
 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA 

 

AVALIAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE FACHADA – ESTUDO DE CASO EM 
SALVADOR-BA 

 
SILVA, BIANKA ROCHA1; SILVA, FRANCISCO GABRIEL SANTOS2 

1Pós graduanda em Engenharia de Avaliações e Perícias – Universidade Jorge Amado/UNIJORGE, 
biankarocha@yahoo.com.br 

2Professor Doutor, Curso Especialização em Engenharia de Avaliação e Perícia da UNIJORGE, 
fgariel.ufba@gmail.com 

 

RESUMO  
A fachada é a camada de proteção de uma edificação para os agentes externos causadores de 
sua degradação. A escolha do revestimento é de fundamental importância para a 
durabilidade, funcionalidade e bem estar de uma edificação. O presente estudo tem por 
objetivo avaliar as condições de degradação de fachada em edificação na cidade de 
Salvador/BA.  Foram realizadas vistorias com registros fotográficos e levantamento visual para 
identificação das patologias com aplicação de mapeamento. Desta forma, pode-se constatar 
o percentual de danos causados através de malha sobreposta nas fachadas. Neste estudo, 
foram detectadas fissuras, manchamento, empolamento e eflorescência. Contudo, é 
imprescindível a necessidade de realizar manutenção preventiva para evitar danos a fim de 
aumentar a vida útil e desempenho da edificação. 

Palavras-chave: Fachadas, Manifestações patológicas, Cidade litorânea. 
 
ABSTRACT  
 
The façade is the protective layer of a building for external agents causing its degradation. The 
choice of coating is of fundamental importance for the durability, functionality and well-being 
of a building. This study aims to evaluate the conditions of façade degradation in buildings in 
the city of Salvador/BA.  Surveys were carried out with photographic records and visual survey 
to identify pathologies with mapping application. Thus, it is possible to verify the percentage 
of damage caused through mesh overlaps on the facades. In this study, cracks, staining, 
perpolation and efflorescence were detected. However, it is essential to perform preventive 
maintenance to avoid damage in order to increase the service life and performance of the 
building. 
 
Key-words: Facades, Pathological manifestations, Coastal city. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas relacionados à degradação de fachadas têm promovido muitas discussões e 
debates na engenharia e arquitetura sobre a qualidade do projeto, dos materiais utilizados, 
da execução, uso e manutenção, que pode ocasionar um descompasso da construção de 
edificações discordante do que é proposto pela norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 
2013). Desta forma, não se pode tratar esses elementos isoladamente e sim, enxergar como 
um único sistema para o aumento da vida útil.  

Segundo Silva e Fortes (2010), a função da fachada é proteger a edificação dos agentes 
causadores da sua deterioração. A importância da escolha de um revestimento para a fachada 
como elemento de barreira protetora vai além da sua aparência e exerce um papel 
fundamental na proteção dos agentes atmosféricos principalmente no que diz respeito à 
variação térmica, contaminações, ventos e incidência de chuvas que é um agente maior 
potencial de agressividade pois contribui para o surgimento de infiltrações que afetam o 
desempenho e vida útil da edificação.  

As fachadas dos edifícios estão expostas a condições que variam de acordo com as 
características climatológicas do local (FRANCINETE, 2015). Isso quer dizer que o 
aparecimento das manifestações patológicas se apresenta nas fachadas em níveis variados e 
intensidades diferentes em função da sua localidade, orientação e posicionamento da 
edificação no terreno. Souza, Nascimento e Bauer (2015) faz referência sobre como as 
degradações de topo de fachada são distintas em relação às paredes contínuas, pois existem 
condições de exposição diferenciadas.  

Para Nascimento, Sena e Neto (2020) as degradações identificadas na edificação se originam 
ao longo da execução da obra (na escolha de materiais de baixa qualidade e no processo 
construtivo), ou mesmo na elaboração do projeto ou ainda adquiridas ao longo do tempo pela 
falta de manutenção. Todos esses fatores estão diretamente relacionados com o 
aparecimento das manifestações patológicas nas edificações que podem também ser 
atribuídos com a combinação destes.  

Para tanto, o ideal é que se execute a manutenção preventiva como fator prioritário na 
conservação das fachadas, evitando a ocorrência da necessidade de serviços de manutenção 
corretiva que são mais dispendiosos. A NBR 15575:4 (ABNT, 2013) define os requisitos para 
os sistemas de vedações verticais internas e externas proporcionando um desempenho 
satisfatório desses sistemas quanto a sua estanqueidade nas fachadas.  

Correia (2013) aponta para a relevância de se implantar um programa de manutenção 
aplicáveis nas edificações para minimizar os impactos das suas correções de acordo com a 
NBR 5674 (ABNT, 2012), que estabelece requisitos quanto à gestão para o sistema de 
manutenção de edificações trazendo inclusive propostas de modelos na elaboração de 
programa de manutenção preventiva. 

De acordo com Cerqueira (2018) a cidade de Salvador possui três orientações de fachadas 
continentais banhadas pelo oceano atlântico: Fachada Noroeste (faixa da praia de Inema até 
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o Forte Santo Antônio da Barra), Fachada Sul (faixa do forte Santo Antônio da Barra até o farol 
da Barra) e a Sudeste (faixa do farol da Barra até o aeroporto). Esta última, possui chuvas e 
ventos dominantes e tendência de apresentar um maior grau de infiltração e fissura.  

Dentro desse contexto, o presente artigo se propõe a avaliar as condições de degradação das 
fachadas de uma edificação vertical residencial situada na cidade de Salvador, que possui 15 
andares com fachadas em acabamento cerâmico e pintura, localizado no bairro da Pituba, 
Salvador-Bahia. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada consistiu em pesquisas bibliográficas na literatura para nortear o 
desenvolvimento do trabalho. Foi selecionada na cidade de Salvador-Bahia, uma edificação 
de 15 andares no bairro da Pituba com localização apresentada na base SICAR/CONDER para 
estudo de orientação e posicionamento no terreno. Foram feitas 5 visitas no local para 
realização de anamnese com a gestão e funcionários do condomínio no intuito de levantar 
dados informativos da edificação como idade, reformas. O levantamento e mapeamento de 
patologias existentes nas fachadas foram feitos por meio de relatório fotográfico, utilizando a 
câmera digital Nikon COOLPIX P510 com resolução de 16MP e análises por orientação solar, 
gabarito e tipologia de acabamento com cálculo percentual de danos por tipo de patologia. 

3. ESTUDO DE CASO 

3.1 Caracterização do estudo de caso 

O objeto em estudo se encontra no bairro da Pituba na cidade de Salvador-Bahia, nas 
proximidades da orla marítima podendo ser observadas suas características na Tabela 1. 

Tabela 1 – Quadro de identificação da edificação. 

Tipo de uso da edificação Residencial 

Idade 35 anos 

Gabarito 47,00m 

Número de pavimentos Térreo + 15 pavimentos tipo 

Quant. de apartamento/andar 04 

Sistema construtivo Estrutura de concreto armado e fechamentos em 
alvenaria de vedação em bloco cerâmico 

Acabamento de fachada Revestimento argamassado com pintura e cerâmica 
branca, amarela claro e azul escuro (4x4cm) 

Projeto de revestimento Inexistente 

Intervenções anteriores Sim. Há 12 anos 

Área total das fachadas ~ 4.700,00m²  

Principais falhas observadas Fissuras, falha de rejunte, infiltração, eflorescência, 
desplacamento cerâmico 

Distância do mar ~ 350,54m 
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3.2 Orientação das Fachadas 

As fachadas do objeto em estudo foram analisadas a partir da base SICAR/CONDER (Figura 1).  
Nela, pode-se observar que a edificação está a uma distância aproximada de 350,00m do mar.  

Figura 1 – Orientações da edificação em estudo 

 
Fonte: Planta de situação da Base SICAR/CONDER (1992) e da LOUOS de Salvador 

Figura 2 – Ilustração das orientações das fachadas
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A Figura 2 ilustra as orientações colaterais das fachadas assim sendo definidas, a fachada 
frontal orientada a noroeste. As fachadas laterais, sudoeste e nordeste e a fachada do fundo 
orientada a sudeste.  

Figura 3 – Croqui esquemático da edificação em relação ao mar 

 
Fonte: Autora (2021) 

De acordo com a Figura 3, observa-se a incidência de ventos alísios e chuvas dominantes em 
relação à edificação.  

Figura 4 – Fachada Frontal 

 

Figura 5 – Fachada Fundo 

 

Figura 6 – Fachada Lareral Esquerda 

 

Figura 7 – Fachada Lateral Direita 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as vistorias e registros realizados na edificação, verificou-se 04 (quatro) tipos 
de manifestações patológicas existentes nas fachadas: fissura, empolamento, manchamento 
e eflorescência. Essas manifestações patológicas estão relacionadas com as intempéries 
(variações de umidade e temperatura), qualidade do material e execução e/ou falta de 
manutenção nas fachadas. 

Durante as vistorias foram detectadas fissuras mapeadas em todas as fachadas em que 90% 
estavam localizadas no revestimento argamassado como mostram nas Figuras 8 a 13. Segundo 
Thomaz (2020) as formações das fissuras são provocadas por tensões oriundas de atuação de 
sobrecargas ou de movimentações de materiais, dos componentes ou da obra como um todo.  

Figura 8 – Fachada lateral direita 

 

Figura 9 – Fachada lateral direita 

 

Figura 10 – Fachada lateral esquerda 

 

Figura 11 – Fachada lateral esquerda 

 

Nas fachadas laterais, há maior incidência de fissuras mapeadas provavelmente ocasionadas 
por retração das argamassas devido ao excesso de finos ou ligantes e falta do tempo de cura 
ou movimentação térmica. Já na Figura 10, além de apresentar fissura mapeada observa-se 
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também fissura horizontal na platibanda decorrentes de movimentações térmicas 
diferenciadas. 

Figura 12 – Fachada frontal 

 

Figura 13 – Fachada fundo 

 

 

Verificou-se também ocorrência de empolamento conforme Figuras 13 a 15 da fachada. 
Caracteriza-se por presença de bolhas com excesso de umidade que podem ser ocasionados 
por infiltração por fissuras ou até mesmo falha na execução ou material inadequado.  

Figura 14 – Fachada lateral direita 

 

Figura 15 – Fachada fundo 

 

Nas Figuras 16 e 17, pode-se observar manchamentos causados pela presença de água ou 
umidade. As manchas escuras são infestações de microrganismos (fungos, mofo e bolor) 
decorrentes das fissuras apresentadas na fachada ou falta de impermeabilização. É uma 
patologia muito frequente nas fachadas que prejudica esteticamente a edificação. Está 
associada a um conjunto de fatores relacionados à sujicidade, à presença de umidade como 
também com a colonização biológica.  

 



 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA 

 

Figura 16 – Fachada lateral esquerda 

 

Figura 17 – Fachada lateral direita 

 

As manchas esbranquiçadas apresentadas no revestimento cerâmico das Figuras 18 e 19 são 
chamadas de eflorescências. Elas podem causar grande dano à construção e em casos mais 
agressivos, ocasionar desplacamento do concreto e argamassa do revestimento e possível 
surgimento de corrosão nas armaduras provocando profunda degradação e comprometendo 
a estrutura da edificação.  

Figura 18 – Fachada lateral esquerda 

 

Figura 19 – Fachada lateral esquerda 

 

Esta patologia foi constatada somente na viga da fachada lateral esquerda e pode ter sido 
provocada através de infiltração na parte superior da viga, falha de rejuntamento no 
revestimento cerâmico ou até mesmo no excesso de água utilizada na construção. Pode 
causar desplacamento do concreto e argamassa do revestimento e possível surgimento de 
corrosão nas armaduras, comprometendo a estrutura da edificação.   
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4.2 Mapeamento das patologias nas fachadas 

Figura 16 – Fachadas frontal e lateral direita 

 

Figura 17 – Fachadas lateral esquerda e fundo 
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4.3 Percentual total dos danos nas fachadas 

Para dimensionar o percentual de danos causados nas fachadas foi realizado estudo utilizado 
por SILVA (2014) onde o percentual dos danos foi dimensionado a partir de malha com vão = 
050 x 0,50m, totalizando uma área = 0,25m² colocada sob os mapeamentos (Figuras 16 e 17). 
Cada unidade de malha equivale a um dano, ou seja, se um dano aparecer em quatro unidades 
da malha, esta área será multiplicada 4 vezes (0,25m² x 4 = 1,00m²).    

Figura 18 – Sobreposição de malha para percentual de danos 

 

 

A quantificação da ocorrência dos danos é calculada a partir das áreas das manifestações 
patológicas em função da área total da fachada. Para este estudo, calculou-se o percentual 
total das quatros fachadas por patologia. 

 𝐹𝐷 = (
𝐴𝑑

𝐴𝑡
) 𝑥 100 

Onde, 

FD = Fator de Dano na fachada (%) 

Ad = Área de manifestação patológica 

At = Área Total da fachada 
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No Gráfico 1, observa-se o percentual total de danos causados pelas manifestações 
patológicas apresentadas nas fachadas em estudo, são elas: 

a) Fissuração (70%) 

b) Empolamento (10%) 

c) Manchamento (15%) 

d) Eflorescência (5%) 

Gráfico 1 – Percentual Total de danos nas fachadas 

 

Observando os dados obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, Salvador é 
uma cidade caracterizada por apresentar dois períodos bem definidos durante o ano. Entre o 
período de setembro a março, há uma maior insolação durante o ano (Gráfico 2) podendo 
chegar a 25°C no mês de janeiro. Já os meses de abril a agosto, observa-se maior grau de 
umidade (Gráfico 3) chegando a quase 84% no mês de junho ocasionada por maior incidência 
de chuvas. 

Gráfico 2 – Insolação em Salvador durante o 
ano 

 

Gráfico 3 – Umidade em Salvador durante o ano 

 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2021) https://portal.inmet.gov.br/ 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo se propôs a levantar os danos causados por manifestações patológicas nas 
fachadas de uma edificação na cidade de Salvador/BA. Sua localidade está na proximidade da 
orla marítima. Pode-se constatar através do mapeamento das patologias nas fachadas 
realizado através da observação e registros fotográficos, grande incidência de fissuras 
mapeadas nas áreas de revestimentos argamassados com um percentual de 70% em relação 
aos danos. Posteriormente, apresentou-se manchamentos (15%), empolamento (10%) e em 
menor grau, eflorescência com 5%.  

Essas patologias em sua grande maioria são causadas por utilização de materiais inadequados, 
falha de execução, agentes externos (ventos, chuvas, insolação, salinidade...), uso 
inapropriado e/ou falta de manutenção.  

A ocorrência das fissuras mapeadas no revestimento argamassado pode está diretamente 
ligada à retração de secagem da argamassa, variações térmicas e umidade desencadeando as 
outras patologias (manchamento, empolamento e eflorescência) no qual aumenta ainda mais 
o problema, caso não seja realizada a manutenção corretiva.  
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