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RESUMO: A durabilidade de uma edificação é diretamente afetada pela efetividade do sistema de 
revestimento de fachadas que a envolve. Tratando-se de revestimentos cerâmicos, diversos 
agentes podem influenciar na sua degradação distintamente a depender de suas características, 
impactando severamente o seu desempenho e vida útil. Este trabalho busca identificar a distribuição 
da degradação no sistema de revestimento cerâmico de fachadas, analisando a distribuição de 
anomalias nas amostras em um primeiro momento e, em seguida, estudando o aparecimento de 
anomalias em cada zona constituinte da fachada: paredes contínuas, aberturas, sacadas, cantos e 
extremidades, transição entre pavimentos e topo. O Método de Mensuração de Degradação (MMD) 
foi utilizado para mensurar a degradação de amostras de fachadas de 46 edifícios da região centro-
oeste do Brasil, sendo o Fator de Danos (FD) e o Fator de Danos Ponderado (FDw) os indicadores 
de degradação utilizados. Os resultados apontam para as zonas de paredes contínuas, transição 
entre pavimentos, topo e cantos e extremidades como as mais sensíveis à degradação, ao passo 
que as sacadas apresentam os menores índices de degradação. Ademais, o descolamento 
cerâmico se mostrou o dano mais incidente em revestimentos cerâmicos de fachadas. As 
informações obtidas podem contribuir para o projeto de sistemas de revestimento cerâmico de 
fachadas, além de auxiliar na tomada de decisões relacionadas à prevenção e correção de danos.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 O sistema de revestimento de fachadas, parte fundamental para a proteção e desempenho de 
uma edificação, está entre os elementos de um edifício com maior vulnerabilidade à ação de 
agentes de degradação. A externalidade deste componente, por exemplo, o sujeita à constante 
exposição a agentes ambientais (chuva, vento, radiação solar etc.), resultando na ocorrência de 
processos de deterioração intensos nesta região (SOUSA, 2008; DANIOTTI e CECCONI, 2010; 
MARANHÃO et al., 2011; SILVA et al., 2016; SOUZA, 2019). 
 Por sua vez, além dos efeitos de intempéries, diversos fatores, livres e combinados, condicionam 
a degradação do sistema de revestimento cerâmico de fachadas, a qualidade dos componentes, o 
nível de projeto e de execução, as características ambientais internas e externas, as condições de 
uso e a frequência de manutenção estão entre essas (ISO 15686-7; SOUZA, 2019). Vale destacar 
ainda, como apontado por Shohet e Laufer (1996) e Bordalo (2011), uma especial sensibilidade de 
revestimentos cerâmicos a inadequações de projeto e execução.  
 Todos esses fatores afetam o desempenho do sistema, impactando diretamente na sua 
durabilidade e vida útil. Ademais, a grande quantidade de agentes torna o processo de degradação 
complexo e de difícil previsão, tornando ainda mais importante o emprego de esforços para a 
compreensão desse fenômeno, haja vista que este pode implicar em danos ao sistema de 
revestimento das fachadas que podem resultar em onerosos gastos para reparos e/ou em riscos à 
saúde física e mental dos usuários (BORDALO, 2011; BAUER et al., 2015). 
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 Assim, como apontado por Silvestre (2005), estabelece-se a necessidade de uma observação 
sistemática dos danos e do sistema de revestimento das fachadas, permitindo o desenvolvimento 
de diagnósticos que conduzam a uma melhor compreensão do mecanismo de deterioração, de 
forma a favorecer a adoção de práticas de projetos e manutenção que possibilite um desempenho 
ótimo e um aumento da vida útil deste sistema, como é cada vez mais requerido nos tempos atuais 
diante de uma crescente escassez de recursos (HOVDE, 2004; LAOFOR e PEANSUPAP, 2012; 
LOPES et al., 2015). 
 Diante do exposto, justifica-se a elaboração deste trabalho, que consiste na análise de funções 
de densidade de probabilidade e se divide em duas partes: na primeira, busca-se entender a 
distribuição das frequências dos vários tipos de anomalias estudados: descolamento cerâmico (DC), 
fissuras (FI), falha nas juntas ou falha no rejunte (FR) e eflorescência (EF), e na segunda, se 
compreender a relação entre as diferentes zonas de uma fachada e sua degradação. Para tal, foram 
utilizadas amostras de fachadas de 46 edifícios da região Centro-oeste do Brasil, representativas 
de mais de 85 mil metros quadrados de revestimentos cerâmicos de fachadas, com idades entre 5 
e 48 anos. 
 
 
2 METODOLOGIA 
 

Para mensuração da degradação das fachadas analisadas, utilizou-se o Método de Mensuração 
de Degradação (MMD), metodologia desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Brasília 
(BAUER et al., 2020), que se baseia em quantificar a degradação de fachadas das edificações a 
partir de inspeções visuais de suas amostras e mapeamento dos danos. 

Dentre as etapas que constituem o MMD, estão: a análise visual da degradação das fachadas, 
que pode ser conduzida por diversos dispositivos, como, por exemplo, câmeras fotográficas, 
câmeras termográficas e trenas a laser, o mapeamento de danos, que é feito a partir da definição 
das amostras de fachadas, sobreposição de malhas e definição de zonas, seguido pela 
quantificação das unidades de malha e cálculo do indicador de degradação (NASCIMENTO, 2016, 
PINHEIRO, 2016; SOUZA, 2016). As Figuras 1 e 2 ilustram, respectivamente, as principais etapas 
do MMD para o mapeamento de danos das fachadas, e as zonas definidas pela metodologia: 
Paredes contínuas (PC), Aberturas (AB), Sacadas (SC), Cantos e Extremidades (CE), Transição 
entre Pavimentos (TP) e Topo (TO). 

 

 
 

Figura 1. Etapas principais para mapeamento de danos. (a) visão geral; (b) ortogonalização; (c) croqui com 
mapeamento de danos; (d) sobreposição da malha e definição das zonas (fonte: SOUZA, 2019) 
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Figura 2. Zonas constituintes da fachada (fonte: SOUZA et al., 2019) 
 

 Dentre os diversos indicadores de degradação sugeridos pelo método, foi utilizado neste artigo 
o Fator de Danos (FD) e o Fator de Danos ponderado (FDw). Por meio destes índices, análises 
iniciais da degradação das fachadas podem ser feitas, sendo eles capazes de delinear a 
deterioração das amostras para análises mais complexas, contudo, como aponta Souza (2016), 
com limitações, já que não considera a influência e a importância de cada tipo de anomalia. A 
simplicidade destes índices, por outro lado, incrementa a sua flexibilidade, haja vista que estes 
podem ser usados com diferentes focos, como é o caso neste artigo, em que foram analisados os 
FD’s das anomalias, num primeiro momento, e os FDw’s das zonas para cada tipo de anomalia, num 
segundo. A Equação 1 explicita a formulação do Fator de Danos (FD). 
 

  FD=�
Ad(n)

At
 (1) 

 
 Em que Ad(n) é a área da amostra em m² afetada por n tipos de anomalias (de 1 a 4, 1: 

descolamento cerâmico, 2: fissuras, 3: falha nas juntas e 4: eflorescência) e At é a área total da 
amostra em m². Vale ressaltar que nesta análise, a fim de compreender a influência individualizada 
de cada tipo de anomalia, obteve-se o FD separadamente para cada anomalia.  

A Equação 2 demonstra a formulação do FDw. 
 

  FDw=
Adz
Az

 (2) 

 
Em que Adz é a área danificada da zona, em m², neste caso, separadamente para cada tipo de 

anomalia e Az é a área total da zona.  
Após consolidação dos indicadores, com auxílio do software EasyFit Professional, foram geradas 

funções de densidade de probabilidade. As curvas ajustadas foram escolhidas de acordo com a 
melhor aderência apontada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, baseado em 10 distribuições 
comuns e de ampla utilização em diversas áreas, incluindo a de degradação de materiais, foram 
essas: Potência, Gumbel (valores máximos), Logística, Normal, T de Student, Exponencial, 
Gamma, Lognormal, Pareto e Weibull (SILVA et al., 2016; PONTES et al., 2021). 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Distribuição das Anomalias   
 

A Figura 3 ilustra as curvas de densidade de probabilidade para as diferentes anomalias 
analisadas. 
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Figura 3. Curvas de densidade de probabilidade para as diferentes anomalias: (a) Descolamento 
cerâmico; (b) Fissuras; (c) Falha nas juntas; (d) Eflorescência 

 
As funções apresentadas demonstram o descolamento cerâmico como anomalia com maior 

prevalência nas amostras, resultado que vai ao encontro do apontado por Bauer et al. (2014) que 
destaca esta manifestação como a mais comum em sistemas de revestimentos cerâmicos de 
fachadas. Além disso, observa-se que a presença desta anomalia se dá em diferentes intensidades, 
com altas frequências de ocorrência para diferentes níveis de comprometimento. Isto, comparando-
se às curvas de distribuição das outras anomalias, que apresentam menor ocorrência e 
comprometem menores porções de área das amostras.  

Destaca-se ainda que naturalmente valores baixos de FD são mais frequentes para todos os 
tipos de anomalias, isso porque FDs muito altos implicam em fachadas com desempenho 
comprometido, indicando riscos ao edifício e à saúde física e mental dos usuários, o que compele 
intervenções por parte dos responsáveis pelo gerenciamento do sistema. Vale destacar que o 
descolamento cerâmico, anomalia mais frequente, é também a que mais impacta a vida útil do 
sistema, vide o risco das peças de cerâmica despencarem dos pontos altos das fachadas dos 
edifícios e os altos custos de reparo (LO, 2002). Ademais, Bordalo et al. (2011) destaca que esta 
manifestação patológica pode ser associada a três situações: perda de aderência, dilatação e 
desprendimento de elementos cerâmicos.  

Em relação às fissuras e falha nas juntas, por sua vez, Souza (2019) destaca que o aparecimento 
dessas está fortemente correlacionado com causas associadas às negligências de projeto, de 
execução e de uso, ao passo que Bauer et al. (2014) salienta o impacto da radiação solar para o 
seu aparecimento. Souza (2019) reporta que ambas as manifestações afetam de maneira 
importante a durabilidade do sistema, sendo as fissuras mais relevantes para este impacto, 
seguidas pelas falhas nas juntas, que implicam no comprometimento da capacidade de vedação do 
sistema. A eflorescência, por fim, representa comprometimento da função estética da fachada, além 
disso, podem desencadear a ocorrência de outras anomalias, como as fissuras e o descolamento 
cerâmico (GONÇALVES, 2007; BORDALO et al., 2011). 
 
3.2 Degradação por zonas 
 
3.2.1 Descolamento cerâmico 
 

A Figura 4 ilustra as curvas de densidade de probabilidade para o aparecimento de descolamento 
cerâmico em cada zona constituinte da fachada. 

 

Parâmetros da distribuição                                                  
α: 0,77679                                                                                        
β: 0,2271                                                                                        
γ: 0 

Média: 0,17641                                                                                          

 

Parâmetros da distribuição                                                  
α: 0,09479                                                                                        
a: 3,7778E-15                                                                                        
b: 1,4311  

Média: 0,05496                                                                                             

 

Parâmetros da distribuição                                                  
σ: 0,04598                                                                                        
μ: 0,03433 

Média: 0,03433                                                                                            

 

Parâmetros da distribuição                                                  
σ: 0,0721                                                                                        
μ: 0,0132   

Média: 0,0132                                                                                            

 

a) 

c) d) 

b) 
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Figura 4. Curvas de densidade de probabilidade do aparecimento de descolamento cerâmico para as 
diferentes zonas constituintes da fachada: (a) Paredes contínuas; (b) Aberturas; (c) Sacadas; (d) Cantos e 

extremidades; (e) Transição entre pavimentos; (f) Topo  
 

A análise das curvas obtidas aponta para a zona de transição entre pavimentos com maiores 
porções de áreas afetadas por descolamento cerâmico, vide os maiores valores de FDw, além de 
maior frequência de aparecimento de altos índices de degradação. Souza (2019) aponta que as 
causas de anomalia nesta zona estão comumente associadas à falta de resistência do sistema para 
suprir os esforços decorrentes da movimentação na interface entre alvenaria e viga. Em seguida, 
estão as zonas das Paredes Contínuas e dos Cantos e Extremidades, no caso de PC, os altos 
valores de FDw podem ser relacionados com o fato desta zona conter grandes extensões de áreas 
confinadas, tendo em vista as restrições em seu entorno, o que dificulta a dissipação de esforços 
(SOUZA, 2019; PONTES et al., 2021). Já em relação à zona CE, destacam-se como fatores 
condicionantes para o aparecimento de anomalias os altos esforços que surgem nesta região em 
virtude das constantes deformações, dilatações e retrações, provenientes dos efeitos térmicos e de 
umidade (SOUZA et al., 2015; SOUZA et al., 2016, SOUZA, 2019). Por fim, vale destacar que a 
zona com menores valores de FDw de descolamento cerâmico foi a zona das sacadas, onde embora 
a característica de balanço do elemento seja uma questão importante para a concentração de 
tensões e surgimento de anomalias, pode ser conjecturado que o seu isolamento resulte em 
menores tensões totais do que as ocasionadas isoladamente pela sua característica de balanço, 
desfavorecendo o aparecimento de maiores degradações relacionadas a esforços mecânicos nesta 
região. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros da distribuição                                  
α = 0,38879                                     
β = 0,23186                                
γ = 0                                            

Média: 0,19468 

 

 

 

 

Parâmetros da distribuição                                                                                                       
σ = 0,18829                                                  
μ = 0,14245 

Média: 0,14245 

Parâmetros da distribuição                                                                                                
σ = 0,05472                              
μ = 0,0486 

Média: 0,0486 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,27098                              
μ = 0,18665 

Média: 0,18665 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,29661                              
μ = 0,22329 

Média: 0,22329 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,24525                              
μ = 0,161 

Média: 0,161 

a) b) 

c) 

e) 

d) 

f) 
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3.2.2 Fissuras 
 
 A Figura 5 ilustra as curvas de densidade de probabilidade para o aparecimento de fissuras em 
cada zona constituinte da fachada. 
 

 
 

Figura 5. Curvas de densidade de probabilidade do aparecimento de fissuras para as diferentes zonas 
constituintes da fachada: (a) Paredes contínuas; (b) Aberturas; (c) Sacadas; (d) Cantos e extremidades; (e) 

Transição entre pavimentos; (f) Topo 
 

Para o aparecimento de fissuras, o topo se destaca como a zona com maiores valores de FDw. 
Segundo Souza (2019), as anomalias nesta zona se relacionam com uma incompatibilidade de 
deformação entre os diferentes elementos constituintes da fachada. Em seguida, observando-se 
frequência e altos valores de FDw, estão as zonas TP, CE e PC, com a zona SC em último lugar 
novamente, conforme ainda mais evidenciado nesta análise pela distribuição de Gumbel 
apresentando a melhor aderência aos seus dados do conjunto de acordo com o teste de 
Kolmogorov-Smirnov, salientando uma baixa frequência de fissuras nesta região.  
 
3.2.3 Falha nas juntas 
 

A Figura 6 ilustra as curvas de densidade de probabilidade para o aparecimento de falha nas 
juntas em cada zona constituinte da fachada. 

 

 

 

 Parâmetros da distribuição                                  
α = 0,10852                                     
a = 1,3210E-14                                
b = 1,2014  

Média: 0,05238                                        

 

 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,04008                                                  
μ = 0,02529 

Média: 0,02529 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,02827                                                                  
µ = -0,00235     

Média: 0,01397                           

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,13797                                 
μ = 0,05794    

Média: 0,05794                             

Parâmetros da distribuição                                                                                                    
σ = 0,16149                              
μ = 0,06941 

Média: 0,06941 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,08992                                      
μ = 0,08013 

Média: 0,08013                             

a) b) 

c) 

e) 

d) 

f) 
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Figura 6. Curvas de densidade de probabilidade do aparecimento de falha nas juntas para as diferentes 
zonas constituintes da fachada: (a) Paredes contínuas; (b) Aberturas; (c) Sacadas; (d) Cantos e 

extremidades; (e) Transição entre pavimentos; (f) Topo  
 
Nesta análise, a baixa probabilidade de aparecimento de falha nas juntas no sistema de 

revestimento cerâmico de fachadas é evidenciada pelas distribuições que melhor aderem aos dados 
analisados: curvas de baixa sinuosidade relativa. Além disso, destaca-se pela primeira vez as 
Aberturas (AB) entre as zonas com maior frequência de altos valores de FDw, Souza (2019) destaca 
que o fato desta zona se situar em torno das esquadrias, as conferem o aparecimento de elevadas 
tensões, sobretudo diante da ausência de vergas e contravergas. Por sua vez, TP e TO novamente 
podem ser identificadas como zonas com altas frequências de altos valores de FDw, evidenciando 
uma maior sensibilidade em suas juntas de forma geral, vide as altas deformações que os rejuntes 
estão submetidos nestas regiões. 
 
3.2.4 Eflorescência 
  

A Figura 7 ilustra as curvas de densidade de probabilidade para o aparecimento de eflorescência 
em cada zona constituinte da fachada. 

 

 

 

 

 Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,03749                                     
μ = 0,02415 

Média: 0,02415                                

 

 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,06712                                                  
μ = 0,03511 

Média: 0,03511 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,02862                                                                  
μ = -0,00707   

Média: 0,00945                           

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,09379                                 
μ = 0,02847 

Média: 0,02847                              

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,11837                                                                  
μ = 0,03645 

Média: 0,03645                               

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,06989                                     
μ = -0,00848   

Média: 0,03186                            

a) 

c) 

e) 

b) 

d) 

f) 
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Figura 7. Curvas de densidade de probabilidade do aparecimento de falha nas juntas para as diferentes 
zonas constituintes da fachada: (a) Paredes contínuas; (b) Aberturas; (c) Sacadas; (d) Cantos e 

extremidades; (e) Transição entre pavimentos; (f) Topo 
 

A análise das curvas obtidas aponta para as zonas PC, TP e CE como as mais suscetíveis ao 
aparecimento de eflorescência, as baixas porções de área afetada por esta anomalia dificultam a 
análise, no entanto, continuam a evidenciar as maiores probabilidades de degradação das zonas 
apontadas, inclusive no que diz respeito aos efeitos da umidade, um dos principais condicionantes 
para o aparecimento da anomalia em questão. 

As sacadas, por outro lado, mais uma vez se mostram com baixos valores e frequência de 
degradação, demonstrando, ao menos num primeiro momento, que os maiores efeitos de radiação 
solar e ação da chuva que se pode esperar devido ao ressalto do alinhamento desta zona em 
relação ao restante do edifício não são significativos.  

 
 
4 CONCLUSÕES 
 

As análises do perfil de degradação das fachadas dos edifícios estudados, consolidadas por 
meio do FD e do FDw, indicam que as zonas com maior probabilidade de ocorrência de degradação 
são as paredes contínuas, transições entre pavimentos, topo e os cantos e extremidades, ao passo 
que a sacada se apresenta como a zona menos suscetível a este processo. Na análise da 
distribuição de anomalias, foi evidenciado o descolamento cerâmico como a anomalia que mais 
comumente ocorre em sistemas de revestimento cerâmico de fachadas, com altas frequências de 
ocorrência para diferentes níveis de intensidade. 

Os resultados obtidos demonstram a importância do conhecimento pormenorizado do processo 

 

 

 

 Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,08089                                
µ = 0,01491 

Média: 0,01491                                           

 

 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,01032                                
µ = -0,00381 

Média: 0,00215                                                  

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,00377                                
µ = -0,00153 

Média: 6,4595E-4                                                                 

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,06352                                
µ = 0,01049 

Média: 0,01049                                

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,05571                                
µ = -0,02093 

Média: 0,01122                              

Parâmetros da distribuição                                  
σ = 0,02204                                      
μ = -0,00801   

Média: 0,00472                           

a) b) 

c) 

e) 

d) 

f) 
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de degradação das fachadas, vide uma alta variação do processo de degradação a depender das 
regiões, anomalias e características estudadas. As informações encontradas podem contribuir para 
a elaboração de projetos, além de auxiliar na tomada de decisões relacionadas à prevenção e 
correção de danos, como, por exemplo, direcionar a atenção às zonas que necessitam de 
manutenções mais frequentes ou mais específicas. 
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