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OS IMPACTOS DO DESPLACAMENTO CERÂMICO  

 

José Roberto Rocha Romão Fernandes   

 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as causas que levam ao 
desplacamento cerâmico precoce, principalmente em obras construídas a partir do 
ano de 2011. Inicia-se com uma contextualização histórica em que é apresentada a 
origem do uso das cerâmicas para revestimento de obras e seus benefícios, 
posteriormente, foram apresentados os dados sobre os problemas encontrados por 
construtoras de todo o país ocorrido em seus empreendimentos. Para encontrar as 
possíveis causas, foram analisadas obras de outros autores para compreender os 
elementos envolvidos no processo, como a mão de obra, o tipo de base empregado 
e a argamassa utilizada. Destacaram-se os processos de produção das cerâmicas, 
em que um evidenciou mais problemas do que o outro. Como é um universo muito 
extenso, optou-se por analisar uma obra em um Condomínio Residencial, 
construído para atender a um programa habitacional lançado pelo Governo Federal 
Brasileiro, que apresentou esse problema, bem como as prováveis causas.  
 
Palavras-chave: Argamassa. Cerâmica. Desplacamento.   
 
 
THE IMPACTS OF CERAMIC DISPLACEMENT 
 
ABSTRACT 
 
The present work aims to present the causes that lead to the early ceramic 
displacement, especially in works built from the year 2011. It begins with a historical 
context in which the origin of the use of ceramics for coating works and their Afterwards, 
data on the problems encountered by builders from all over the country that occurred in 
their enterprises were presented. To find the possible causes, other authors' works 
were analyzed to understand the elements involved in the process, such as labor, the 
type of base used and the mortar used. The processes of production of the ceramics 
were highlighted, in which one evidenced more problems than the other. As it is a very 
large universe, it was decided to make analyze in a Residential Condominium, built to 
attend a housing program launched by the Brazilian Federal Government, which 
presented this problem, as well as the probable causes. 
 
Keywords: Mortar. Ceramics. Displacement. 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 O uso de revestimento cerâmico como acabamento de construções é 

bastante antigo e remonta as sociedades gregas. Na época, era um artigo 

sofisticado, que apenas os nobres conseguiam comprar. Com o aperfeiçoamento da 

técnica e o barateamento da produção, principalmente por causa da produção em 

grande escala, proporcionou que esse material também começasse a fazer parte 

das residências mais humildes. 

 Além da questão estética, o revestimento cerâmico também contribui para 

outros fatores, como a proteção da estrutura da construção contra a umidade, facilita 

a limpeza do ambiente, além de proporcionar um ambiente mais agradável para que 

as pessoas possam desempenhar as suas atividades. Atualmente, o revestimento 

ocupa um papel de destaque no acabamento de uma residência, de forma que a 

indústria cerâmica oferece inúmeras opções para todos os tipos de bolso. 

 Entretanto, verificou-se que está aumentando consideravelmente o número de 

casos de desplacamento cerâmico precoce, que é uma patologia que consiste no 

“descolamento” das placas cerâmicas em períodos curtos após a realização do 

serviço. Inicialmente, parecia ser algo isolado, mas de acordo com apontamentos 

realizados em alguns encontros do setor da indústria civil, isso vem acontecendo 

com relativa frequência, ocasionando inúmeros transtornos, não apenas para o 

morador do imóvel, mas também para o construtor, que precisa reparar os danos 

sofridos. 

 Para que isso não ocorra, torna-se necessário entender os motivos que levam 

a essa situação e tomar as medidas necessárias para que essa patologia não repita 

com certa naturalidade, pois causa muito transtorno a todas as partes envolvidas. 

Um agravante da situação é que ela ocorre dentro dos primeiros cinco anos, que 

corresponde ao tempo de garantia estrutural que é preciso ser concedido pela 

construtora à edificação. 

 Quando se torna necessário resolver essa situação, é preciso realizar o 

serviço dentro de um imóvel em que há pessoas morando. É preciso gastar não 

apenas com os materiais e mão de obra para os reparos, mas também em proteger 

os mobiliários, trabalhar em um espaço reduzido, com restrições de horário entre 

outros. Isso quando não é preciso realocar temporariamente a família para executar 
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o serviço, o que pode encarecer ainda mais o processo com o pagamento de hotéis, 

transporte e alimentação durante o período das obras. 

 Tudo isso pode ocasionar um desgaste muito grande, tanto financeiro quanto 

social, que pode interferir diretamente na confiabilidade da empresa. Uma família 

que precise alterar sua rotina por causa de uma obra não desejada, ainda mais por 

defeito, tem grande probabilidade de fazer uma propaganda negativa da empresa 

sempre que puder, colocando a reputação em jogo, o que pode ser muito destrutivo, 

mesmo que o dano não seja intencional. 

 Por isso, é de grande importância que se descubra como resolver essa 

patologia para que a imagem que a empresa constrói perante a sociedade ao longo 

de anos de dedicação, não seja manchada por casos isolados, mas que se 

potencializados, podem causar um efeito devastador. Para tanto, foi uma obra de um 

Conjunto Habitacional Residencial em que o fenômeno ocorreu, evidenciando os 

elementos apontados no decorrer do trabalho. 

 

 

2 OS REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

  

 O revestimento cerâmico é produzido a partir de matérias-primas extraídas da 

natureza. A principal delas é a argila, que possui propriedades físicas importantes, 

como elasticidade e maleabilidade que permite um grande número de aplicações. 

Além disso, também são utilizados materiais calcários e quartzos. 

 Dentre a gama de produtos produzidos com cerâmica que são utilizados na 

construção civil, destacam-se os pisos, azulejos e pastilhas, que possuem a 

primazia de revestir paredes e pisos. A quantidade de tipos de matérias primas 

empregadas variam de acordo com o objetivo desejado, bem como a técnica de 

produção empregada.  

A origem do nome “azulejo” provém dos árabes, sendo derivado do termo 
“azuleicha”, que significa “pedra polida”. A arte do azulejo foi largamente 
difundida pelos islâmicos. Os árabes a levaram para a Espanha e, de lá, se 
difundiu por toda a Europa. A influência dos árabes na cerâmica peninsular 
e depois na européia foi enorme, pois eles trouxeram novas técnicas e 
novos estilos de decoração, como a introdução dos famosos arabescos e 
das formas geométricas, que os islâmicos desenvolveram a fundo. (ESTIVA 
REFRETÁRIOS, 2017, s/p) 
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 Para saber qual material será utilizado, torna-se necessário analisar o 

contexto da aplicação do revestimento. No caso de pisos e azulejos, é preciso 

verificar em que tipo de obra será empregado. Em obras residenciais, em que o fluxo 

de pessoas é menor, o material é diferente do que será utilizado no chão de um 

estabelecimento comercial, em que o trafego de pessoas é maior. Além disso, 

precisa se observar os meios e produtos empregados na limpeza do revestimento. 

Em espaços comerciais, o uso de máquinas e produtos químicos abrasivos são mais 

comuns, o que desperta a necessidade de uma atenção especial a esse detalhe 

para que o piso não perca o brilho e as demais propriedades precocemente.  

 Outro fator ligado ao tipo de material é o padrão econômico da obra. Em 

2009, o então presidente Lula lançou o Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV 

(BRASIL, 2009, p.1), que consiste na construção de milhões de moradias populares 

subsidiadas. Essa medida aqueceu o mercado da construção civil, além de 

aumentar a demanda por revestimentos cerâmicos a preços mais atrativos.  

 Trabalhando dentro de um orçamento mais enxuto e precisando entregar 

grandes quantidades de unidades, as construtoras apertavam o que conseguia no 

cronograma das obras para conseguir cumprir com os contratos. Com a pressa, 

alguns processos de produção, como a cura de lajes e rebocos por exemplo, podem 

não ter sido respeitados, ocasionando problemas futuros nas construções. Outro 

ponto verificado foi a ausência de mão de obra especializada, que acabou sendo 

substituída por pessoas menos qualificadas, o que acaba comprometendo a 

qualidade da obra. 

 Todavia, um dos pontos que mais chama a atenção dos construtores, não 

apenas das obras do MCMV, é o desplacamento cerâmico, que é uma patologia em 

que as peças do revestimento simplesmente se soltam com pouco tempo de uso 

sem uma causa específica. Segundo a NBR 15.575-1 (ABNT, 2013, p.7), a 

durabilidade do revestimento é de no mínimo 13 anos. Portanto, ocorrências desse 

tipo não podem ser consideradas como algo normal.  

 Entretanto, o que se verificou foi que muitas construtoras tratavam isso como 

algo isolado, que ocorria por motivos desconhecidos. O problema só começou a ser 

considerado como um problema crônico em 2015, em uma reunião do Comitê de 

Tecnologia e Sustentabilidade (CTQ) do Sindicato da Indústria da Construção Civil 

do Estado de São Paulo (SINDUSCON). Na ocasião, verificou-se que  
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[...] desde 2012, placas cerâmicas assentadas em paredes internas de 
empreendimentos em construção ou já entregues têm descolado e caído 
precocemente. Em São Paulo, os primeiros relatos de descolamento 
cerâmico reportaram ocorrências com peças produzidas entre 2010 e 2011. 
Mas foi no final de 2014 e início de 2015 que os casos se avolumaram, 
ganhando a atenção de outros Estados. (TECHNE, 2016, s/p)  

 Esse problema ocasiona muitos transtornos a indústria da construção civil, 

principalmente por ocorrer após a entrega da obra, quando o morador já está 

residindo no local. Para fazer o reparo, além da mão de obra, o construtor precisa 

arcar com outras despesas como a hospedagem dos moradores em hotéis, 

alimentação, transporte e guarda de moveis. Alem disso, em tempos de redes 

sociais, pode ter transtornos em sua reputação. O problema se agrava em imóveis 

do MCMV que geralmente possuem apenas um banheiro.  

 O especialista Jorge Batlouni Neto, vice-presidente de Tecnologia e 

Qualidade do SindusCon- -SP e diretor da Tecnum Construtora disse que foi 

realizado uma pesquisa entre os afiliados no país todo e constatou-se que houve 

510.000 m² de desplacamento. “Fazer o reparo custa pelo menos R$ 100/m², o que 

significou pelo menos R$ 51 milhões de prejuízo real somente para as construtoras 

que responderam à pesquisa do SindusCon-SP”, calcula ele (TECHNE, 2016, p.1). 

 O problema é muito grave e precisa de atenção, pois o prejuízo é muito 

grande se levar em consideração que é um serviço que precisa ser realizado duas 

vezes, desperdiçando material, mão de obra e tempo. Outro prejuízo não 

mensurado, é o atraso no cronograma de entrega das obras, em que os clientes 

estão na expectativa para fixarem residência.  

Essa preocupação pode ser verificada na fala do Coordenador de Meio 

Ambiente do SINDUSCON-SP, Fábio Villas Bôas:  

O primeiro empreendimento onde identificamos o desplacamento já havia 
entregado 700 unidades. Precisamos recompor o revestimento com o prédio 
ocupado [...] Em um outro, a construtora pôde fazer os reparos antes da 
entrega, o que não significou alívio nos custos e na imagem da empresa. 
Quando descobrimos o defeito, 1.200 das 1.600 unidades já estavam 
prontas e fomos obrigados a atrasar a entrega para fazer o serviço e 
repintar, mexer em elétrica e hidráulica, nas bancadas e nas sancas de 
gesso. (TECHNE, 2016, s/p). 

 A partir disso, o setor se mobilizou para identificar as causas do problema e 

encontrar soluções, levantando hipóteses e envolvendo toda a cadeia do setor, 

como construtores, fornecedores de cerâmicas e de argamassa colante.  



8 

 

2 BUSCANDO EXPLICAÇÕES PARA O PROBLEMA 

 

 Uma das instituições ligadas ao setor, que busca respostas para isso é o 

SINDUSCON. Com afiliados em todo o Brasil, ela representa médias e grandes 

empresas da construção civil. O ponto de partida para essa busca, foi mapear o 

período em que o problema começou a ficar mais evidente. Segundo consultores do 

ramo, isso ocorreu a partir de 2011, com o aumento da demanda, ocasionado 

principalmente pelo “boom” de construções MCMV (TECHNE, 2016, s/p). 

 De acordo com Paulo Sanchez, vice-presidente de Qualidade e Tecnologia do 

SINDUSCON-SP,  

[...] essa patologia pode ter como causa a cerâmica, a argamassa ou até a 
junção das duas. Mas não tem como ser exclusivamente causada pela mão 
de obra. A cadeia toda tem sofrido, por isso é preciso colocar as 
responsabilidades nos lugares corretos. (SINDUSCON, 2016, s/p) 

 Como não se tinha uma hipótese plausível, foram estabelecidas buscas a 

partir de várias ideias para chegar a um consenso.   

 
2.1 TIPO DE PAREDE 
  
  

Na construção tradicional, a parede é feita com várias camadas de matérias, 

iniciando-se pelo tijolo, o chapisco, o reboco. Após isso, é aplicada a cola para o 

revestimento cerâmico e depois, o revestimento cerâmico. Entretanto, com o 

surgimento de novos materiais no mercado, essa sequência tem mudado, 

principalmente com o desenvolvimento de peças pré-moldadas em concreto e os 

blocos de concreto. O que se verifica é que a etapa de chapiscagem e reboco têm 

sido suprimidas, fazendo com que o revestimento cerâmico seja aplicado 

diretamente nesses materiais estruturais, o que pode comprometer a estabilidade do 

azulejo.  
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Gráfico 1 – Índice de ocorrências em relação ao material de base 

  

           Fonte: TECHNE (2016) 
 

 Com base no quadro acima, verifica-se que a aplicação do revestimento 

diretamente no bloco tem sido muito questionada, pois corresponde a quase metade 

das ocorrências, que aliado a pressa em se concluir a obra e a economia de 

material, pode não ser a causa principal, mas um fator importante para que esse 

problema ocorra.  

 

2.2 MÃO DE OBRA 

 

 A mão de obra também tem sido apontada pelas empresas produtoras de 

cerâmicas, pois elas apontam que os profissionais do ramo relutam em seguir todas 

as normas pré-estabelecidas para a execução do trabalho. Muitos desses 

trabalhadores têm experiência com as técnicas tradicionais e não aceitam algumas 

modificações propostas, fazendo com que o responsável pela obra tenha que 

dispensar mais atenção para esse fator.  

 Segundo Paulo Sérgio da Silva, engenheiro da Panville Tech,  

é notório que a mão de obra brasileira reluta muito em cumprir à risca todos 
os procedimentos de assentamento recomendados, de procurar a 
ancoragem das argamassas colantes com o preenchimento e 
desmanchamento pleno dos cordões das argamassas, requerendo das 
construtoras exaustiva fiscalização. Mas, mesmo em assentamentos 
plenamente conformes, com argamassas de desempenho adequado, 
decorridos os tempos adequados, nos ensaios as placas cerâmicas 
empregadas se desplacavam igualmente limpas e sem ancoragem. 
(TECHNE, 2016, s/p) 

 Por outro lado, também se verifica que em uma mesma obra, em que o 

profissional realizou a colocação dos pisos no banheiro e na cozinha, o fenômeno do 
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desplacamento foi diferente. Enquanto que no banheiro ocorreu o desplacamento, 

na cozinha não se teve nenhum problema, o que pode evidenciar que a causa não 

esteja necessariamente ligada à atuação do profissional, mas sim com o processo 

de produção do material aplicado. 

 

2.3 ARGAMASSA 

 

 Composta de diversos materiais, ela é vista com muito ceticismo pelos 

especialistas da área, pois em várias análises, verificou-se que as informações que 

constam nas embalagens não correspondem com testes realizados de forma 

independentes por laboratórios contratados pelas construtoras. Existem muitas 

queixas em relação as especificações dos tipos e aplicação das argamassas, pois 

se tem uma gama muito grande de uso para o mesmo produto, enquanto se deseja 

o desenvolvimento de produtos com aplicações específicas. Com isso, levanta-se a 

hipótese de que essa generalidade possa contribuir para a ocorrência do fenômeno. 

 

2.4 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA CERÂMICA 

 

 Conforme descrito anteriormente, o revestimento cerâmico é produzido a 

partir da união de diversos produtos minerais, sobretudo a argila, que posteriormente 

são fundidos em fornos de alta temperatura. A diferença de produção está 

diretamente ligada à forma com que é feita a união desses materiais antes de irem 

ao forno, que é apontada como a responsável pelo descolamento, pois em uma 

mesma obra, em que o mesmo pedreiro realizou o serviço, verificou-se que os 

materiais produzidos por via seca desplacaram mais do que os produzidos por via 

úmida.  

 

2.4.1 PRODUÇÃO VIA SECO 

 

 Basicamente, os materiais que serão utilizados para a fabricação da cerâmica 

são peneirados de acordo com as fórmulas para cada modelo. Posteriormente são 

unidas por meio de moagem e seguem para o forno. As placas produzidas por essa 

forma apresentaram mais problemas, pois em testes realizados apresentaram varias 
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inconformidades em sua fabricação, resultando “em sequestro indevido e 

instantâneo da água de cristalização das argamassas colantes cimentícias, tanto 

ACI como ACII, formando uma película que compromete completamente a 

ancoragem.” (TECHNE, 2016). Para o coordenador do Comitê de Tecnologia e 

Qualidade do SindusCon-SP (CTQ), Yorki Estefan,  

 

a construção tem assumido prejuízos milionários por causa do 
desplacamento. O grande número de inscritos para o workshop em 
diferentes estados brasileiros atesta que o problema é nacional e o debate 
de hoje confirmou o que temos observado nos empreendimentos: os casos 
de desplacamento têm ocorrido com cerâmicas produzidas pelo processo 
de via seca. (SINDUSCON, 2016) 
 

Isso demonstra que há uma grande possibilidade de que esse método de 

produção possa ser o vilão do desplacamento apresentado pelas construções em 

todo o país.  

 

2.4.2 PRODUÇÃO VIA ÚMIDA 

 

 Já nesse processo, os minerais utilizados são unidos à argila com uso de 

água, permitindo que se tenha uma massa mais homogênea. Após isso, são 

enviadas ao forno conforme o modelo pretendido. De acordo com especialistas, 

essa forma de produção, apesar de mais cara, é a que menos tem apresentado 

suspeitas, além de proporcionar um material de maior qualidade.  

 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Nesse estudo, foi analisado um empreendimento residencial construído 

dentro dos padrões do programa MCMV. A obra foi executada em uma cidade no 

noroeste do Paraná, que possui cerca de 30.000 habitantes. O condomínio é 

composto de 34 unidades, com área privativa de aproximadamente 52 m² cada uma, 

com sala, cozinha, lavanderia, banheiro e dois quartos.  

Na fase de acabamento, foi realizado o assentamento de piso cerâmico 

(40x40) cm em camada única, fazendo uso de desempenadeira dentada. De acordo 

com o item 5.7 da NBR 13753:1996, ao usar esse tipo de desempenadeira, é 
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preciso fazer camada dupla, todavia, o corpo técnico da construtora responsável 

desconhecia essa informação, pois sempre executou com camada única, já que até 

então não havia ocorrência desse tipo de patologia em obras entregues 

anteriormente. 

O Residencial foi entregue em 2011, e em 2015, 12 proprietários entraram em 

contato reclamando sobre problemas com o piso. Entre as reclamações estavam, 

piso solto e piso com som cavo. Já, em 2016 e 2017, foram mais 8 apartamentos. 

Após o envio de uma equipe técnica ao local, foi constatado que em alguns pontos 

do apartamento onde se apresentava o problema, as peças saiam quase limpas 

(Figura 1) e a argamassa ficava na base (Figura 2). 

Figura 1 – Peças que apresentaram desplacamento 

 

          Fonte: do autor 
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Figura 2 – Base com argamassa       

 
         Fonte: do autor 
 
Imediatamente após as primeiras chamadas, a construtora acionou o 

fornecedor do piso, e em paralelo, iniciou as assistências técnicas a fim de manter a 

satisfação plena dos seus clientes. As peças que apresentavam problema foram 

removidas juntamente com a argamassa que ficava junto à base, e reassentadas 

novamente com argamassa colante ACIII, rejuntadas e o local foi limpo (Figura 3). 

Os ambientes mais afetados foram os quartos e a sala. 

 

         Figura 3 – Pontos preparados para aplicação dos novos pisos 

 
                      Foto: do autor 
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Em nenhum apartamento precisou relocar o proprietário para hotel, apenas o 

remanejamento de móveis, até porque os pontos para os reparos não eram 

necessariamente extensos, ou seja, não chegou a afetar nenhum cômodo por 

completo (Figura 4).  

Figura 4 – Remanejamento de móveis 

 
                           Fonte: do autor  

Durante os reparos, o fornecedor mandou um responsável técnico que 

coletou algumas amostras e levou para inspeção, porém a construtora também 

coletou algumas amostras e ensaiou em laboratório acreditado.  

Em busca de respostas, a construtora realizou os seguintes testes: ensaio de 

absorção e ensaio de expansão, onde os mesmos apresentaram resultados 

satisfatórios. O fornecedor também realizou testes, mas não informou os resultados. 

Tudo leva a crer que os seus ensaios foram reprovados, pois em pouco tempo ele 

assumiu a responsabilidade e ressarciu a construtora. Por questões de mercado, o 

custo do ressarcimento não foi informado pela construtora, levando em consideração 

que poderia haver o risco de mais apartamentos apresentarem problemas, o que 

realmente ocorreu (2016 e 2017).  

Os custos que a construtora teve foram com a mão de obra, argamassa 

colante ACIII, rejunte e locação de caçamba de entulhos. Em relação à reputação, 

os responsáveis pela empresa acreditam que não teve maiores complicações, pois 

assim que foi acionada, procedeu de imediato a reparação dos problemas que 

surgiram.  
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Um fator determinante para que o prejuízo não fosse maior foi a existência de 

grande quantidade de pisos do mesmo lote que havia sido aplicado anteriormente. 

Com isso, conseguiu-se aproveitar o mesmo lote do piso não havendo necessidade 

de reparar toda a área. Até o último levantamento (outubro de 2018), não houve 

mais relatos dessas ocorrências.  

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Considera-se que o desplacamento ocorrido em inúmeros empreendimentos 

em todo o Brasil, se tornou um grande problema para a indústria da construção civil, 

tendo em vista que é uma questão muito fácil de ser identificado e requer o reparo 

de forma rápida.  Verificou-se que no inicio as construtoras tratavam a situação 

como casos isolados, mas depois de encontros, como o que aconteceu na sede do 

SINDUSCON-SP, percebeu-se a gravidade da situação. Isso também evidencia a 

importância de eventos dessa natureza, em que os integrantes do setor podem 

compartilhar seus problemas e justos buscarem a solução. 

 De acordo com os dados apresentados, verificou-se não tem como apontar 

uma causa específica, pois os testes não conseguiram determinar com exatidão, 

mas demonstram com grandes evidencias que é preciso rever alguns fatores, como 

a argamassa e o processo de produção das peças cerâmicas.  

 No caso do empreendimento estudado, por mais que o assentamento não 

estava de acordo com a Norma citada anteriormente, a Construtora acredita que o 

problema ocorreu devido o tipo da cerâmica utilizada e por ser fabricada a seco e 

não a úmido como é o caso de piso porcelanato, por exemplo. Isso se justifica, pois 

até aquele momento, sempre havia assentado peças de piso com o mesmo 

procedimento, porém eram peças de padrões superiores do que o que fora utilizado 

nesse Residencial, ou seja, a única variante nesse caso eram os pisos, pois se 

utilizou a mesma técnica, a mesma mão de obra e produtos com que habitualmente 

a construtora empregava.  
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