao mesmo tempo, no ataque químico o efeito
é em proporções limitadas, ou seja, a superfície da cerâmica possui o formato de onde
o líquido escorreu ou caiu, na abrasão o efeito é uniforme, geralmente em toda a área
da peça (REBELO, 2010).

Figura 16 - Ataque químico

Fonte: O Autor

É necessário manter o revestimento sempre limpo e não utilizar produtos
muito corrosivos e fortes. As cerâmicas assim como o rejunte e a argamassa devem
ser resistentes aos agentes químicos. Necessita-se adequar o tipo de revestimento
com o ambiente no qual será submetido.

2.1.6.3 Patologias do sistema construtivo

As patologias do sistema construtivo são os defeitos que comprometem a estabilidade da estrutura de apoio das construções. Certas patologias são difíceis de
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diagnosticar, pois engloba todas as camadas que compõem o revestimento, acarretando danos funcionais e estéticos. Geralmente esses problemas são decorrentes do
assentamento mal feito, por exemplo, falha no preenchimento de argamassa no dorso
da peça criando vazios, rejuntamento mal realizado, etc. Isso acaba deixando vãos
facilitando a absorção de água (CAMPANTE, 2005).

2.1.6.3.1 Destacamentos

Também conhecida como descolamentos, ocorrem em paredes e pisos causando total perda da funcionalidade do revestimento. Os destacamentos são peças
que vão de soltando ou descolando gradativamente da base de assentamento, muitas
vezes grudadas apenas pelo rejunte até que começam a cair por inteiro (REBELO,
2010).
As placas soltas muitas vezes não podem ser recolocadas por perderem a
capacidade de resistência das tensões. A patologia ocorre por fatores como variações
de temperaturas, cargas pesadas (principalmente logo após o assentamento), ausência de juntas de dilatação, utilização de argamassa e rejunte inadequados ou de baixa
qualidade, assim como o desconhecimento da origem dos materiais usados na base
do assentamento. Além disso, assentar as cerâmicas quando a base estiver ainda em
fase de maturação e não respeitar o tempo em aberto da argamassa podem fazer com
que haja o destacamento (REBELO, 2010).

Figura 17 - Destacamentos

Fonte: Revista Téchne (2006)
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Para que essa patologia não ocorra é necessário eleger um revestimento que
atenda às necessidades do meio e seja de boa qualidade, o mesmo deve acontecer
na escolha da argamassa e do rejunte. Dar treinamento aos assentadores pode ser
outra forma de evitar esse problema (CAMPANTE, 2005).

2.1.6.3.2 Deterioração das juntas

Este tipo de patologia compromete diretamente o desempenho do revestimento cerâmico pois os componentes do sistema são responsáveis pela estanqueidade do revestimento e pela capacidade de absorver deformações. A deterioração
das juntas está vinculada diretamente com as argamassas de preenchimento dos rejuntes, juntas de assentamento e de movimentação. (REBELO, 2010).
Anda segundo Rebelo (2010), deterioração das juntas ocorre devido a perda
de estanqueidade da junta de assentamento e também do envelhecimento do material
de preenchimento. A falta de estanqueidade pode-se iniciar logo após a sua execução
através de procedimentos de limpeza inadequados ou deficiência na aplicação, que
juntamente com os ataques de agentes atmosféricos ou solicitações mecânicas por
movimentações estruturais, podem ocorrer o aparecimento de tricas, ocasionando infiltração de agua, levando o revestimento ao deslocamento por colapso.
Na deficiência em sua aplicação a junta pode estar preenchida apenas superficialmente, formando uma capa de espessura reduzida e frágil que pode quebrar após
alguns meses da entrega da obra. Este tipo de situação pode acontecer em revestimentos cerâmicos tipo porcelanato onde a junta e muito estreita ou quando o rejunte
perde a trabalhabilidade rapidamente devido a temperatura ambiente elevada (REBELO, 2010).
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Figura 18 - Deterioração das juntas

Fonte: O Autor

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL
Será utilizado o edifício da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VIDEIRENSECOOPERVIL, que se destaca pelo requinte e beleza, com sua localização estrategicamente escolhida, atende todas as características de um edifício de padrão alto.
Localizando-se no centro de Videira – SC, mais precisamente na Situada na
Av. Dom Pedro II, 789, sendo assim um dos seus principais atrativos, pois está próximo das principais áreas comerciais da cidade, buscando sempre o conforto e comodidade, além de duas salas comerciais.
Com 3 pavimentos, o edifício tem 2.017,92 m² de área. No 1º e 2º andar contém o mercado com 954,92 m². O 1ª andar possui 1 divisória (sala que armazena
lubrificante e óleo automotivos), no 2º andar possui 3 divisórias (açougue, padaria e
mercado geral).
Ainda no 2º andar há também o posto de combustíveis com 333,68 m².
No 3º andar da edificação há o escritório administrativo e financeiro com
484,95 m ², ele possui 6 divisórias (Sala da presidência, sala de reuniões, banheiros
(masculino e feminino separados), cozinha, lavanderia e demais setores).
Seu ano de construção foi em 06 de maio de 1974, devido aos anos de utilização e falta de manutenção do edifício, alguns problemas começaram a surgir nos
revestimentos cerâmicos internos.
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
Neste capitulo será apresentado dois estudos de casos, deixando claro que
os dados que foram coletados do edifício, referem-se à situação encontrada no momento do início da pesquisa.
2.3.1 Levantamento de informações caso A
O primeiro estudo de caso diz respeito ao revestimento interno do banheiro
da parte administrativa da Cooperativa Agropecuária Videirense, no qual apresenta
deterioração das juntas.


Localização: Encontra-se no centro da cidade de Videira.



Data da construção: Em meados de 1976.



Fundação: não foi possível obter essa informação, pois não se teve acesso ao
memorial do projeto devido à idade da construção do edifício, apenas informações fornecidas pelo funcionário mais velho da empresa.
O revestimento do banheiro é um tipo antigo de cerâmica, não se tem certa a

data correta da colocação das mesmas, mais sim a substituição por outro modelo que
ocorreu no segundo semestre de 2015.
Dados importantes do edifício:


Estrutura de concreto com fechamento em alvenaria;



Revestimento do banheiro: placa cerâmica tipo de cerâmica



Tipo de argamassa colante: ACII



Camada de emboco: 5 mm.



Junta de assentamento: 3mm.
O banheiro é revestido com cerâmica e a argamassa utilizada é do tipo indus-

trializada, utilizada no método aderido. A cerâmica é produzida por uma grande empresa do Brasil com uma enorme aceitação no mercado nacional. A paginação do
banheiro possui apenas um tipo de cerâmica.

2.3.1.1 Diagnóstico causa/efeito caso A
O deterioramento das juntas foi facilmente identificado em todas as faces do
banheiro.
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Figura 19 - Deterioração das Juntas I

Fonte: O autor

Figura 20 - Deterioração das juntas II

Fonte: O autor
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Figura 21 - Espaço físico da patologia – administração

Fonte: O autor

Ainda não foi efetuado um processo de recuperação e não se tem nenhuma
data prevista para restauração devido aos transtornos que poderá causar, pois o local
é de muito acesso.
Segundo dados repassados pela empresa, o responsável pela execução do
serviço foi um profissional da área, que já efetuou vários trabalhos para a mesma,
mais que no momento não se encontra mais na cidade.
Este trabalho de campo realizou-se num período de 2 meses onde obteve-se
alguns detalhes importantes para o estudo deste caso.
Esta patologia compromete o desempenho do revestimento cerâmico pois o
rejuntamento da junta é responsável pela estanqueidade do revestimento e pela capacidade de absorver deformações. A deterioração das juntas está vinculada diretamente com as argamassas de preenchimento dos rejuntes.
Essa patologia é decorrente da perda de estanqueidade da junta de assentamento e também do envelhecimento do material de preenchimento. A falta de estanqueidade pode-se iniciar logo após a execução do assentamento, através de procedimentos de limpeza inadequados ou deficiência na aplicação, que juntamente com os
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ataques de agentes atmosféricos ou solicitações mecânicas por movimentações estruturais, podem ocorrer o aparecimento de tricas, ocasionando infiltração de água,
levando o revestimento ao deslocamento por colapso.
Na deficiência em sua aplicação a junta pode estar preenchida apenas superficialmente, formando uma capa de espessura reduzida e frágil que pode facilmente
quebrar após alguns meses da entrega da obra. Este tipo de situação pode acontecer
em revestimentos cerâmicos tipo porcelanato onde a junta é muito estreita ou quando
o rejunte perde a trabalhabilidade rapidamente devido a temperatura ambiente elevada.
Com auxílio do pessoal da Coopervil e de algumas perguntas foi chegada ao
possível motivo da deterioração do rejunte, pois, os mesmos não sabiam que deve-se
aguardar 72 horas de período de cura da rejunte, ainda mais que o banheiro é um dos
locais mais úmidos do edifício. Sendo assim constatou-se que no outro dia após a
aplicação do rejunte a responsável pela limpeza, lavou todo o banheiro, utilizando
ainda produtos químicos para sua melhor limpeza, o que provavelmente ocasionou a
deterioração do rejunte.

2.3.1.2 Termo de conduta para correção da patologia caso A
Como o banheiro não possui chuveiro e não risco de infiltração, este seria
apenas um problema estético de fácil solução, onde ocorreu as falhas deveria ser
raspado e removido o rejunte aprofundando a falha para que depois seja aplicado
novamente o rejunte obedecendo as normas para que não ocorra novamente.
2.3.2 Levantamento de informações caso B
O segundo estudo de caso diz respeito ao revestimento interno do mercado
da Cooperativa Agropecuária Videirense, que fica no mesmo prédio da administração.
A patologia é o desnivelamento de peças e o desgaste do revestimento.


Localização: Encontra-se no centro da cidade de Videira;



Data da construção: Em meados de 1976;



Fundação: não foi possível obter essa informação, pois não se teve acesso ao
memorial do projeto devido à idade da construção do edifício, apenas informações fornecidas pelo funcionário mais velho da empresa.
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Não se tem as informações corretas sobre a data certa da colocação do revestimento de todo o supermercado, mais o responsável pela unidade da Coopervil
informou que foi trocado a cerâmica em meados de 2010.
Alguns dados importantes do edifício.


Estrutura de concreto com fechamento em alvenaria;



Revestimento piso: placa cerâmica;



Tipo de argamassa colante: ACI;



Camada de emboco: 5 mm;



Juntas de dilatação: 3 mm.



Tamanho supermercado:12x10= 120m².
O piso do supermercado é todo revestido com cerâmica e a argamassa utili-

zada é do tipo industrializada, no método aderido. A cerâmica é produzida por uma
grande empresa do Brasil com uma enorme aceitação no mercado nacional. A paginação do piso possui apenas um tipo de cerâmica.
Figura 22 - Espaço físico da patologia – mercado

Fonte: O autor
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2.3.2.1 Diagnóstico causa/efeito caso B

No supermercado não há juntas de movimentação, o que poderá ocasionar
danos futuramente como rachaduras no piso, desgaste das peças, levantamento do
piso.
O edifício onde se encontra o supermercado não tem nenhuma junta estrutural, caso tivesse deveria ser respeitada no piso cerâmico.
Segundo a NBR 13753 (ABNT, 1996), em interiores deve-se existir juntas de
movimentação ou dessolidarização, sempre que a área do piso for igual ou maior que
32 metros quadrados ou que uma das dimensões for maior que 8 metros, deve-se
utilizar juntas de movimentação, não se observou este tipo de junta.

2.3.2.2 Termo de conduta para correção da patologia
Deve-se fazer este tipo de junta para evitar a ocorrência de fissuras, quebras
e até mesmo destacamento das peças. É de fundamental que se faça o que a norma
13753 pede, ou seja, devemos dispor de juntas de movimentação a cada 32 m², que
poderá ser feita com o uso de uma serra circular diamantada, avançando inclusive
pelo piso de regularização do contra piso. Após a abertura do sulco, deve-se efetuar
a limpeza do mesmo, tirando todos o resto de detritos e restos de material, para que
após possa ser aplicado o rejunte a base de materiais elásticos ou até mesmo silicone.
Na imagem a seguir mostra o esquema como deve ser feito o corte da junta
do piso cerâmico, como o piso cerâmico tem tamanho igual a 120 m² então deve ser
feito 3 juntas de dilatações, estando dentro da norma com uma junta a cada 32m².
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Figura 23 - Junta de dessolidarização

Fonte: O autor

Essa junta de movimentação ou dessolidarização deve ser feita também sempre quando há mudança de plano, tipo quando ocorre o encontro da cerâmica com
pilares, escadas e rampas. Se deixar de fazer de fazer esse procedimento é muito
provável que ocorra futuras patologias como trincas, rupturas e destacamentos, devido as movimentações estruturais que não serão absorvidas.
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Figura 24 - Localização da patologia

Fonte: O autor

2.3.2.3 Diagnóstico causa/efeito solução patologia caso B

O principal problema que o revestimento tem é o desgaste que sofreu ao longo
dos anos. Na imagem a seguir pode-se observar o desgaste sofrido.

63

Figura 25 - Desnivelamento de peças e desgaste do revestimento I

Fonte: O autor

A duas hipóteses para o acontecimento destas patologias:


Desnivelamento do piso: um piso muito desnivelado e não corrigido na hora do
assentamento, deixando os cantos das peças cerâmicas mais levantadas,
tendo mais atritos com os materiais em contato.



A resistência a abrasão das peças cerâmicas: Não se tem mais o tipo de cerâmica utilizado pelo fato de ser colocado a muito tempo. Pode ser que tenha sido
utilizado um tipo de cerâmica para parede e não observado ou tido contato com
a tabela PEI onde ajuda a escolher o tipo de material a ser utilizado, com suas
características necessárias, se é de alto trafego. A peça com o alto trafego, ou
o número quatro na tabela PEI, possui a parte vitrificada da peça mais grossa,
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o que demora mais para seu desgaste. Baixo trafego ou até especialmente em
paredes.

2.3.2.4 Termo de conduta para correção solução da patologia

Para evitar o desgaste ocasionado no vidro da peça cerâmica deve usar um
tapete tipo capacho, pois o acumulo de areia nos calçados ficara retido no tapete.
Figura 26 - Desnivelamento de peças e desgaste do revestimento II

Fonte: O autor

Devido à falta de informação, acompanhamento técnico sendo na escolha do
material e até na execução. Podemos observar que a norma não foi seguida e em
nenhum aspecto, sendo assim os problemas só tendem a aumentar. Única solução
seria a troca das placas cerâmicas, obedecendo as normas e a tabela PEI para que
não haja desgaste devido ao grande trafego de pessoas, no caso se tratando de um
mercado.
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3.CONCLUSÃO
O Brasil passou e porque não dizer que ainda passa por uma fase muito no
setor de construção civil, sendo em grandes cidades, e até mesmo em cidades muito
pequenas. Sendo assim, pode-se notar que aumentam as técnicas construtivas, novas matérias, novos procedimentos. Este trabalho tem por objetivo mostrar de forma
técnica os profissionais envolvidos na execução dos revestimentos cerâmicos quanto
a suas fases e de seu desenvolvimento tecnológico, contribuindo para que sejam tomadas as decisões corretas, desde as especificações necessárias de projeto, chegando-se em uma adequada técnica de execução, juntamente com um rígido controle
de qualidade em todo o processo do sistema de revestimento cerâmico.
No atual momento, o desenvolvimento na produção dos componentes e dos
materiais complementares não tem sido acompanhado pela tecnologia de execução
do revestimento como um todo. Geralmente, o que se observa e que a produção de
revestimentos cerâmicos fica na maioria das vezes exclusivamente sob responsabilidade dos operários, sendo que não existem as especificações de projeto, de execução
e de controle de qualidade, ou seja, em quase todas as vezes muito raramente é seguido à risca as etapas propostas no trabalho.
Ainda, acontece em vários casos, onde a falta de qualificação e certificação
da mão de obra do setor estão relacionados ao assentamento. Prevenir ainda e uma
das formas de evitar a maioria das patologias até hoje diagnosticadas. Sendo que o
incentivo e o investimento em cursos de qualificação para os colaboradores que executam o revestimento cerâmico são medidas preventivas que contribuem de forma
significativa para a redução dos problemas ligados ao sistema revestimento cerâmico.
Os termos de conduta para solução de uma patologia são importantes, neste
trabalho foram apenas usadas algumas patologias, mais para trabalhos futuros existem várias a serem analisadas, estudadas e solucionadas.
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Deve ser enfatizado que, além da correta especificação, a fiscalização adequada e o treinamento da mão de obra do sistema de revestimento cerâmico, são de
fundamental importância para o resultado final, que objetiva a qualidade, o desempenho e o custo final determinado a cada projeto. Sendo assim na maioria dos casos de
patologias, ou serviços mal feitos vem da falta de qualificação e a falta de acompanhamento na execução do serviço.
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