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As manifestações patológicas em edificações, oriundas, entre outras causas, por falhas 

na execução da obra, falta de manutenção e do mau uso, são consequências que devem 

ser mitigadas visando a maior durabilidade das edificações. Neste sentido, a busca por 

métodos que identifiquem manifestações patológicas, vem aumentando, principalmente 

no que diz respeito àqueles que utilizam formas não destrutivas/ agressivas às 

edificações para a sua identificação. Nesse contexto, a termografia infravermelha tem se 

apresentado como um método adequado para essa finalidade. Contudo, diversos estudos 

tem sido desenvolvidos, devido à lacuna de conhecimento relacionada a sua aplicação 

na área da construção, principalemente relacionadas às argamassas, à variabilidade dos 

materiais e também de seus proporcionamentos. Dentre os parâmetros principais, a 

serem definidos, para a aplicação da termografia encontra-se a emissividade de radiação 

infravermelho, característica intríseca a todos corpos que apresentam temperatura maior 

que o zero absoluto (em Kelvin), sendo esse parâmetro comparado com a emissividade 

de um “corpo negro”, ou seja, a maior emissividade que um corpo pode apresentar em 

uma determinada temperatura. Entretanto, encontra-se certa dificuldade em determinar 

através da literatura disponível valores exatos para a emissividade de diferentes 

componentes construtivos e, além disso, se há mudanças significativas no fator de 

emissividade conforme o proporcionamento dos materiais. Desse modo, esse trabalho 

visa avaliar o efeito três diferentes relações água cimento(a/c) na emissividade de 

argamassas. Serão produzidos 4 corpos de prova prismáticos (4cmx4cmx16cm) para 

cada relação a/c destes um será moído para obter a emissividade através do 

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), e as outras três 

amostras serão ensaiadas mecanicamente à flexão em três pontos e compressão simples. 

Ainda, serão produzidas 3 pastilhas com 20mm de diâmetro na tentativa de comparar os 

resultados obtidos com o material moído. A partir do apresentado, estão sendo 

realizados os testes e os resultados serão apresentados no salão de iniciação científica. 

 


