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INFLUÊNCIA DO PROPORCIONAMENTO DOS MATERIAIS CONSTITUINTES NO
DESEMPENHO DE ARGAMASSAS PARA REBOCOS DE RECUPERAÇÃO DE
ALVENARIAS CONTAMINADAS POR UMIDADE E SAIS

Adriane Ciliato Bianchin

RESUMO

Dentre os diversos danos encontrados em edificaçães, principalmente históricas,
destacam-se aqueles provocados pela umidade e salinidade em alvenarias e
revestimentos. As manifestações patológicas causadas pelos sais e pela umidade, além
de causarem problemas de insalubridade e afetarem a estética dos ambientes internos
e externos, contribuem para a acelerada deterioração dos materiais de construção
contaminados.

A recuperação de muros e paredes com umidade e com salinidade elevada,
principalmente em prédios históricos, é quase sempre problemática. Por isso, muitos
foram os métodos desenvolvidos para sanar estes problemas, dentre eles a introdução
de barreiras físicas, o emprego de lâminas de água aplicadas na superfície da parede,
o emprego de compressas e mantas de celulose permanentemente úmidas, a aplicação
de reboco de pura cal mantido constantemente úmido, a aplicação do sistema eletro-
osmótico ativo, o tratamento químico e a aplicação de rebocos de recuperação.

Neste estudo desenvolveu-se uma argamassa para reboco de recuperação para
alvenarias degradadas por sais e umidade que atendesse às recomendações alemãs
(WTA 2-2-91, 1995). Para que se atingisse os objetivos foram utilizados dois traços
(1:1:6 e 1:2:9), aditivo incorporador de ar em 5 teores e aditivo hidrofugante em 5
teores. A análise das argamassas estudadas foram através de ensaios destas no
estado fresco (índice de consistência, densidade de massa, teor de ar incorporado e
retenção de água) e no estado endurecido (absorção de água por imersão e capilar,
densidade de massa, porosidade, resistência à compressão simples, resistência à
tração por compressão diametral, resistência aos sais e coeficiente de resistência à
difusão de vapor).

Através destes ensaios, pode-se concluir que em todas as propriedades
analisadas houve a influência do aditivo incorporador de ar, do aditivo hidrofugante e do
traço e em quase todas as argamassas houve a influência de um aditivo sobre o outro,
mostrando a interação destas variáveis (incorporador de ar e hidrofugante) entre si.
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INFLUENCE OF THE PROPORTIONALlTY OF CONSTITUENT MATERIALS IN THE
PERFORMANCE OF MORT ARS USED IN THE RESTORA TION OF MASONRY
DECA YED BY HUMIDITY AND SALTS

Adriane Ciliato Bianchin

ABSTRACT

Among the different damages found in buildings, mostly historical ones, those
produced by humidity and salinity in masonry and plasters stand out. The pathological
evidence caused by salts and humidity contribute to the fast decay of the contaminated
construction materiais, cause insalubrious conditions and aesthetical harm to buildings
both inside and outside.

The recovery of walls having high humidity and salinity, mostly in historical
buildings, generally poses problems. So, many methods have been developed in an
attempt to solve such problems, among them, introduction of physical barriers, use of
water sheets on wall surfaces, compressed cellulose blankets kept permanently moist,
application of pure lime plaster kept constantly moist, application of electro-osmotic
active system, chemical treatment and application of restorative plasters.

This study is aimed at developing a restoration mortar for masonry degraded by
salts and humidity so as to meet the German recommendations.

In order to reach the objectives two proportions have been used (1:1:6and 1:2:9)
plus airing additive and hydrofuge additive both of which in 5 different concentrations.

Analysis of the studied mortars was by means of trials in fresh condition (
consistency, workability, specífic mass, quantity of incorporated air and water retention)
and hardened (immersion and capilar absorption, specific mass, porosity, compression
strength, traction strength through diametrical compression, resistance to salts and
resistance to vapor diffusion).

Through the above mentioned trials, it can be concluded that for ali properties
analyzed there was influence of the air incorporation agent, hydrofuge additive and of
concrete mix proportion and in ali mortars there was influence of each additive over the
other one, which demonstrated the interaction of those two variables (air incorporation
agent and hydrofuge ) between each other.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 IMPORTÂNCIADA PESQUISA

Muitas são as manifestações patológicas encontradas nas edificações,

principalmente históricas. Dentre os danos mais freqüentes enfrentados na preservação

e conservação destas, destacam-se aqueles provocados pela umidade e salinidade em

alvenarias e revestimentos. Estas manifestações patológicas, além de causarem

problemas de insalubridade e afetarem a estética dos ambientes internos e externos,

contribuem para a acelerada deterioração dos materiais de construção contaminados.

Segundo BEICHEL (1997), o processo de degradação de alvenarias ocorre

principalmente porque a umidade entra em estado líquido na base da alvenaria e a

força capilar dos poros na alvenaria transporta a água para cima. Em uma certa altura

da parede, a água evapora, fazendo o equilíbrio entre o teor de água penetrando na

base e o teor de umidade que evapora para a atmosfera. O problema maior desta

umidade é a dissolução e o transporte de sais solúveis. No estado dissolvido os sais

não provocam dano algum, estes são provocados quando a água evapora e os sais

cristalizam, aumentando de volume e provocando pressões no interior dos materiais.

Este aumento de volume no interior dos materiais é o responsável pela deterioração.

A restauração de muros e paredes com umidade e com salinidade elevada é

quase sempre problemática; por isso, muitos foram os métodos desenvolvidos para

sanar estes problemas, dentre eles os seguintes:

a) introdução de barreiras físicas: como hidrofugantes, manta com asfalto, chapa

metálica, entre outras. Essas barreiras impedem o fluxo de solução de água com

sais quando a contaminação da alvenaria se dá por ascensão capilar. Estes

processos não resolvem o problema da contaminação já existente, somente

impedem a contaminação futura;

b) métodos redutores: como o emprego de lâminas de água aplicadas na superfície da

parede extraindo os sais pelo efeito osmótico, emprego de compressas e mantas de
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celulose permanentemente úmidas, aplicação de reboco de pura cal mantido

constantemente úmido e a aplicação do sistema eletro-osmótico ativo (eletrofísico);

c) tratamento Químico: baseia-se na transformação de sais solúveis em insolúveis

através da aplicação de reagentes na forma de "spray", de injeção ou na forma de

pintura. Este método toma sais insolúveis apenas aqueles que se encontram nas

camadas mais superficiais, e;

d) aplicacão de rebocos de recuperacão: os quais por sua elevada porosidade

permitem a cristalização dos sais em seus poros sem provocar danos, para as quais

se utilizam as chamadas "argamassas de recuperação" *.

Segundo ARENDT (1995), propriedades que uma argamassa para reboco de

recuperação deve apresentar são: retenção de água na forma líquida, assim como

também os sais, mas ao mesmo tempo permitir, por sua grande permeabilidade ao

vapor da água, uma secagem eficiente do substrato; estanqueidade como as

argamassas de cimento e permeável ao vapor como as argamassas de cal. O termo

argamassa para reboco de recuperação é utilizado para designar as argamassas que

possuem as propriedades citadas e que são utilizadas no saneamento das alvenarias

degradadas por sais e umidade.

As argamassas de recuperação são produtos com grande aplicação na Europa,

não somente utilizados para edificações históricas como também nas construções

contemporâneas. Os sistemas de reboco de recuperação foram desenvolvidos na

Alemanha e estão sendo aplicados há mais de 20 anos na Holanda, na Itália,

especialmente em Veneza e principalmente na Alemanha, apresentando resultados

satisfatórios.

Os rebocos executados com as argamassas de recuperação não restringem a

umidade, nem eliminam os sais. Entretanto, estes sais cristalizam nos poros destes

rebocos e na interface parede-revestimento e não mais na superfície, como ocorreria

caso fosse utilizada uma argamassa convencional.

.o tenno argamassa para reboco de recuperação está sendo proposto neste trabalho para designar aquelas misturas
com propriedades especiais.
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Apesar de todos os métodos citados acima, o desenvolvimento e o estudo de

novos materiais e tecnologias construtivas mais adequadas à realidade brasileira é

ainda muito deficiente, fato que se agrava quando se enfoca o patrimônio histórico

nacional, visto que, neste caso, os técnicos responsáveis se defrontam, muitas vezes,

com materiais e técnicas já não mais utilizados. Por sua vez, também o uso de produtos

e técnicas inadequados de recuperação e conservação resultam em danos ainda

maiores às edificações históricas.

Segundo MARTINEZ-RAMIREZ, PUERTAS MAROTO e BLANCO VARELA

(1995), em todo trabalho de reparação de obras do Patrimônio Histórico-Artístico,

considera-se prióritária a utilização de materiais os mais parecidos possíveis (nas

características físicas, químicas e mecânicas) com os materiais originais da edificação.

I

Sabe-se que a cal e a areia não eram os únicos componentes utilizados na

argamassa ante~ do advento do cimento Portland. Os pedreiros do passado buscavam

melhorar as propriedades das argamassas de cal e areia adicionando materiais

orgânicos, em pequenas dosagens, como sangue, açúcar, queijo e esterco. Muitos são

os documentosIque sobreviverampara informar aos historiadoresdo uso destes

materiais (SICKELS, 1981).
I

Um problema que os restauradores enfrentam hoje é como restabelecer

argamassas qu~ foram utilizadas com tais aditivos orgânicos. Substituir o velho com os

mesmos materiais originais ou usar materiais modernos como os aditivos sintéticosI
para se fazer uma restauração ou recuperação? Esta discussão é ampla e está longe
de terminar.

Também é um requisito a se levar em conta, que certos materiais de reparaçãoI

são diferentes dos materiais originais e devem ser utilizados para que minimizem as
I

causas da deterioração produzidas nos mesmos. Neste trabalho de pesquisa propõe-se

a utilização de h1ateriais modernos que possam minimizar ou, até, sanear os danos

causados nas eôificações antigas e nas contemporâneas.

As palavras restauração e recuperação são sinônimas, porém neste trabalho

quando se usaI o termo restauração,refere-seà recuperaçãode componentesque
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utilizam materiais iguais aos originais que compõem a edificação a ser recuperada.

Quando se utiliza o termo recuperação, está se referindo à recuperação de

componentes que utilizam materiais modernos para fazer o saneamento de edificações.

Mas também, para que se entenda melhor este universo, é preciso que se compreenda

as diferenças existentes entre restauração ou recuperação e manutenção.

As atividades de manutenção são aquelas que visam repor parcialmente o

desempenho, de modo a prorrogar o momento em que o desempenho mínimo é

atingido. Quando o desempenho de um material ou componente se torna inaceitável,

apresentando um desempenho abaixo do mínimo, é preciso um processo de

intervenção que chamamos de restauração ou recuperação, que é a substituição dos

materiais ou componentes comprometidos (CIS W 60,1982). A Figura 1.1 exemplifica o

processo que diferencia a manutenção da restauração ou recuperação.

Desempenho

recupercu.são
ou

restauração

Desempenho
mínimo

Tempo

Figura 1.1 Diferenciação entre manutenção e recuperação ou restauração (adaptada
de RAES, 1953).

Mas, para que um processo de intervenção seja bem sucedido, é preciso que se

conheçam as propriedades das argamassas que serão aplicadas, bem como as

características do substrato que irão revestir, principalmente quando se utiliza uma

argamassa para reboco de recuperação.

De acordo com CASCUDO e CARASEK (1997), alguns tipos de argamassa são
-,

absolutamente des1conselháveis para a recuperação de fachadas, podendo-se citar,

por um lado, as modernas argamassas poliméricas, e por outro, as antigas argamassas

só de cal e areia. As primeiras são em geral muito porosas, apresentam resistência
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mecânica e coeficiente de expansão térmica mais elevados do que os encontrados nos

materiais constituintes dos substratos. As segundas apresentam pequena resistência

mecânica, principalmente com relação à resistência à abrasão e à resistência ao

impacto.

As tecnologias adequadas à recuperação de alvenarias, rebocos e acabamentos

das edificações são muito importantes, não só para o tratamento de obras históricas,

mas também podem ser aplicados em regiões litorâneas sujeitas a um grau de

acentuada salinidade.

Observa-se que nas construções, que são patrimônio histórico e cultural, é

necessário que se aperfeiçoem as metodologias de análise e diagnóstico de danos,

bem como se desenvolvam produtos e técnicas adequados ao tratamento e

recuperação das estruturas afetadas.

Em nosso país, ainda é comum fazer a recuperação de prédios históricos

atacados por umidade e salinidade com argamassas tradicionais que não atendem os

requisitos das argamassas de recuperação. A falta de uma argamassa que atenda aos

requisitos de um revestimento de recuperação, em substituição à prática do uso

incorreto de argamassas convencionais vem causando, às edificações históricas,

deteriorações ainda mais graves, não resolvendo o problema. O custo é inclusive mais

elevado, pois os revestimentos com argamassas tradicionais têm uma vida útil reduzida

em comparação com os revestimentos executados com argamassa para reboco de

recuperação. Fica evidenciado que uma das áreas de pesquisa inéditas no Brasil é o

estudo e o desenvolvimento de argamassas de recuperação.

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

A degradação das alvenarias e dos revestimentos de prédios históricos têm como

principal causa a combinação da umidade e dos sais. Sem umidade não haveria danos

nas edificações por transporte de sais, por isso a primeira ação preventiva a ser tomada

é eliminar a umidade. Nem sempre isto é possível tecnicamente e viável

economicamente. Muitas vezes, a melhor solução é a utilização de argamassas de

5



--~ - - -- ~-- - -~-

recuperação, cuja finalidade é de repelir a entrada da água da chuva, reter os sais

ascendentes em seus poros e possibilitar a evaporação d'água pela permeabilidade ao

vapor que apresentam.

o principal objetivo desta pesquisa é desenvolver e dosar uma argamassa, com

insumos locais, para ser utilizada na recuperação de alvenarias degradadas por

umidade e salinidade, e que atenda os requisitos estabelecidos pelo Caderno de

Recomendações WTA 2-2-91 (1995). As Recomendações WTA 2-2-91 (1995) são

obedecidas por todos os fabricantes de argamassas de recuperação na Alemanha,

enquanto não houver norma DIN específica. No Brasil não existem recomendações

para as argamassas de recuperação, motivo pelo qual se optou por tentar atender às

Recomendações WTA2-2-91 (1995).

Este trabalho também tem como objetivos específicos, os seguintes:

a) analisar a influência de diferentes traços e teores de aditivos nas propriedades das

argamassas de recuperação;

b) verificar a viabilidade do emprego dos parâmetros apresentados pelas

recomendações alemãs WTA 2-2-91 (1995), utilizando-se materiais disponíveis no

mercado nacional;

c) contribuir para a elaboração de um caderno técnico de recomendações para

argamassas de recuperação, adaptadas à realidade brasileira.

1.3 ESTRUTURA DA PESQUISA

Esta dissertação foi dividida em seis (6) capítulos. No primeiro capítulo estão

apresentadas as justificativas que motivaram esta pesquisa, bem como objetivos gerais

e específicos. A forma de estruturação desta dissertação e as limitações impostas pelo

programa de trabalho também são contempladas neste capítulo.

No segundo capítulo são apresentados os Sistemas de Revestimentos de

Recuperação, quais as camadas formadoras, quais as funções a cumprir e quais os

requisitos a atender. Apresentam-se ainda, os agentes que degradam os revestimentos,
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a forma com que eles afetam o comportamento dos revestimentos e quais os aspectos

a serem considerados na definição das propriedades e na composição das proporções

das argamassas de recuperação de alvenarias atacadas por umidade e salinidade.

No capítulo três são discutidas as principais propriedades das argamassas de

recuperação nos estados fresco e endurecido, os fatores que afetam estas

propriedades, os procedimentos para melhorar as propriedades e os métodos de

avaliação destas propriedades a partir de comparações com as encontradas na

bibliografia nacional e internacional.

No quarto capítulo são abordados o programa experimental, a forma como o

planejamento do experimento foi efetuado e a metodologia de execução dos ensaios

dos traços de argamassa no estado fresco e depois de endurecido.

No quinto capítulo são apresentados e discutidos

experimental.

os resultados do estudo

No sexto e último capítulo são apresentadas as conclusões e as sugestões para

a realização de trabalhos futuros.

1.4 LrMITAÇÕES DA PESQUISA

Segundo as recomendações alemãs (wr A 2-2-91, 1995), a composição básica

para uma argamassa para reboco de recuperação, são as seguintes:

a) aolomerante: cimento Portland (CPII - classificado de acordo com a DIN 18550)

com eventual adição de cimento branco;

b) caroa: pó de calcário, eventualmente pó de quartzo;

c) inertes: Areia quartzosa (DIN 4226, 1983) com granulometria contínua;

d) aoreoados leves: pedra pomes, poliestireno expandido ou vidro expandido (perlita);

e) aditivo: metilcelulose (para aumentar a capacidade de retenção de água);
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f) material hidrofuQante:aproximadamente 2,5% de estearatos - zinco, sódio, chumbo;

g) incorporador de ar: 1% da massa de cimento de tensoativos, por exemplo: acril-

sulfonatos de sódio, sulfonatos alquídicos com ligações de sílicio inorgânico.

Os fatores controláveis considerados mais importantes, em função das variáveis

de resposta, e dentro das limitações de um programa experimental de mestrado, foram

a adição de aditivo incorporador de ar e de aditivo hidrofugante, em cinco (5) teores de

cada, que foram adicionados em dois traços de argamassa mista de cimento e cal,

onde variou-se a relação cimento/agregado e manteve-se a relação aglomerante/

agregado. Foram determinadas estas variáveis de controle em função da influência

que estas têm nas propriedades no estado fresco e endurecido. As propriedades

estudadas limitaram-se à realização de ensaios que avaliassem as características das

argamassas por si só, não havendo realização de ensaios nas argamassas aplicadas

em substratos.

Neste trabalho não foi analisada a variação da composição granulométrica do

agregado miúdo.
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2 SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE RECUPERAÇÃO

Segundo a NBR 7200 (ABNT, 1998), argamassa de revestimento é a

"mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água,

contendo ou não aditivos e adições, com propriedade de aderência e

endurecimento".

De acordo com a NBR 13530 (ABNT, 1995), os sistemas de revestimentos de

paredes em argamassa podem ser classificados de acordo com a Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Classificação dos revestimentos de argamassas inorgânicas (NBR
13

9

TIPO DE REVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO

Camada única

Duas camadas Número de camadas aplicadas

Em contato com o solo

Externo Ambiente de exposição

Interno

Comum

Hidrófugo Comportamento frente à umidade

Com permeabilidade reduzida

Com proteção radiológica Comportamento frente à radiação

Termoisolante Comportamento frente ao calor

Camurçado

Chapiscado

Desempenado

Sarrafeado Forma de acabamento da superfície

Imitação travertino

Lavado

Raspado



Os Sistemas de Revestimentos de Recuperação são utilizados nas

recuperações da edificações degradadas pela presença de sais e de umidade e são

formados pelo chapisco, por um reboco-base ou emboço (cujas características estão

descritas na Tabela 2.2) e pelo reboco de recuperação, propriamente dito. O reboco-

base ou emboço pode ou não ser utilizado, pois este serve como um reboco de

regularização ou como depósito de sais.

Tabela 2.2 Características dos Rebocos-base ou emboço de acordo com as
exiaências do Caderno de Recomendacões 2-2-91 WTA.

CARACTERíSTICAS UNIDADE I PRESCRiÇÃO MÉTODO DE
ENSAIO

. . . ... . .. . .

~ "'" ~~ o.~. -- i,E
' - .~."..~~-.- '.' '.- _u_o- ,--"u' . o_' . . . '0 o . ..-...o..u. . .. .. . ... . ... --.. . ... ..... - -.. . . .-. .- ..

A,,-,~-'~..iJ'..',..:-;;e .. .m~:_:o ~-,u-;"<-"-~''I'''~.,};

Consistência cm
Ar Incorporado V (%)

i-c2';-c0~;5~t1;:~Jj~~~i:aai~~f;sl~~;~~~;~B~~~~;\&~:&c:~5!-~~'_~(~~;;;'-"
Coeficiente de Resistência à Difusão
de Vapor 0.1.)

Resistência à Compressão

<18

~Reboco de I DIN 18555-P3
recu era -o

Absorção Capilar de Agua 0/'124) kg/m > 1,0 DIN 52617
Profundidade de Penetração de Agua mm > 5 DIN 52617
Porosidade V (%) > 45 WTA 2-2-91
* - As condições de armazenamento dos corpos-de-prova são de acordo com a DIN
18555-P2 (7 dias - 2°:!: 1 DCe UR = 95% e 21 dias -2°:!: 1 DCe UR = 65%)

N/mm

O reboco de recuperação ou revestimento de recuperação é a argamassa

que tem por características, alta porosidade e permeabilidade ao vapor de água,

mas que apresenta uma redução significativa no transporte por capilaridade desta

água, como indica o Caderno de Recomendações 2-2-91 WTA (Tabela 2.3).

Tabela 2.3 Características dos Rebocos de Recuperação de acordo com as
recomendacõesdo Cadernode Recomendacões2-2-91 WTA.

CARACTERíSTICAS UNIDADE I PRESCRiÇÃO MÉTODO DE
ENSAIO

-;Argamassa;~Eresca
Consistência
Densidade de Massa
Ar Incorporado
Retenção de Água
Trabalhabilidade

cm-.
kg/dm
V(%)

%
cm

DIN 18555-P2
DIN 18555-P2
DIN 18555-P2
DIN 18555-P7
WTA 2-2-91
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Densidade de Massa
Coeficiente de Resistência à Difusão
do Vapor lIl}
Resistência à Tra -o fi N/mmL Não rescrito DIN 18555-P3
Resistência à Compressão (fc) N/mm 1,5 a 5 DIN 18555-P3
Rela -o entre as Resistências fclft -- < 3 WT A 2-2-91

Absorção Capilar de Agua (W24) kg/m > 0,3 DIN 52617
Profundidade de Penetra -o de A ua mm < 5 DIN 52617
Porosidade V (%) > 40 WTA 2-2-91
Resistência aos Sais Resistente DIN 18555-P7
* Após 15 minutos de descanso, o índice de consistência não deverá ter redução
maior de 3 cm.
* * As condições de armazenamento dos corpos-de-prova são de acordo com a DIN
18555-P2 (7 dias - 20 .:t1 DCe UR = 95% e 21 dias - 2°.:t 1 DCe UR = 65%)

kg/dm 1,40
<12

DIN 18555-P3
DIN 52615

A Figura 2.1 apresenta de forma esquemática o processo de degradação de

uma parede atacada por umidade e sais, quando não há isolamento horizontal que

impeça a umidade contendo sais de migrar pela alvenaria e se depositar no reboco,

desagregando-o. Na Figura 2.2, a mesma parede, depois de recuperada pelo

reboco de recuperação. O fluxo de umidade contendo sais continua, porém esta

solução de água e sais irá se depositar nos poros do interior do reboco.

l
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CDágua penetra na fundação;
(2)o isolamentohorizontalnãoexiste,é defeituosoou inadequado;
(3)água e sais infiltram na alvenaria. Os sais cristalizam exercendo pressão

enquanto a água evapora;
@ o reboco e a pintura decompõem-se;
~ a alvenaria é degradada.

Figura 2.1 Parede antes da recuperação (Catálogo da BAYOSAN
SANIERSYSTEM).
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<Dreboco de recuperação;
(2)evaporação mais rápida e fácilatravés da estrutura porosa;
G)redução da zona de umidade;
@ sais cristalizam nos poros, sem causar danos;
~ reboco e pintura permanecem secos e íntegros.

Figura 2.2 Parede depois da recuperação (Catálogo da BAYOSAN
SANIERSYSTEM).

Os materiais utilizados para compor o revestimento de recuperação devem

ser totalmente compatíveis entre si e com o substrato a revestir, a fim de que

nenhuma reação provoque qualquer dano ou deterioração que possa afetar o seu
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desempenho.

o desempenho dos revestimentos de recuperação e dos revestimentos em

geral é afetado por fatores associados às condições de produção das argamassas,

das condições de exposição e da forma como os usuários utilizam a edificação, bem

como a quantidade de sal presente.

2.1 CAMADASIQUECONSTITUEMOS REVESTIMENTOSDE RECUPERAÇÃO

e se utilizar um sistema de recuperação de alvenarias degradadas por

umidade e scUinidade,deve-se analisar a estrutura da alvenaria, medir o grau de

umidade e identificar os sais na mesma. Em se constatando a presença de umidade

e de sais, de~e-se providenciar a remoção do revestimento na área umedecida e no

mínimo 80 c1 acima da região com umidade, e raspar as juntas na profundidade de
2 a 3 cm.

Depoi~ destes procedimentos inicia-se a aplicação do sistema de rebocos de
recuperação (ICademode Recomendações- WTA, 1995).

As carmadas de constituição do sistema de reboco de recuperação são o

chapisco que

l

é constituído de uma mistura fluida de cimento e areia que é aplicada

no substrato com a função de ponte de aderência mecânica, o emboço (uma

camada apli'fda como suporte), o reboco e uma pintura. Porém, algumas vezes,
de reboco de recuperação, não é necessário a aplicação de um

oco-base, o revestimento possui uma camada única.

segul° aDIN 18550 - Parte 2 (DIN 1985), o chapisco serve para melhorar a

ancoragem ecânica do revestimento e também para regularizar a capacidade de

absorção de gua pelo substrato para que a cura do revestimento seja uniforme.

No re~estimento tradicional, o chapisco é aplicado em toda a superfície da

alvenaria. Isto acarreta, por sua alta compacidade, dificuldades para ser transposto

pelo vapor de água (que migra da alvenaria para o revestimento). Segundo ARENDT

(1995), para olucionar este problema, nas edificações afetadas por umidade e sais,

o chapisco everá ser aplicado em 50% da superfície a ser tratada de forma

reticulada, a 1mde não obstruir totalmente a passagem da água. Quando existirem
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alvenarias muito fracas e absorventes poderia ser utilizada cal como aglomerante,

podendo assim ser aplicada uma camada contínua.

Segundo a NBR 7200 (ABNT, 1998), o emboço ou reboco-base é a primeira

camada do revestimento. Normalmente é uma argamassa composta por areia média

e aglomerante, aplicada uniformemente sobre o chapisco como base para o reboco.

ARENDT (1995) coloca que, se a superfície da alvenaria apresentar

diferenças de planicidade que exijam camadas de reboco superior a 30mm de

espessura, poderá ser utilizada, como medida de economia, uma argamassa de

nivelamento com menor consumo de cimento, por questões econômicas, que deverá

ser aplicada após a cura do chapisco, chamada de reboco-base ou emboço que

pode servir também como depósito de sais quando a alvenaria estiver muito

contaminada devendo apresentar as características apresentadas na Tabela 2.2

(página 10).

Também quando a alvenaria estiver fortemente contaminada por sais

recomenda-se a aplicação de uma camada intermediária, chamada pelos alemães,

dentre eles ARENDT (1995), de reboco-base (no Brasil chama-se emboço), entre o

chapisco e o reboco de recuperação. Esta camada tem a função proteger o reboco

de recuperação da contaminação das soluções de sais presentes na alvenaria,

durante a cura, através das suas propriedades hidrófugas, pois quanto maior for a

contaminação, mais rápida é a migração dos sais.

Segundo ARENDT (1995), em ambientes com elevado teor de umidade do ar

e onde a condensação acontecer abaixo do reboco de recuperação, esta água

poderá aparecer na forma de manchas de umidade na superfície das paredes

internas das edificações.

Para que os rebocos de recuperação atendam aos requisitos desejados,

estes precisam ser permeáveis à água no estado de vapor. Esta propriedade pode

ser anulada se não for utilizada uma pintura adequada. A pintura deverá ter uma

capacidade de difusão de vapor que não diminua aquela do reboco de recuperação.
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2.2 FUNÇÕES DOS REVESTIMENTOSDE RECUPERAÇÃO

A NBR 7200 (ABNT, 1998) prescreve que o revestimento externo deve

apresentar resistência às intempéries e permeabilidade ao vapor d'água compatível

com o substrat01).Já o revestimento interno deve apresentar os seguintes requisitos:

uniformidade das características superficiais, permeabilidade ao vapor d'água,

absorção capilar e compatibilidade com o acabamento final.

Segundo a norma NBR 13749 (1996), as argamassas utilizadas para

revestimento devem satisfazer as seguintes condições:

a) os materiais e as proporções devem ser compatíveis com o acabamento final e

as condições de exposição;

b) apresentar resistência mecânica compatível com o acabamento final. A

resistência mecânica deverá ser decrescente ou uniforme, a partir da primeira

camada em contato com o substrato, sem comprometimento da durabilidade ou

acabamento final;

c) o pigmento empregado (quando em acabamento colorido) deverá resistir à ação

da radiação ultravioleta e à alcalinidade dos aglomerantes;

d) apresentar compatibilidade com o acabamento decorativo;

e) ser constituída por uma ou mais camadas contínuas e uniformes superpostas;

f) ter propriedade hidrofugante, em caso de revestimento externo sem pintura e

base porosa;

g) ter propriedade impermeabilizante, em caso de revestimento externo de

superfícies em contato com o solo;

h) apresentar resistência às variações normais de temperatura e umidade do meio.

Segundo a BS 5262 (BSI 1976), os revestimentos têm a função de aumentar a

durabilidade do substrato, reduzir a penetração da chuva, recobrir uma superfície

irregular e proporcionar um efeito decorativo.

1) Nesta dissertação utilizou-se o termo substrato para caracterizar a alvenaria ao invés de base como
preconizam alguns autores
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Em se tratando de revestimentos de recuperação, além das funções citadas

acima, é função principal de tais revestimentos o saneamento das alvenarias

contaminadas por sais. Nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, estão detalhadas as principais

funções destes revestimentos.

2.2.1 Saneamento da AlvenariaAtacada por Sais e Umidade

A combinação entre umidade e sais é responsável por muitas das

degradações dos rebocos das edificações. Para minimizar os problemas causados

por esta combinação, podem ser utilizados os Sistemas de Rebocos de

Recuperação.

As argamassas que integram estes Sistemas de Rebocos de Recuperação

deverá apresentar as propriedades de reter a água na forma líquida, juntamente com

os sais, mas ao mesmo tempo, permitir, através da sua elevada porosidade,

permeabilidade ao vapor d'água, permitindo evaporação e secagem eficientes. Isto é

possível utilizando aditivos hidrofugantes que funcionam como hidro-repelentes, e

incorporadores de ar que proporcionam à argamassa porosidade suficiente para que

os sais cristalizem no interior destes poros sem desagregar o revestimento. Estes

aditivos proporcionam a permeabilidade ao vapor d'água, porém esta argamassa

não possui a função de restringir a umidade ascendente, nem de eliminar os sais.

ARENDT (1995) relata que, depois da aplicação da argamassa para reboco

de recuperação, a parede permanece úmida e os sais continuam cristalizando,

porém não mais na superfície (exposta) e sim no interior, nos poros e na interface

parede-reboco.

Devido à correlação entre a presença da umidade e as manifestações dos

sais deve-se elaborar um diagnóstico relativo a ambos, sais e umidade.

Determinação dos teores e da distribuição da umidade, conjuntamente com a

determinação do tipo e teor de sais.

o saneamento de uma alvenaria degradada pela combinação de umidade e

de sais é complexa. Por isso necessita-se primeiramente identificar quais as causas

que levam às degradações e, posteriormente a isto, elaborar a solução de

recuperação mais adequada.
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2.2.2 Proteção do Substrato

Os revestimentos de argamassa têm como uma de suas principais funções

proteger o substrato contra os agentes climáticos e contra as águas ácidas e

agentes químicos da atmosfera. A proteção fundamental dos revestimentos de

argamassa é com relação à umidade e conseqüentemente com as manifestações

patológicas que dela se originam, como empolamentos, descolamentos,

eflorescências e manchas de umidade.

O estudo de PEREZ (1985) mostra a comparação entre a estanqueidade de

alvenarias somente pintadas e alvenarias revestidas. Apenas 5, dos 14 sistemas de

pintura avaliados por ele, apresentaram resultados aceitáveis e semelhantes aos

dos revestimentos de argamassa quando submetidos à simulação de chuva e vento.

A NBR 7200 (ABNT, 1998), com relação às características de permeabilidade

dos revestimentos, faz a seguinte classificação:

a) revestimento Comum: possibilita trocas de umidade entre a parte da construção

revestida e o ambiente externo;

b) revestimento Hidrófugo: impede a entrada da umidade de infiltração, mas não

dificulta a difusão do vapor de água;

c) revestimento Impermeabilizante: é estanque à água e ao vapor d'água.

De acordo com o trabalho de LAWSON (1976), a proteção oferecida pelos

revestimentos externos de argamassas, inexistindo fissuras e falhas de execução,

dependem da composição da argamassa, do tipo de acabamento final e da natureza
do substrato.

Os revestimentos de argamassa são importantes para que se tenha uma

melhora no isolamento térmico da edificação. Segundo SELMO (1996), o isolamento

térmico pode ser aumentado em até 30% quando se utiliza um revestimento externo
comum.

l
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De acordo com a DIN 18550 - Parte 1 (DIN 1985), contribuem para o

isolamento térmico de uma fachada os revestimentos de condutividade térmica (k)2)

que apresentem valor máximo de 0,2 W/m.oC.

Na Tabela 2.4 estão colocados os principais materiais utilizados em

edificações com suas propriedades de de/'jlsidade absoluta (d) e condutividade

térmica (k).

Tabela 2.4
condu

Propriedades dos materiais em relação à densidade absoluta e

Analisando a Tabela 2.4 pode-se observar uma relação direta entre a

densidade absoluta e a condutividade térmica, explicável pela menor quantidade de

ar existente nos materiais mais densos, pois o ar em repouso é um mau condutor de
calor.

2) A condutividade térmica (k) é, segundo RIVERO (1986), "a quantidade de calor transmitido através de um
corpo considerado homogêneo, num regime estacionário, por unidade de espessura, unidade de área e unidade
de tempo, quando a diferença entre as temperaturas de suas faces é a unidade. O material é considerado
homogêneo quando a condutividade térmica (k) não varia com a espessura ou a área da amostra. O regime
estacionário se caracteriza por apresentar temperaturas constantes, que não variam com o tempo, de maneira
que a quantidade de calor que se transmite através de uma seção qualquer; paralela às superfícies do
fechamento, é sempre a mesma" .A unidade da condutividade térmica é: W.m = W

- m2.ue m.oe

19

MATERIAL d (kgl3) k (W/m. DC)

Concreto 220ID 1,740
Concreto celular 500 0,200

Tijolomaciço 1600 0,810
Madeira 800 0,190
Vidro 2600 1,200

Cortiça 200 0,051

Poliestireno expandido 20 0,035

Fibrocimento (chapas) 1900 0,760

Palha (em coberturas) 200 0,120
Mármore 2600 2,900

Aço 7800 47,000
Ar 1,20 0,024



Para CARNEIRO (1993), os principais responsáveis pelo isolamento térmico

são o substrato e o revestimento, através de uma baixa condutividade térmica e de

ausência de umidade dos seus materiais constituintes.

Outra forma de se avaliar o isolamento térmico dos materiais e componentes é

através da transmitância térmica (U)3).A Tabela 2.5 mostra os valores de

transmitância térmica (U) em paredes revestidas com argamassa e paredes sem

revestimento, em condições normais de umidade.

Tabela 2.5 Valores de transmitância térmica (U) de alguns componentes (RIVERO,

,1986)' !UW/m"oOCY
Componentes

Observações:
U - transmitância térmica W/(m2.0C)
d - densidade absoluta

3) Definida como o "calor transmitido de um meio a outro através de um fechamento em regime estacionário, na
unidade de tempo e por unidade de área, quando a diferença entre as temperaturas dos meios é igual a unidade"
(RIVERO, 1986). A sua unidade é W/(m2.°C).
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Tijolo comum (d=1600 kg/m)
- sem revestimento, em condições normais de umidade
E = 10cm 10,00
E = 20cm 5,00
- Com revestimento nas duas faces com argamassa de

CCA
(e = 1,5cm, e = 2,5cm, d = 2100 kg/m3) 6,76
E = 10cm 3,64
E = 20cm
Bloco cerâmico (d=1300 kg/m)
- sem revestimento, em condições normais de umidade
E = 10cm 3,51
E = 20cm 1,75
- com revestimento nas duas faces com argamassa de CCA
(e = 1,5cm, e = 2,5cm, d = 2100 kg/m3)
E = 10cm 2,77
E = 20cm 1,44
Concreto (d=2200 kg/m3)
- sem revestimento, em condições normais de umidade
e = 5cm 38,00
E = 10cm 19,00
E = 20cm 12,67
- com revestimento nas duas faces
(e = 1,5cm, e = 2,5cm, d = 2100 kg/m3)
E = Scm 17,68
E = 10cm 11,73
E = 20cm 8,77



E - espessura da parede
e - espessura do revestimento

Com relação ao isolamento acústico, a BS 5262 (BSI, 1976) indica que os

revestimentos de argamassas aplicados sobre substratos de elevada porosidade

aumentam a resistência destes com relação à transmissão de ruídos aéreos e de

impactos.

Segundo RAES (1953), os revestimentos de argamassa têm um bom

comportamento como isolamente acústico em paredes delgadas, não tendo o

mesmo desempenho em paredes mais espessas, como é mostrado na Figura 2.3.

Segundo SELMO (1996), um revestimento externo comum pode ser

responsável por até 50% do isolamento acústico de uma edificação.
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Figura 2.3 Influência do revestimento em argamassa para o isolamento
acústico (RAES, 1953). I sem revestimento e 11com revestimento de

aproximadamente 2cm.

2.2.3 Regularização e Contribuição para o BomAspecto

No Brasil são comuns as variações de espessura dos revestimentos em

argamassa, devido às irregularidades do substrato. Quando é realizada a

regularização do substrato com argamassa, esta deve ser feita com espessura a

mais uniforme possível e observando certos limites, que segundo SELMO (1989),

devem ser da ordem de 20 a 30 mm (se o revestimento for executado em 2
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camadas).

Não é função dos revestimentos esconder grandes imperfeições das

alvenarias ou das estruturas de concreto armado, embora esta prática seja comum e

também responsável pela diminuição da durabilidade dos revestimentos.

Quando existirem falhas no substrato, com profundidade superior a 30 mm,

adotam-se outros critérios para se fazer a regularização. Segundo o CSTB, 1978 os

critérios a serem adotados, quando isto ocorre, estão resumidos na Tabela 2.6.

Tabela 2.6- ... .
p

Formas de executar a regularização da base de acordo com a

Outro aspecto a ser levado em consideração para o estabelecimento das

funções dos revestimentos é o conjunto revestimento + substrato. A Tabela 2.7

sintetiza as funções e características em relação aos requisitos básicos levados em

consideração pelo conjunto revestimento + substrato.

Tabela 2.7 Propriedades do conjunto revestimento + base (CINCOTTO, SILVA e

Em se tratando de acabamento final, o bom aspecto de uma fachada está

relacionado com o conforto visual que este causa. Para isto, é preciso que o
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PROFUNDIDADE DAS FALHAS TIPO DE PREENCHIMENTO

Até 30 mm Somente com argamassa

30 a 50 mm Argamassa armada com tela metálica

Maiores que 50 mm Fazer a reconstituição da alvenaria

REQUISITOS BÁSICOS PROPRIEDADES DO CONJUNTO
REVESTIMENTO + BASE

Segurança -resistência mecânica

Habitabi lidade -estanqueidade à água

-isolamento térmico

-isolamento acústico

Compatibilidade com a base -consistência, plasticidade, trabalhabilidade,
aderência, permeabilidade e sucção

Compatibilidade entre materiais -durabilidade



revestimento não apresente manchas, nem irregularidades, a textura seja uniforme e

não seja higroscópico.

2.3 PRINCIPAISAGENTES QUEAFETAM o COMPORTAMENTODOSREVESTIMENTOS

Uma edificação é composta por paredes que separam o meio interno do

externo e, para tanto, devem ser capazes de resistir às solicitações de ambos os
meios.

Os revestimentos em argamassas recobrem a edificação e são compostos por

materiais que interagem com o meio ambiente e que por isto estão sujeitos a todos

os tipos de ações de agentes agressivos externos e aqueles inerentes à própria

edificação. Sabe-se que todo o material, ao interagir com o meio ambiente, sofre

alterações, não sendo diferente com os revestimentos em argamassas utilizados nas

edificações.

A conjugação das características físicas e químicas dos revestimentos em

argamassas com o ambiente, onde ela será utilizada e os esforços aos quais estará

submetido é que irão determinar a sua durabilidade.

As condições de exposição das fachadas de uma edificação são devidas a

algumas características do meio ambiente que são:

a) localização: são afetadas pelas características climáticas, topográficas e de

vizinhança e do tipo de ocupação da zona urbana;

b) características de projeto como o tipo de sistema construtivo, orientação das

fachadas e detalhes arquitetõnicos.

Várias são as manifestações patológicas encontradas nos revestimentos,
entre elas:

a) fatores externos ao revestimento;

b) aplicação incorreta do revestimento;

c) proporcionamento inadequado dos materiais constituintes das argamassas;
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d) tipo e qualidade dos materiais utilizados na preparação das argamassas, e;

e) tipo de pintura utilizada como acabamento final.

Segundo CINCOTTO (1989), as edificações apresentam como principais

sintomas prejudiciais ao aspecto das paredes, os seguintes:

a) pintura parcial ou totalmente fissurada;

b) descolamento do revestimento;

c) manchas de umidade e bolor;

d) formação de eflorescências;

e) fissuras de conformação variada;

f) revestimento apresentando vesículas e descolamento da pintura, e;

g) reboco empolado com descolamento do emboço.

Na Tabela 2.8 estão listadas as principais manifestações patológicas dos

revestimentos, suas manifestações, prováveis causas e reparos.

Segundo SELMO (1989), os principais agentes que afetam o comportamento

dos revestimentos são as movimentações higroscópicas, as movimentações

térmicas e a ação físico-química e biológica dos agentes degradantes das

edificações.

Segundo MORICONI, CASTELLANO e COLLEPARDI (1994), a deterioração

das argamassas pode ser produzida pelas seguintes mecanismos:

a) Físicos: como a ação gelo-degelo, a cristalização de sais solúveis em água e a

movimentação da água;

b) Químicos: através da formação de etringita e/ou taumasita como resultado entre

a reação dos sulfatos e dos silicatos ou aluminatos de cálcio hidratados que

estão presentes nas argamassas à base de cimento, cal hidráulica e gesso;

c) Biológicas como a formação de algas, líquens e fungos.

24



Tabela 2.8 Manifestações patológicas nos revestimentos, suas prováveis causas e
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Manifestação Aspectos Causas prováveis Reparos
-manchas de -umidade constante -eliminação da
umidade -sais solúveis (alvenaria e infiltração

Eflorescência -pó branco água -secagem do
acumulado na de amassamento) revestimento
superfície -cal não carbonatada -reparo

revestimento
quando
pulverulento

-manchas -umidade constante -eliminação da
esverdeadas infiltração

Bolor ou escuras -área não exposta ao sol -lavagem
-revestimento cIhipoclorito
em -reparo do
desagregação revestimento

quando
. pulverulento

-empolamento -hidratação retardada de CaO -renovação da
da pintura (hidróxido de cálcio/cor camada de

branca) reboco
Vesículas -pirita ou mat. orgânica na

areia(cor preta)
-concreções ferruginosas na

-bolhas areia
c/umidade -aplicação prematura de tinta -eliminação da

impermeável infiltração
-descolamento -infiltração de umidade -renovação da

Descolamento do emboço -hidratação retardada do MgO pintura
com formando (hidróxido de magnésio) -renovação do

Empolamento bolhas reboco
-reboco c/som
cavo
-placa -placas freqüentes de mica na -renovação do
endurecida camada inferior revestimento

Descolamento quebrando -argamassa muito rica, ou -eliminação da
em c/dificuldade espessa, base hidrófuga

Placas -som cavo -superfície c/substâncias -aplicação de
hidrófugas chapisco
-falta de aderência da
superfície

-placa -argamassa magra -renovação do
endurecida e revestimento
desagregando- -ausência de chapisco
se l
-som cavo



2.4 MOVIMENTAÇÃODAÁGUA NAS EDIFICAÇÕES

Diversos são os mecanismos de deterioração dos revestimentos das

edificações, muitos deles devido à interação do meio ambiente com os materiais de

construção, nos quais a água está sempre em primeiro plano. Sabe-se que em uma

edificação concorrem uma grande variedade de materiais com características e

capacidades de absorção de água diferentes.

Pode-se considerar que a movimentação da água é um agente muito

importante, sobretudo por ser ela a origem da maioria das manifestações patológicas

dos revestimentos. Segundo OLIVEIRA (1989), 90% dos problemas de uma

edificação estão relacionados com a presença da água, podendo ser responsável

pela degradação de origem mecânica, química ou biológica, de forma direta ou
indireta.

A movimentação da água na edificação é um fenômeno na qual a água, seja

no estado líquido ou na forma de vapor de água se movimenta no interior dos poros

dos materiais e componentes da edificação. Quando os poros de um material

contém água, gelo ou vapor de água diz-se que o material apresenta um teor de
umidade.

O aumento do teor de umidade nos materiais gera uma expansão volumétrica

e quando essa umidade deixa o material ocorre uma retração. As alvenarias

também podem apresentar movimento devido à evaporação da água que elas
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-descolamento -excesso de finos -renovação do
Descolamento da película -traço pobre reboco

com arrastando o -traço muito rico em cal
Pulverulência reboco -camada muito espessa de

-som cavo reboco
-ao longo da -expansão da argamassa por -renovação do
parede hidratação retardada do MgO revestimento

Fissuras -descolamento (hidróxido de magnésio)
Horizontais do -expansão da argam. por

revestimento reação cimento-sulfatos ou de
c/som cavo arQilo-mineraisnos aQreQados

Fissuras -forma variada -retração da argamassa de -renovação do
Mapeadas e em toda base revestimento e da

superfície pintura



contiverem. Quando a água sai da alvenaria, esta retrai e pode provocar fissuras nos

revestimentos. Estes fenômenos de expansão e retração são chamados de

movimentação higroscópica.

As variações dimensionais ocasionadas pelas alterações do teor de umidade

dos materiais que compõem o revestimento podem ser irreversíveis e reversíveis.

Uma parcela da retração irreversível é oriunda da perda de uma fração de água de

amassamento (por evaporação ou migração para outros materiais), originando a

retração hidráulica. Outra parcela desta variação dimensional é devida às reações

químicas de hidratação e carbonatação dos aglomerantes, chamadas de retração

química e de carbonatação.

A retração por secagem gera tensões intemas nas argamassas podendo

causar fissuras que prejudicam a estética dos revestimentos e contribuem para a

penetração de umidade no interior dos revestimentos.

A umidade é indesejada, independente da zona, época ou período em que

aparece, pois ela quase sempre leva a quadros patológicos, como:

a) ambientes nocivos para a saúde;

b) desagregação e decomposição física, química e biológica dos materiais em que

ela aparece;

c) efeitos antiestéticos e desagradáveis aos sentidos humanos.

De acordo com o trabalho realizado pelo DEPARTAMENTO DE

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DE

VALLADOLlD (1990), a maioria das manifestações patológicas, incluindo as mais

graves, que preocupam devido ao risco que comportam, ocultam a verdadeira

causa: a umidade. Em especial, nas edificações antigas que passaram por diversas

intervenções ao longo do tempo é freqüente encontrar casos de umidade mal

reparados.

Segundo, este mesmo trabalho, sua procedência pode ser classificada as

umidades da seguinte maneira:

a) umidade da obra;

27



b) umidade de infiltração;

c) umidade ascensional;

d) umidade por condensação, e ;

e) umidade acidental.

Como o nome já diz, a umidade da obra é oriunda da própria água utilizada

nas construções durante o processo construtivo, onde não houve uma secagem

suficiente antes da aplicação do revestimento e do acabamento ou antes da sua

ocupação.

o processo de secagem das argamassas e concretos é lento e muitas vezes

ocorre a ocupação da edificação antes deste processo ter chegado ao fim.

De acordo com HENRIQUES (1995), o processo de secagem dos materiais

acontece em três etapas. Na primeira, a água superficial evapora rapidamente; na

segunda etapa, e mais lentamente, evapora a água que se encontra no interior dos

poros maiores; na terceira etapa, evapora a água dos poros com diâmetros

menores, porém isto ocorre ao longo de muitos anos.

A produção de vapor na edificação dificulta a secagem dos materiais, bem

como a aplicação de acabamentos impermeáveis os quais geram um obstáculo à

saída da água dos materiais, podendo gerar zonas úmidas, geralmente em

superfícies inferiores aos revestimentos e acabamentos.

A umidade de infiltração é aquela em que a água passa através de

interstícios macroscópicos de forma direta, como goteiras, poros e fissuras. Este

processo é favorecido pela ação da gravidade e do vento.

A ação da água da chuva acompanhada de ventos pode provocar a

penetração direta das gotas através de fissuras e juntas mal vedadas. Outro

problema causado pela água da chuva com vento é a formação de uma cortina de

água que escorre pela parede. Parte desta água pode penetrar no revestimento

através da sobrepressão causada pelo vento e pela capilaridade dos materiais.

A umidade ascensional é aquela que passa através de interstícios
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microscópicos existentes nos materiais e que podem se apresentar de forma aberta

(capilares), fechada (poros) ou mista, sendo a primeira a mais desfavorável.

Para que o processo da absorção aconteça é preciso a ação conjunta de

forças internas de tensão superficial, da capilaridade do material e da umidade

externa, independentemente da ação do vento e da gravidade. Nas alvenarias é

comum a ascensão da água desde a base (fundação), através da capilaridade,

quando em contato com zonas úmidas, como o solo. Quando a água é transportada

do solo surgem manchas nas regiões próximas a ele, muitas vezes com zonas

erodidas acompanhadas por bolor, criptoflorescências e eflorescências.

Esta água que se movimenta por capilaridade sobe até que o incremento de

peso das microcolunas são capazes de contrabalançar a resultante ativa das forças

intersticiais, como está colocado na Tabela 2.10. De acordo com paUSSENI (1985),

as forças capilares dependem do ângulo de contato e da tensão superficial da água,

sendo inversamente proporcional ao diâmetro dos poros e à abertura das fissuras.

Tabela 2.9 Relação entre o diâmetro dos capilares e a altura atingida pela água
(paUS

a ar contém água na forma de vapor e a quantidade máxima de vapor de

água que o ar pode conter é chamada de umidade de saturação. a teor de vapor de

água do ar varia, de forma direta, em função da temperatura, ou seja, quanto maior

for a temperatura do ambiente, maior é a quantidade de vapor de água que este ar

pode conter.

A umidade por condensação ocorre quando o ar atinge a temperatura de

orvalho, geralmente sobre superfícies frias. Nas superfícies dos materiais se formam

gotículas devido à adesão mútua e à gravidade. As gotículas vão se agregando até
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formar núcleos de umidades maiores. Neste caso não existe uma penetração ou

transporte de água, mas uma mudança de estado físico e deposição nos materiais e

componentes da construção.

A umidade de condensação ocorre sempre que a temperatura de orvalho for

atingida, não só nas superfícies dos revestimentos, mas também nos interstícios

internos dos elementos que compõem a edificação.

No ar existe sempre uma proporção de vapor de água. Desde a evaporação

natural da água até a atividade normal da vida humana provocam mudanças de

umidade que fazem variar os níveis de vapor de água no ar. Em uma edificação, a

produção de vapor de água não é a mesma em todas as partes, por isso, é

necessário que ocorra a dissipação do vapor em todo o volume da edificação.

o transporte da água no estado de vapor se dá pela difusão de vapor através

da diferença de concentração de vapor de água entre o ar mais seco e o ar mais

saturado, permanecendo esta difusão até que esta diferença de concentração

desapareça.

A umidade higroscópica dos materiais tem um papel muito importante nas

edificaçães contaminadas por sais, pois transporta estes sais para os revestimentos.

Ao realizar o levantamento das manifestações patológicas dos revestimentos

em uma edificação, deve-se buscar a causa primária do dano, pois a causa que o

gerou hoje, pode não ter sido a mesma do início do problema. Por exemplo, nessas

edificaçães antigas a principal causa geradora de manifestações patológicas era a

umidade ascencional nas paredes que junto transportava os sais presentes no solo,
porém depois o fator dominante da degradação dos revestimentos destas paredes

pode passar a ser a condensação da umidade, que passa a dissolver aqueles sais e

transporta-os até os revestimentos e superfícies destes.

Além de transportar os sais solúveis, a água quando absorvida pelos

materiais provoca nestes o processo de expansão. Como os materiais que compõem

uma edificação apresentam coeficientes de absorção de água diferenciados, os

ciclos de absorção e evaporação êfa água provocam diferentes dilatações e

contrações, podendo levar à ruptura e à formação de fissuras dos componentes
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(materiais intervenientes).

Todas as formas de umidade resumidas em quatro tipos, nem sempre

aparecem com sintomas que seja possível identificar rapidamente, muito pelo

contrário, freqüentemente ocorrem várias causas combinadas, e uma umidade que

tem sua origem em uma infiltração pode ser seguida de uma absorção que, por sua

vez, pode esfriar o componente construtivo, favorecendo uma condensação. Por isso

é importante uma investigação que permita chegar à primeira causa da lesão e

repará-Ia.

Existem muitas soluções para a reparação de danos provocados pela

umidade. Essas soluções dependerão do tipo de construção, dos objetivos a que se

destina e do tipo de anomalia causada. A umidade deve ser controlada de modo

que, se não possa ser eliminada, deva permanecer em níveis compatíveis com a

salubridade dos ambientes e a conservação da edificação.

2.5 DEGRADAÇÃOPELAAçÃo DOS SAIS SOLÚVEIS

A presença de sais solúveis nas edificações também faz parte do rol das

principais causas da degradação das alvenarias e revestimentos das edificações.

As edificações mais antigas apresentam uma elevada quantidade de sais em

suas paredes porque, com o passar do tempo, elas absorveram a umidade do solo e

do lençol freático que continha sais. Muitos materiais, como tijolos e telhas,

apresentam sais provenientes das argilas contaminadas, que foram utilizadas na sua

fabricação.

Muitas construções antigas foram construídas com areia do mar e em muitas

delas eram adicionados sais durante o processo de construção, principalmente nas

argilas, onde se acreditava em um aumento de sua resistência e ainda, utilizava-se

sal de cozinha como plastificante nas pinturas à base de cal empregadas no século

passado.

Os sais solúveis também podem ser procedentes dos próprios materiais de

construção, de outros materiais em contato com estes, oriundos do terreno,

geralmente de substâncias orgânicas como nitratos de sódio e potássio, da
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atmosfera, principalmente de ambientes marinhos, do uso de produtos inadequados

para a limpeza de fachadas que provocam reações químicas gerando sais solúveis.

Independente da sua origem, os sais solúveis são transportados pela água

através dos capilares dos materiais onde estes sais se cristalizam quando a água

evapora. Esta migração da solução se dá até que o horizonte de ascensão coincida

com a região de evaporação da água.

Os danos causados pelos sais solúveis têm origem em três fatores: o teor de

sais solúveis presentes nos materiais e componentes, a presença de água e a

pressão hidrostática para propiciar a migração da solução.

Existem, também, os fatores externos que favorecem a degradação das

alvenarias e revestimentos, como:

a) a quantidade de sal que aflora;

b) aumento do tempo de contato entre os sais e o revestimento;

c) a elevação da temperatura, que além de favorecer a solubilização dos sais,

aumenta a velocidade de evaporação da água;

d) a porosidade dos materiais e componentes que favorece a percolação da

solução.

Com relação à porosidade, o tamanho dos poros mais sujeitos à cristalização

dos sais está entre 0,1 e 1 ~. Por isso é importante para se determinar o potencial

dos poros com relação à cristalização, e a utilização do ensaio de porosimetria de

mercúrio pode estimar a distribuição e o tamanho dos poros.

Uma vez cristalizados, os sais podem ser dissolvidos novamente e

recristalizados. A recristalização dos sais pode se dar na superfície dos materiais ou

no seu interior. Isso vai depender da natureza dos sais, da porosidade dos materiais

de construção e das condições de evaporação da água. Quando os sais cristalizam

no interior dos materiais, eles provocam pressões devido ao aumento de volume. A

Tabela 2.10 apresenta as pressões exercidas por diferentes tipos de sais.
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Tabela 2.10 Pressão de cristalização dos sais (adaptado de BEICHEL,1997).

Obs.: C/CS = valor de sobresaturação da solução, onde:
C = quantidade de sal total na solução, em g
CS = quantidade de sal até atingir o ponto de saturação, em g.

Através de exames mineralógicos nas edificações, podem ser identificadas a

etringita (C~.CS3.H32) e a taumasita (Cc.CS.H14,5),que são sais expansivos. A

principal causa provável da formação destes compostos é a incompatibilidade dos

ligantes contendo aluminato altamente alcalino com gesso ou com argamassa cal-

gesso.

Os sais mais comuns que provocam a degradação das alvenarias e

revestimentos são os sais alcalinos, principalmente o sódio e o potássio, que são

solúveis em água, e os sais dos metais alcalino-terrosos, como o magnésio e o

cálcio. Porém, os sais alcalino-terrosos são pouco solúveis em água, com exceção

do sulfato de magnésio.

Os tipos de eflorescências mais comuns são as manchas brancas, com

aspecto de nuvem, pulverulentas e as manchas de cor branca, escorrida. Os sais

que causam eflorescência, estão descritos na Tabela 2.11.
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Nas eflorescências, a facilidade de remoção dos sais pode ser: temporária ou

permanente. A remoção temporária é aquela cujos sais são fáceis de serem

dissolvidos ou quando o processo de depósito é muito superficial e que, portanto,

sua aderência é fraca, sendo facilmente eliminados.

As permanentes, seja pelo grau de solubilidade dos sais, seja pelas

incrustraçães dos sais nos poros do revestimento, apresentam uma grande
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COMPOSiÇÃO FÓRMULA SOLUBILIDADE
FONTE PROVÁVELQUíMICA QUíMICA EM ÁGUA

Carbonato de Carbonatação da callixiviada da
Cálcio CaC03 argamassa ou concreto e de

Pouco argamassas de cal não
Solúveis carbonatada

Carbonato de Carbonatação da callixiviada da
Magnésio MgC03 argamassa de cal não

carbonatada
Carbonato de Carbonatação dos hidróxidos

Potássio K2C03 Muito alcalinos de cimentos de elevado
Carbonato de Solúveis teor de álcalis

Sódio Na2C03
Hidróxido de Solúvel Cal liberada na hidratação do

Cálcio Ca(OHb cimento
Sulfato de Parcialmente Hidratação do sulfato de cálcio do

Cálcio CaS04.2H2O Solúvel tijolo
Dihidratado
Sulfato de Solúvel
MaQnésio MgS04 Tijolo, água de amassamento
Sulfato de Parcialmente

Cálcio CaS04 Solúvel
Sulfato de
Potássio K2S04 Reação tijolo-cimento agregados,

Sulfato de água de amassamento
Sódio Na2S04

Cloreto de
Cálcio CaCI2 Muito Água de amassamento

Cloreto de
Magnésio MgCb Solúvel
Nitrato de
Potássio KN03 Solo adubado ou contaminado

Nitrato de
Sódio NaN03

Nitrato de
Amônia NH4N03



aderência e, portanto, uma enorme dificuldade de remoção.

As manchas brancas com aspecto de nuvem, geralmente são causadas por

sulfatos de sódio, potássio, cálcio ou magnésio. Estes sais podem causar

descolamento da pintura.

Os sais que causam as manchas brancas escorridas não são solúveis em

água, são muito aderentes e podem causar o descolamento dos revestimentos e

pinturas. Estas manchas são formadas por carbonatos de cálcio, formado pela

reação do hidróxido de cálcio do cimento e da cal com o gás carbônico presente no

ar. Este sal é formado pela seguinte reação:

~CaC03

carbonato
de cálcio

+ H20

água

Ca(OH)2

Hidróxido de cálcio
(cimento ou cal)

+ CO2

anidrido
carbônico (ar)

Para se evitar os problemas causadores da degradação de alvenarias e

rebocos oriundos de umidade e salinidade, deve-se ter alguns cuidados que

segundo UEMOTO (1985) são os seguintes,:

a) evitar a concentração de impurezas e sais presentes nos materiais que compõem

as argamassas, bem como controlá-Ios através da realização de ensaios em

laboratório;

b) evitar a utilização de tijolos e blocos com elevado teor de sulfatos;

c) evitar o acúmulo de água através de projetos que prevêem caimentos adequados

e proteger a alvenaria logo após o término da sua execução;

d) fazer uma boa vedação e impermeabilização dos alicerces para se evitar a

infiltração de umidade ascendente do solo;

e) fazer controle químico da água utilizada para o amassamento de argamassas;

f) quando a alvenaria for aparente deve-se utilizar uma pintura impermeável

resistente à exposição em solução salina;

g) utilizar cimentos que possuam menores teores de hidróxido de cálcio após sua
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hidratação, como cimento pozolânico e de alto forno.

2.6 DEGRADAÇÃOPELAAçÃo DEAGENTES BIOlÓGICOS

Outra manifestação patológica encontrada nas edificações, principalmente

antigas, é causada por agentes biológicos e manifesta-se através de manchas

escuras nos materiais onde se encontram. Os principais agentes biológicos

responsáveis pela degradação dos revestimentos são animais e vegetais como

algas, fungos, líquens, musgos, bactérias e alguns moluscos e crustáceos. Os

fungos são os mais encontrados.

Os fungos possuem raízes (micélios) que segregam enzimas que

decompõem os materiais que serão utilizados por eles na sua nutrição. Essas

enzimas são ácidas e atuam sobre os aglomerantes da argamassa, dissolvendo-os e

conseqüentemente desagregando os revestimentos.

Segundo CINCOTTO (1989), do metabolismo dos fungos resultam várias

substâncias orgânicas, entre elas alguns ácidos. No crescimento dos fungos ocorre

a metabolização de elementos como o magnésio e o cálcio, resultando substâncias

ácidas dissolventes. Quando estes ácidos entram em contato com o substrato, este

é agredido, formando-se nas superfícies dos materiais manchas escuras e, ao longo

do tempo, os materiais sofrem desagregação.

Os fungos atacam, principalmente, os materiais orgânicos. Para que eles se

desenvolvam são necessárias três condições: umidade do ar acima de 75%,

temperaturas variando entre 10 e 35 DCe alimento.

Os fungos depositam-se nas fachadas mais úmidas e se alimentam dos sais

minerais e de matéria orgânica da própria construção ou de alimento transportado

pelo vento, como a poeira.

A maioria dos fungos retiram a umidade dos substratos onde estão

depositados e são chamados de "wet rot" e outros fungos retiram a umidade

existente do ar e de outras fontes e são chamados de "dry rot", sendo estes

encontrados com menor freqüência. Uma espécie de fungo muito conhecida por

todos é o bolor, sendo responsável pela má aparência dos revestimentos em geral,
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principalmente os antigos.

A eliminação dos fungos não é fácil. A maneira mais eficiente de combatê-Ios

é eliminar uma das condições responsáveis pelo seu desenvolvimento. O melhor

modo de se fazer isto é manter os ambientes bem ventilados para que o

revestimento possa secar.

Para se combater o mofo e eliminar as bactérias, VERÇOZA (1991)

recomenda a utilização de uma solução fungicida formada por:

a) 80 g de fosfato trissódico;

b) 30 g de detergente comum;

c) 90 ml de hipoclorito de sódio, e;

d) 2.700 ml de água.

Outras manchas encontradas em revestimentos são causadas por limo, que é

um vegetal microscópico que não ataca diretamente o su,bstrato porém causa um

mau aspecto e pode ocasionar a desagregação ou o descolamento dos

revestimentos através da pressão que suas raízes causam no interior dos poros e

entre os grãos da argamassa.

Os materiais inorgânicos, como pedras e argamassas, são muitas vezes

atacados por alguns insetos, moluscos e crustáceos. Estes últimos atacam, além da

madeira, o concreto, materiais cerâmicos e pedras e são freqüentemente

encontrados em águas quentes e temperadas do litoral brasileiro.

A estética do envelope da edificação é muito importante, pois além da

satisfação visual, é preciso manter a sua aparência original. Segundo AGOPYAN

(1978), a degradação natural dos materiais ao longo do tempo é inevitável, mas o

que não se pode aceitar é o envelhecimento e a degradação precoce das

edificações, como são comumente encontradas em nosso país.
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3 PRINCIPAIS PROPRIEDADES DAS ARGAMASSAS

Neste capítulo serão discutidas as principais propriedades das argamassas de

recuperação nos estados fresco e endurecido, os fatores que afetam estas

propriedades, bem como as suas funções, os procedimentos para melhorar suas

propriedades e os métodos de avaliação destas propriedades tratados pela bibliografia

nacional e internacional.

No estado fresco serão discutidas as propriedades das argamassas de

recuperação que são: trabalhabilidade, consistência e plasticidade, retenção de água e

teor de ar incorporado, massa específica e adesão inicial. No estado endurecido serão

tratadas as seguintes propriedades: resistência mecânica, capacidade de absorver

deformações, aderência à base, permeabilidade e resistência ao ataque por sais.

BUCHER (1988) é da opinião que intuitivamente o conceito de argamassa está

relacionado mais com a sua constituição do que com as suas propriedades. Porém isto

não pode ser estendido às argamassa para reboco de recuperação e restauração cujas

propriedades são fundamentais para que se alcance um bom desempenho. As

propriedades apresentadas por ARENDT (1995) para argamassas de recuperação

atacadas por umidade e sais são: a de reter a água em forma líquida, assim como

também os sais, mas ao mesmo tempo permitir, por sua grande permeabilidade ao

vapor da água, uma secagem eficiente: deveriam ser estanques como as argamassas

de cimento e permeáveis ao vapor como as argamassas de cal.

No estado endurecido é importante que as argamassas de recuperação

apresentem como propriedades:

a) adequada resistência mecânica;

b) capacidade de absorver as deformações a ela impostas;

c) capacidade de resistir às tensões normais e tangenciais adquiridas através de uma

boa aderência à base;
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d) adequada permeabilidade à água e ao vapor d'água, e;

e) resistência ao ataque de sais através de uma porosidade adequada.

Em novembro de 1981, em Congresso Internacional realizado em Roma pela

ICCROM (lnternational Centre for Conservation in Rome, UNESCO), discutiu-se os

problemas da restauração das edificaçães antigas e históricas. Segundo ROSSI-DORIA

(1986), neste congresso foi feita uma tentativa preliminar de identificar algumas

propriedades e características fundamentais que uma argamassa para reboco de

recuperação e restauração ideal deve apresentar. As propriedades sugeridas no

congresso para estas argamassas foram as seguintes:

a) a argamassa deverá apresentar endurecimento suficientemente rápido em

ambientes secos e úmidos;

b) deverá apresentar adequada trabalhabilidade;

c) deverá ter baixa retração durante seu endurecimento;

d) os valores de porosidade, de resistência mecânica e de coeficiente de expansão

térmica não deverão ser muito diferentes daqueles substratos que a argamassa irá

revestir, e;

e) deverá conter o mais baixo teor de sais solúveis possível.

Todas as propriedades citadas acima dependem das características dos

aglomerantes, dos agregados miúdos e dos aditivos utilizados, da proporção dos

materiais, da quantidade de água de amassamento e do tipo de mistura dos

componentes. Porém muitas das propriedades citadas só podem ser avaliadas em

conjunto com a base onde as argamassas serão aplicadas e também, muitas das

propriedades no estado endurecido poderão ter maior importância que outras,

dependendo das condições de exposição a que serão submetidas.

Embora não 'se disponha de requisitos e critérios de desempenho para os

revestimentos de argamassas de recuperação no Brasil, considera-se que,

principalmenteesses sistemas de rebocos de recuperação,devem apresentar uma

39



série de propriedades no estado fresco e endurecido que atendam às funções e

requisitos específicos destes revestimentos.

3.1 PRINCIPAIS PROPRIEDADESDASARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO

3.1.1 Trabalhabilidade

SELMO (1989) definiu trabalhabilidade de uma argamassa, do ponto de vista

prático, como sendo "a facilidade da argamassa em ser penetrada pela colher de

pedreiro, sem ser fluída, mantendo-se coesa, sem aderir-se à colher, quando

transportada para a desempenadeira e lançada contra base; permanecendo úmida para

ser trabalhada (espalhada, sarrafeada e facilmente acabada superficialmente)".

SABBATINI (1986) conceitua a trabalhabilidade como sendo a capacidade que a

argamassa apresenta de "distribuir-se facilmente ao ser assentada preenchendo todas

as reentrâncias; "agarrar" à colher do pedreiro (quando transportada e não "agarrar"

quando distribuída no tijolo); não segregar ao ser transportada; não endurecer em

contato com blocos de sucção elevada e, permanecer plástica por tempo suficiente

para ser trabalhada".

No documento MR-3 (RILEM, 1982), o conceito de trabalhabilidade é mais amplo,

dizendo que esta é a maior ou menor facilidade que o pedreiro tem de trabalhar com a

argamassa.

Há uma unanimidade entre os especialistas da área de materiais de construção

que a trabalhabilidade é uma das mais importantes propriedades das argamassas no

estado fresco e interfere diretamente nas atribuições dos pedreiros, na aderência com o

substrato e nas propriedades no estado endurecido. A trabalhabilidade é uma somatória

de propriedades agindo conjuntamente na argamassa como: consistência, plasticidade,

retenção de água e de consistência, coesão, tixotropia, exsudação, tempo de pega e

adesão inicial.

BOMBLED e KALVANES (1967) citam que a trabalhabilidade de uma argamassa

é influenciada pelo efeito de rolamento dos grãos do agregado miúdo (por isso a forma
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destes grãos é muito importante, pois grãos arredondados melhoram o efeito de

rolamento) lubrificados pela pasta aglomerante que envolve estes grãos.

Depois da definição do traço da argamassa e dos materiais a serem utilizados é a

adição de água a estes materiais, quem controla a trabalhabilidade. Quando se

necessita corrigir a trabalhabilidade de uma argamassa é através da alteração da

quantidade de água que o fazemos. Quando altera-se esta quantidade de água se está

influenciando diretamente, também a consistência e a plasticidade que são os principais

fatores que condicionam a trabalhabilidade.

SELMO (1989), alerta para a influência da natureza e da dosagem dos materiais

na trabalhabilidade das argamassas.

Apesar da sua importância, a trabalhabilidade apresenta elevada complexidade

para ser determinada, não havendo um método preciso para isto, por ser ela medida

indiretamente através da consistência.

SHALON e SOROKA, já em 1964, estudaram a trabalhabilidade em função da

consistência. Naquele estudo concluíram que a consistência adequada era diferente

para os diferentes pedreiros, pois ela é uma escolha individual, não podendo ser

generalizada, e cada pedreiro consegue chegar à consistência desejada seja qual for o

traço utilizado.

A dificuldade para se determinar a trabalhabilidade tem como causa a

interferência simultânea de mais variáveis como: a relação águalaglomerante, a relação

aglomerante/agregado miúdo, a distribuição granulométrica do agregado (pelo seu

módulo de finura e pela forma dos grãos), a natureza e a qualidade dos aglomerantes.

CAVANI, ANTUNES e JOHN (1997) realizaram um estudo sobre a influência do

teor de ar incorporado na trabalhabilidade das argamassas mistas. Neste estudo foi

desenvolvido um método empírico para a determinação da trabalhabilidade, semelhante

ao definido pelo pedreiro. Para se determinar esta propriedade, os autores realizaram

uma sistemática de observação do comportamento da argamassa durante sua mistura,

manuseio e aplicação. Observaram a coesão, o esforço de manuseio, o comportamento
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quando da aplicação em superfícies na vertical, incluindo reflexão, deslizamento e

adesividade. A partir destas observações foi determinada uma escala empírica de

trabalhabilidade, mostrada na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 Descrição dos índices de trabalhabilidade (CAVANI, ANTUNES e JOHN,
1997
Indice Consistência

-2 seca

-1 poucodura

o adequada

1 quase
adequada

2 mole

3 muito mole

Descrição-
Seu aspecto é o de "farofa", sua superfície é bem áspera e sem
coesão. A principal característica desta argamassa é que não adere
ao substrato quando arremessada. Não é possível sua utilização.
Durante a mistura seu aspecto é um pouco áspero, contudo
apresenta mais coesão. Ao ser aplicada em demãos, a primeira
adere ao substrato, mas se em seguida for arremessada
energicamente sobre a primeira, a segunda porção, parte delas
desprende do substrato. O corte de uma camada superficial de
argamassa, com a colher de pedreiro provoca o deslocamento de
toda camada. Perde água com facilidade durante a realização dos
ensaios de caracterização no estado fresco, adquirindo muitas vezes
o aspecto de uma argamassa "seca". Não é possível sua utilização.
A argamassa apresenta coesão, plasticidade e adesividade
excelentes. Durante a mistura a argamassa se concentra nas
paredes da cuba da argamassadeira e não respinga. Exige pouco
esforço de manuseio. Ao ser arremessada adere bem ao substrato
sem deslizar e sem reflexão de material, o mesmo ocorrendo com a
segunda porção arremessada sobre a primeira, existindo perfeita
aderência entre elas, o que permite o corte, com a colher de
pedreiro, de uma camada superficial de argamassa sem que a
camada mais interna se solte do substrato. É possível a sua
utilização.
Seu aspecto é semelhante ao da "adequada" durante o processo de
mistura, porém a argamassa é um pouco mais fluida e não se
concentra tanto nas paredes da cuba, além de apresentar respingos
em pequena quantidade. Quando arremessada adere bem ao
substrato, mas ao se arremessar energicamente uma segunda
demão esta penetra na anterior formando uma cavidade pouco
profunda. É possível sua utilização.
Durante a mistura a argamassa já não se apresenta tão consistente,
sendo na verdade fluida; não se concentra nas paredes da cuba e
respringa bastante. Quando arremessada adere ao substrato, mas
apresenta tendência ao deslizamento, e se arremessada
energicamente uma segunda demão, esta penetra na primeira,
deslocando a argamassa já aplicada de tal forma que parte dela é
perdida na forma de respingos. Não é possível sua utilização.
Apresenta-se como uma massa muito fluida, não apresentando
consistência nem coesão e respinga excessivamente durante a sua
mistura. Quando aplicada, a argamassa desliza pelo substrato e se
for arremessada energicamente, há grande reflexão. É a consistência
normalmente empregada para as argamassas de chapisco. Não é

I possível sua utilização.
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Na Alemanha, a trabalhabilidade das argamassas de recuperação é determinada

a partir da consistência, fazendo-se duas medidas de consistência, uma logo após

efetuada a mistura da argamassa e outra após 15 minutos da primeira medida. Se a

diferença entre as duas determinações for inferior a 3 cm a argamassa apresenta

trabalhabilidade adequada, caso esta diferença seja superior, a argamassa não é

aceita, de acordo com a WTA 2-2-91 e DIN 18555-P2.

3.1.2 Consistência e Plasticidade

Para a RILEM (1982), no documento MR-3, a consistência e a plasticidade são

propriedades que caracterizam a trabalhabilidade, e segundo SELMa (1989), muitas

vezes são tomadas erroneamente como sinônimos.

A consistência é a propriedade que a argamassa possui de resistir às

deformações que Ihes são impostas e as responsáveis pela determinação da

trabalhabilidade.

A plasticidade, segundo a RILEM (1982) no documento MR - 6, "é a propriedade

que permite à argamassa deformar-se sem ruptura, mantendo a deformação após

reduzido o esforço aplicado".

Porém estas duas propriedades são alteradas quando a argamassa é colocada

em contato com o substrato. Segundo CARASEK (1996), a qualidade e a quantidade

dessa alteração depende de algumas características do substrato que são: sucção,

textura superficial e características de movimentação de água no seu interior.

Segundo OLIVEIRA e AGOPYAN (1992), a redução do índice de consistência de

uma argamassa, com o tempo, determina a diminuição da sua trabalhabilidade,

induzindo, muitas vezes à remistura ou à adição de mais água. Quando adiciona-se

mais água à argamassa, há uma perda de resistência que é compensada com o ganho

de trabalhabilidade, retenção de água e conseqüentemente capacidade de aderência.
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Muitos autores, desde ROSELLO (1976) e depois com SABBATINI (1984),

classificam as argamassas quanto à consistência em secas, plásticas e fluídas (Figura

3.1). Quanto mais seca for esta argamassa, menor será a sua consistência. Em se

tratando das argamassas plásticas e fluídas elas podem apresentar o fenômeno da

exsudação, que é a ascensão da água para a superfície livre causando alteração na

homogeneidade da argamassa e deixando capilares. Quando a água exsuda, o interior

da argamassa fica mais seca, por isso é necessário que se faça misturas mais

freqüentes nestas argamassas, tornando-as mais homogêneas para que a falta de

homogeneidade não interfira na adesão da argamassa ao ser aplicada no substrato.

Bolha de ar

Pasta

Seca Plástica Auida

Figura 3.1 Tipo de consistência da argamassa (ROSELLO, 1976).

HAN e KISHITANI (1984) fizeram diversos ensaios com traços de argamassas de

assentamento, aplicados em três tipos de tijolos cerâmicos. Neste estudo os autores

concluíram que a influência da consistência é diferente para cada traço e tijolo.

Observaram, ainda, que há uma tendência ao aumento da resistência de aderência

quando se aumenta a fluidez da argamassa até um ponto ideal que variou entre 200 e

230 mm, medida na mesa de consistência.

De acordo com o que foi verificado por OLIVEIRA e AGOPYAN (1992) em seu

estudo, a consistência apresentou valores diferentes nas argamassas granulares (areia

e cal) quando comparadas às argamassas mistas (cimento e cal) ou argamassas com

aditivos, sendo estas mais coesas, apesar de aparentemente apresentarem igual
trabalhabilidade.
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A NBR 13276 (ABNT, 1995) fixa o índice de consistência padrão das argamassas

em 255! 10mm, medido na mesa de consistência. CAVANI, ANTUNES e JOHN (1997)

analisaram diversas argamassas com e sem aditivos. Nas argamassas com aditivos, o

índice recomendado por essa (255 ! 10mm) não proporcionou uma reologia adequada

à sua aplicação, tendo sido abandonado o índice padrão de consistência como medida

de trabalhabilidade, adotando uma medida empírica para a trabalhabilidade,

semelhante à definida pelos pedreiros.

A plasticidade é influenciada, segundo CARASEK (1996), entre outros, pelo teor

de ar incorporado, pelos tipos e proporções de aglomerantes e agregados, pelo tempo,

intensidade e modo de mistura e também pela presença de aditivos. Alguns autores,

dentre eles VARGAS e COMBA (1984) indicam também a influência do teor de finos

com diâmetros inferiores a O,075mm e propõem uma classificação das argamassas

com relação à plasticidade, como indicado na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 Classificação proposta por VARGAS e COMBA (1984) para a plasticidade.

Obs.: a) O teor de finos inclui os aglomerantes com dimensão inferior a O,075mmem
relação a massa total da argamassa.

b) Para argamassas com aditivos deve-se reduzir em 5% os valores da tabela.

A NBR 7215 (ABNT, 1996) adota basicamente os seguintes métodos para avaliar

a consistência e a plasticidade. O método que utiliza a penetração de um corpo sólido

no interior da argamassa para medir a consistência e o método vibratório e de choque

("flow table test") que medem conjuntamente a consistência e a plasticidade.

CARASEK e DJANIKIAN (1993) fazem uma análise sobre estas duas

propriedades dizendo que o pedreiro normalmente altera a quantidade de água e ajusta

a consistência e depois ele julga se elas são ásperas, magras ou macias. Os autores

admitem que os pedreiros são muito mais eficientes e experientes na adição da água e

na determinação da trabalhabilidade, do que fazendo-se o controle por qualquer outro

método ou equipamento. SELMO (1989), porém acredita que as medidas de
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Plasticidade Teor de finos (em %)
Gorda >25
Normal 25 a 15
Magra <15



-------

consistência e plasticidade são indispensáveis para uma melhor caracterização, pois a

descrição apenas subjetiva do profissional com relação à trabalhabilidade não é viável

para o registro de pesquisas tecnológicas.

o Caderno de Recomendações WTA 2-2-91 diz "que a consistência deve ser de

17°.:t 5 mm" (medida pela DIN 18555-P2), porém esta é uma variável que depende

também do tipo de aplicação, que no Brasil é manual e na Alemanha é mecânica, por

isto este valor não pode ser tomado como referência em nosso país.

Alguns fatores influenciam este tipo de ensaio, tais como a relação

águalaglomerante, a relação agregado/aglomerante, a granulometria do agregado

miúdo, as características dos aglomerantes e o procedimento de mistura.

Na Tabela 3.3 apresenta-se um resumo dos principais métodos e equipamentos

para se avaliar a consistência e a plasticidade.

Tabela 3.3 Métodos e equipamentos indicados para avaliar a consistência e a
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Propriedade Método Nome Equipamento
RILEM MR-13 Determinação da Modified Wuerfpel

Plasticidade resistência de Apparatus
deformação de

aroamassa
ASTM C 11O Teste padrão para Modified Vicat

determinação da needle
Consistência consistência de

cales
ASTM C 780 Medida de Cone penetrometer

consistência pelo
método da

penetração de
cone

RILEM MR-1 Determinação da Mo-meter
consistência de

Plasticidade aroamassa
e RILEM MR-2 Determinação da Drooping ball

Consistência consistência de
aroamassa

I RILEM MR-11 Determinação da Flow table
consistência de

argamassa usando
Flow Table



3.1.3 Retenção de Água e de Consistência

Segundo CINCOTTO, SILVA e CARASEK (1995), a retenção de água e de

consistência é a maior ou menor capacidade que a argamassa possui em manter a sua

trabalhabilidade, consistência e plasticidade quando a ela são aplicadas solicitações

que provocam a perda de parte da água de amassamento durante o processo de cura.

Estas solicitações podem ser devidas: à evaporação, à sucção e à absorção pelo

componente em contato. DAVISON (1961) demostrou a relação entre a perda de água

e a sucção inicial do tijolo para três tipos de argamassas diferentes.

A retenção de água é também a capacidade que as argamassas possuem de

não enrijecerem quando em contato com superfícies absorventes. A retenção de água

está diretamente associada à capacidade de retenção de consistência, pois a

argamassa tende a conservar a água necessária para a molhagem da superfície dos

materiais secos, principalmente os aglomerantes.

SELMO (1989), explica como ocorre o processo de retenção de água em uma

argamassa através das reações que ocorrem na microestrutura da argamassa.

A retenção de água é função da superfície específica dos materiais que

constituem a argamassa, principalmente dos aglomerantes, devido à tensão superficial

da pasta. A cal é um exemplo de aglomerante que favorece a retenção de água, pela

sua elevada superfície específica e principalmente pela sua grande capacidade de

adsorção de água de seus cristais. Segundo PINTO (1986), estes cristais de

carbonatos se acomodam nos espaços deixados pela água evaporável, aí

permanecendo. A água que não foi combinada permanece adsorvida pelos grãos de

hidróxido de cálcio ou de magnésio. Outra forma de se aumentar a retenção de água é

utilizando aditivos derivados de celulose que absorvem água ou aeradores que

impedem a percolação da água para a superfície.
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Segundo CINCOTTO, SILVA e CARASEK (1995), os fatores que influenciam a

capacidade de retenção da água são os seguintes:

a) superfície específica dos materiais: devido ao número de íons ativos por unidade de

superfície, sendo os aglomerantes os principais responsáveis;

b) maturação das argamassas de cal: isto melhora as condições de hidratação do

cimento e conseqüentemente também melhora a resistência de aderência;

c) natureza e qualidade da cal: a cal dolomítica apresenta resultados melhores com

relação à retenção de água;

d) teor de cal (relação cimento/cal): a adição de cal deve ser pelo menos igual em

proporção à de cimento;

e) relação agregado/aglomerante: a retenção decresce quando aumenta a relação

agregado/aglomerante, para uma mesma relação cal/cimento.

A retenção de água é uma propriedade importante para as argamassas no

estado fresco, bem como é responsável por muitas propriedades no seu estado

endurecido. Quanto maior for a retenção de água de uma argamassa, maior será o grau

de hidratação do cimento e da carbonatação da cal, que são os responsáveis pelo

endurecimento da argamassa devido às reações químicas que se processam durante a

cura.

No estudo de ANTUNES, GRASSI e PIRES SOBRINHO (1997), foram avaliadas

argamassas mistas e argamassas de cimento. Os autores constataram que as

argamassas mistas apresentavam-se mais coesas e mantinham-se trabalháveis por

períodos mais longos. Já as argamassas só de cimento e areia apresentavam um

aspecto áspero e pouco coeso, apresentado forte tendência à exsudação.

RAGO e CINCOTTO (1995) também concluíram que a substituição gradativa de

cimento por cal, aumenta a viscosidade das pastas, mantendo-se a mesma relação

água/aglomerante, evidenciando assim, que a cal propicia maior coesão entre as
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partículas sólidas. Isto tudo vem comprovar a importância e a influência da cal na

retenção de água das argamassas.

HAN e KISHITANI (1984) estudaram o efeito da retenção de água da argamassa

no grau de hidratação do cimento depois desta entrar em contato com três tipos de

tijolos cerâmicos diferentes. Os autores constataram que o grau de hidratação do

cimento aumentava à medida que se aumentava a quantidade de cal hidratada nas

argamassas mistas, pois aumentava a retenção de água. O aumento na hidratação do

cimento, também foi observado quando aplicaram as argamassas em tijolos com

diferentes taxas de sucção. À medida que a taxa de sucção aumentava, o grau de

hidratação diminuía.

De acordo com SABBATINI (1986), quando não há uma retenção de água

adequada nas argamassas, o potencial de retração na secagem aumenta, a resistência

de aderência diminui e a capacidade de deformação também. A argamassa fica mais

rígida e diminui a sua resistência, pois a hidratação do cimento e a carbonatação da cal

são prejudicadas pela perda da água, o que diminuirá a durabilidade e estanqueidade

da parede a médio e longo prazos.

As exigências das normas para a retenção de água variam de acordo com as

funções que a argamassa deve desempenhar. Para as argamassas de assentamento, a

ASTM C-270 (1992) exige uma retenção de água superior à 75%, a mesma exigida

para argamassas dosadas em central, prescrita pela ASTM C-1142 (1992). A NBR

13281 (1995) exige para as argamassas industrializadas, 80% de retenção de água.

Para as argamassas de recuperação, segundo o Caderno de Recomendações WTA 2-

2-91 (1995), a retenção de água deve ser de no mínimo 85%, medida de acordo com a

DIN 18555-Parte 7 (1987).

Existem alguns métodos para se determinar a retenção de água e de

consistência e estes estão resumidos na Tabela 3.4.
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Tabela 3.4 Métodos para determinar a retenção de água.
ENSAIOS METODOS EMPREGADOS

BS 4551 Medida da massa da água retida após sucção feita em

(BSI 1980) Idi~cos de papel filtro empilhados e pressionados por 2, minutos.
DIN 18555-P7

1

Medida da massa da água retida após sucção feita com
(DIN, 1987) placas filtrantes (mata-borrão) colocadas sobre a

argamassa por 5 minutos.
Idêntico ao do BSI onde o contato é feito diretamente com
componentes da alvenaria.
Idêntico ao do BSI mudando apenas a gramatura do papel
filtro e a quantidade de discos.
Emprega o funil de BÜCHNER modificado.

RETENÇÃO
DE

ÁGUA

RETENÇAO
DE

CONSIS-
TÊNCIA

MR1-21
RILEM, 1982
NBR 13277
ABNT, 1995j
NBR 9587

ABNT, 1986j
BS 4551

BSI, 1980
Este método emprega o ensaio do "dropping ball" utilizado
ara determinar a consistência.

3.1.4 Teor de Ar Incorporado e Densidade de Massa

Tanto o teor de ar incorporado quanto a massa específica são propriedades que

afetam a trabalhabilidade das argamassas, a medida que a massa específica diminui e

o teor de ar aumenta, as argamassas se tornam mais leves e por isso mais

trabalháveis. Para que isto ocorra, muitas vezes se utilizam incorporadores de ar, que

devem ter suas dosagens limitadas, pois estes produtos incorporam microbolhas que

podem reduzir a resistência de aderência dos revestimentos endurecidos. Além de

melhorar a trabalhabilidade, o ar incorporado nas argamassas propicia um maior

rendimento, ou seja um menor consumo de cimento por metro cúbico (m3) de

argamassa. Outra vantagem da incorporação de ar foi observada por CAVANI,

ANTUNES e JOHN (1997), os quais constataram que a relação água/cimento é

reduzida em mais de 20% quando o teor de ar incorporado aumenta de 5% para 20%.

BOYNTON e GUTSCHICK (1964), ISBERNER (1964), OPPERMANN e RUDERT

(1983) constataram uma forte tendência à diminuição da resistência de aderência

quando há um aumento no teor de ar das argamassas. As vantagens citadas no

parágrafo anterior compensam parcialmente a perda da resistência de aderência

causada pelo ar incorporado.
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Segundo CARASEK (1996), além do conteúdo de ar, o tipo de agente

incorporador de ar e, principalmente, o tamanho das bolhas formadas influenciam na

aderência. As bolhas pequenas e de tamanho uniforme favorecem à resistência de

aderência, ocorrendo o contrário na presença de bolhas com estruturas irregulares e

grandes. Também OPPERMANN e RUDERT (1983) constataram, através de

observações da estrutura na interface base-revestimento, que o mais importante não é

o teor de ar da argamassa o que diminui a resistência de aderência e sim, o tamanho

dos poros formados a partir das bolhas de ar e da espessura da parede formada entre

os poros.

Alguns fatores influenciam o teor de ar incorporado e a massa específica das

argamassas, como por exemplo:

a) a maturação da cal, por pelo menos 24 horas, aumenta o teor de água retido,

aumentando a massa específica aparente das argamassas no estado fresco;

b) de acordo com OLIVEIRA e AGOPYAN (1992), o aumento do teor de aglomerante

diminui o teor de ar nas argamassas, e;

c) a diminuição do módulo de finura induz a um maior aprisionamento de ar nas

argamassas (MARTINEZ-RAMIREZ, MAROTO e VARELA, 1995)

No trabalho de OLIVEIRA e AGOPYAN (1992), que teve como objetivo verificar

algumas propriedades de argamassas com saibro, constataram que o aumento da

finura do agregado miúdo aumentou o aprisionamento de ar na argamassa fresca.

Para se determinar o teor de ar incorporado na argamasa fresca existem dois

métodos: o que utiliza um aparelho de pressão, chamado método pressométrico e o

que utiliza a densidade de massa do material, chamado método gravimétrico.

A NBR 13278 (ABNT, 1995), utiliza um procedimento semelhante ao da Norma

Inglesa BS 4551 (BSI, 1980) para determinar o teor de ar das argamassas, o qual

consiste em se dividir a massa do material contido em um recipiente, pelo volume que

essa massa ocupa (método gravimétrico). O Cademo de Recomendações WfA 2-2-91

(1995) coloca que o teor de ar incorporado nas argamassas de recuperação deve ser
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superior a 25% para que esta argamassa apresente porosidade adequada e uma baixa

densidade.

3.1.5 Adesão Inicial

o termo adesão inicial é utilizado neste estudo para designar a aderência das

argamassas no estado fresco e o termo aderência, propriamente dito, é empregado

para denominar a ligação da argamassa endurecida ao substrato.

Segundo GINGOnO, SILVA e GARASEK (1995), a adesão inicial ou aderência

da argamassa fresca à base é a propriedade que "caracterizará o comportamento

futuro do conjunto base-revestimento quanto ao desempenho decorrente da aderência".

Esta propriedade depende basicamente das características de trabalhabilidade,

porosidade e rugosidade da base e do tratamento prévio na superfície para melhorar o
contato entre os materiais.

A adesão inicial, segundo ROSELLO (1976), se deve propriamente às

características reológicas da pasta, através da sua tensão superficial, sendo esta,

função inversa do consumo de aglomerante. Para ADDLESON (1986), a adesão inicial

é basicamente influenciada pela ancoragem mecânica da argamassa e da pasta nos

poros e irregularidades da base, não sendo significativas as forças de atração entre as

duas superfícies. Ambas são responsáveis pela aderência tanto a aderência mecânica

quanto à tração superficial entre a argamassa e a base. Ainda de acordo com este

último autor, alguns cuidados devem ser tomados em relação à argamassa para

garantir uma melhor adesão entre esta e a base.

o cuidados recomendados por ADDLESON são:

a) capacidade de molhar a base, e isto depende não só dos materiais envolvidos,

como das condições de limpeza da base, pois materiais soltos prejudicam a

aderência;

b) capacidade de permanecer úmida durante a aplicação, espalhamento e

sarrafeamento (retenção de água adequada), permitindo uma melhor extensão de

aderência ao longo da interface revestimento-base.
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A adição de cal às argamassas de cimento, bem como os aditivos incorporadores

de ar e retentores de água diminuem a tensão superficial da água, propiciando uma

melhora na molhagem das superfícies dos agregados e do substrato. Em 1961, KAMPF

mediu a força de adesão de diferentes argamassas e constatou que a adição de cal às

argamassas aumentou em aproximadamente 19% a adesão destas e a adição de 1%

de aditivo aerador aumentou em 77% a adesão inicial em relação à adesão

apresentada pelo traço de referência.

KAMPF (1961) mediu também a força de adesão de argamassas por um método

baseado na tensão superficial dos líquidos, independentemente da natureza do
substrato.

Analisando a bibliografia, pode-se constatar que há uma carência de métodos

específicos para se fazer a determinação da adesão inicial de argamassas de

revestimento em função da base.

3.2 PRINCIPAIS PROPRIEDADESDASARGAMASSASNO ESTADO ENDURECIDO

3.2.1 Resistência Mecânica

Segundo diversos autores, dentre eles SELMO (1989), CINCOTTO, SILVA e

CARASEK (1995), a resistência mecânica de um revestimento é a capacidade que ele

tem de resistir a esforços mecânicos de tração, compressão e cisalhamento, devido as

mais diversas origens, como os esforços gerados por tensões nas superfícies verticais

decorrentes do tipo de uso da edificação e das solicitações produzidas por fenômenos

térmicos e climáticos. A intensidade das solicitações dependerá das condições de

exposição a que a edificação está submetida, pois a exposição ao meio pode gerar

tensões internas nos revestimentos e que poderão desagregá-Ios. Alguns esforços

como a abrasão superficial, o impacto e as movimentações térmicas e higroscópicas

exigem dos revestimentos adequada resistência mecânica para que não sejam

danificados e desagregados.
fi
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As propriedades mecânicas das argamassas dependem da estrutura física dos

produtos de hidratação do cimento e da cal, da relação água/cimento e do teor de

aglomerante.

De acordo com SELMO (1989), a natureza e a dosagem dos materiais

influenciam a resistência mecânica dos revestimentos com argamassas mistas, como:

a) a adição de cal aumenta a capacidade de deformação das argamassas e como

conseqüência os revestimentos apresentam módulo de elasticidade mais baixos

podendo assim, absorver melhor as solicitações;

b) as argamassas com baixo consumo de aglomerante ou com excesso de calou de

areia podem apresentar diminuição da resistência à abrasão dos revestimentos,

tornando-os "esfarelados";

c) a diminuição da relação água/cimento proporciona às argamassas um aumento na

resistência à compressão.

No estudo de CEBECI et aI. (1989) foi analisada a influência da temperatura e da

umidade nas argamassas de cimento e nas argamassas mistas de cimento e cal, e os

autores verificaram que altas temperaturas diminuem a resistência final das

argamassas de cimento, ocorrendo exatamente o inverso para as argamassas mistas,

por isso eles puderam concluir que, "quanto maior for o teor de cal, maior será a

resistência final das argamassas em altas temperaturas e em diferentes teores de
umidades" .

Para se verificar a resistência mecânica dos revestimentos adotam-se os ensaios

de resistência à compressão simples, resistência à tração e resistência ao

cisalhamento. Segundo o Caderno de Recomendações WTA 2-2-91 (1995) a

resistência à compressão das argamassas de recuperação deve ser de 1,5 a 5 MPa

(DIN 18555-P3).

A DIN 18550 - Parte1 (DIN, 1985) referencia também a resistência superficial

dos revestimentos, principalmente quando estes estão aplicados em locais de trânsito

intenso, estando sujeitos a choques e abrasões. Uma maneira de aumentar a
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resistência à abrasão é aumentar o consumo de cimento e diminuir o teor de calou o

teor de areia fina, dentro de limites aceitáveis, por outro lado, a adição de cal nas

argamassas aumenta a capacidade de deformação. Por isso, é importante um

proporcionamento adequado entre os materiais que constituirão o revestimento. Para

se determinar a resistência à abrasão e ao impacto dos revestimentos, a RILEM (1982)

utiliza o método MR-9, que mede a massa de material seco desgastado por uma

escova rotativa em um período de 90 segundos e o método MR-19, que utiliza uma

esfera padrão lançada contra o revestimento.

3.2.2 Capacidade de Absorver Deformações ou Elasticidade

Todo o revestimento deve ser capaz de deformar-se quando submetido a

solicitações, sem que ocorra ruptura, retornando às suas dimensões originais quando o

esforço for cessado. Se o revestimento não for elástico, poderão ocorrer fissuras, e

como conseqüência afetar a aderência à base, a estanqueidade e a durabilidade das

edificações.

Quando a argamassa é aplicada, parte da água vai até a superfície e,

dependendo das condições climáticas (vento, temperatura e umidade), esta água

evapora, gerando retrações, isto é, tensões internas de tração. Toda a perda de água

provoca movimentações reversíveis ou irreversíveis. Os movimentos irreversíveis são

resultantes da evaporação da água de amassamento, das reações químicas que

ocorrem na hidratação do cimento e da carbonatação dos hidróxidos de cálcio e

magnésio. Os movimentos reversíveis originam-se quando parte da água de

amassamento é absorvida pela base através de sucção. Quanto mais porosa for esta

base, maior é o efeito da sucção, entretanto a argamassa deverá ser capaz de absorver

estas deformações as quais ocorrem nas primeiras idades, chegando até cerca de 14 a

28 dias, prazo este recomendado para se fazer a aplicação do acabamento final.

Com o nome de retração se conhece o processo de redução de volume que

sofrem as argamassas antes, durante e depois da cura, quando são expostas ao ar.

Este fenômeno tem duas origens bem diferenciadas que dão lugar a dois tipos de

retração: a retração térmica e a retração hidráulica.
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A hidratação dos componentes anidros do cimento é uma reação exotérmica que

eleva a temperatura das argamassas. O resfriamento da argamassa é a origem da

retração térmica.

A perda de água de amassamento por evaporação ocorre desde o momento em

que esta argamassa não está em um ambiente totalmente úmido (UR =100%). Parte

desta água de amassamento se encontra nos poros e sua evaporação provoca uma

pressão negativa que é a causa da retração. A retração é um fenômeno complexo,

influenciada por múltiplos parâmetros e que está sempre associada diretamente às

fissuras, mas também pode apresentar outros efeitos como a redução do volume o que

se dá durante o endurecimento das argamassas quando em presença das seguintes

condições: consistência plástica, quando a deformação não está impedida e quando a

secagem é extremamente rápida.

Segundo FIORITO (1994), as tensões de tração e o módulo de elasticidade são

maiores nas argamassas ricas (maior teor de cimento), ou seja, as argamassas ricas

deformam-se menos em relação às argamassas mais pobres (menor teor de cimento).

Esta diferença nas tensões de tração entre as argamassas ricas e fracas são da ordem

de 9 a 12 vezes. Na Figura 3.2, este mesmo autor mostra a evolução das tensões de

tração nos revestimentos em argamassas ricas e pobres à medida que esta vai

secando ao longo do tempo.
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Figura 3.2 Evolução das tensões de tração ao longo do tempo nos
revestimentos em argamassas (FIORITO, 1994).
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Nas argamassas ricas e muito ricas, também há a influência da retração e, como

conseqüência estas argamassas estarão mais sujeitas a tensões de tração que causam

fissuras. As fissuras ocorrem quando os esforços de tração ultrapassam o limite de

resistência à tração dos materiais. Quanto menor for o módulo de elasticidade das

argamassas, menos resistentes são as ligações internas, o material é mais poroso e,

nestas condições, as tensões internas são dissipadas na forma de microfissuras que

aparecem na interface grão do agregado-pasta aglomerante. Já nas argamassas com

maior resistência e maior módulo de deformação as tensões se acumulam e a ruptura

ocorre na forma de macrofissuras.

Segundo JOISEL (1981), a ocorrência de fissuras é devido à falta de

elasticidade e resistência à tração das argamassas diante de tensões de tração

resultantes da retração por secagem, retração térmica e das ações externas ao

revestimento. Entretanto, se um revestimento apresenta capacidade de deformação as

fissuras deverão ser microscópicas e próximas.

Segundo SELMO (1996), as fissuras de retração por secagem são afetadas pelos

seguintes parâmetros:

a) consumo e natureza dos aglomerantes - os aglomerantes devem apresentar uma

finura adequada, pois isto afeta a retenção de água. E também, devem possuir de

baixa a média resistência, pois resistências à tração elevadas diminuem a

capacidade de deformação das argamassas;

b) consumo e natureza dos agregados - o excesso de finos ou o excesso de

agregados aumenta o consumo de água, induzindo a uma maior retração por

secagem. O agregado deve apresentar uma distribuição granulométrica contínua

para que o volume de pasta seja menor e consequentemente, os efeitos da retração

sejam também reduzidos;

c) capacidade de absorção de água pela base, condições climáticas e retenção de

água das argamassas frescas - estes fatores regulam e influenciam a perda de

umidade do revestimento;
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d) execução do revestimento - o sarrafeamento e o desempeno determinam o teor de

umidade remanescente do revestimento. Logo após a aplicação da argamassa,

podem ocorrer fissuras iniciais, só depois destas manifestarem-se é que o

sarrefeamento deve ser feito.

Segundo JOISEL (1981), a melhor composição das argamassas para

revestimento é aquela que compatibiliza as propriedades de trabalhabilidade e baixa

retração de secagem com uma boa resistência à tração.

Segundo CINCOTTO, SILVA e CARASEK (1995), o fator que mais tem

influência sobre a retração é a granulometria do agregado, pois esta determina o

volume de vazios a serem preenchidos pela pasta, elevando-se assim, o potencial de

retração da argamassa. A influência da granulometria do agregado sobre a retração,

segundo RAGSDALE e RAYNHAM (1972), está resumida na Tabela 3.5.

Tabela 3.5 Influência da granulometria do agregado na retração (RAGSDALE e
RAYNHAM, 1972).

GRANULOMETRIA DA AREIA
Areia Normal (segundo critérios da BS 1200
Areia fina e com granulometria contínua
Areia grossa com granulometria descontínua
Areia fina com granulometria descontínua

RETRAÇAO
0,04%
0,07%
0,08%
0,11%

3.2.3 Aderência à Base

A propriedade de aderência à base é definida como a capacidade que a

argamassa apresenta de resistir à tensões normais ou tangenciais na interiace base-

revestimento. Segundo MARTINELLI (1989), somente uma alta resistência de

aderência não garante a durabilidade do revestimento, é preciso, além da aderência,

uma extensão desta aderência. A extensão de aderência é definida pela relação entre

a área de contato efetivo e a área total da base a ser revestida.

Segundo SELMO (1996), a extensão de aderência depende:

a) da trabalhabilidade - é obtida através de uma boa coesão e retenção de água, pois

isto favorece o lançamento e o espalhamento sobre a base;

58



b) execução do revestimento - a compactação e a prensagem tendem a aumentar a

extensão de contato entre a base e o revestimento, aumentando,

conseqüentemente, a ancoragem do revestimento;

c) textura e porosidade da base - através de um aumento da superfície disponível para

ancoragem, a extensão de aderência pode ser ampliada;

d) condições de limpeza - a extensão de aderência é comprometida quando existirem

camadas de baixa aderência, como poeira, partículas soltas de areia, fungos, sais

(eflorescências) e camadas de desmoldantes e graxas.

A aderência é o resultado conjunto das resistências de aderência, à tração e ao

cisalhamento e da extensão de aderência na interface revestimento-base de aplicação.

O mecanismo de aderência é consolidado pela penetração e hidratação adequada da

pasta nos poros microscópicos da base. Isto dependerá da trabalhabilidade da

argamassa, da energia de lançamento da argamassa e principalmente, de uma

adequada capacidade de sucção dos poros da base, sem haver, entretanto, uma

elevada absorção para que isto não prejudique as reações de hidratação dos

aglomerantes.

A aderência também é influenciada pela retenção de água da argamassa no

estado fresco durante o efeito de sucção, evitando a saída precoce da água utilizada

para a hidratação do cimento e que formam as agulhas de ancoragem (encunhamento).

Resumindo, pode-se dizer que a aderência é influenciada pelas condições da

base (porosidade e absorção de água), resistência mecânica, textura superficial e

também pelas condições de execução do assentamento de componentes da base.

Para se avaliar a aderência dos revestimentos são feitos ensaios de

arrancamento (por tração ou cisalhamento) em corpos de prova cortados nos

revestimentos. Dependendo da direção de solicitação dos corpos-de-prova, teremos os

resultados de aderência à tração ou cisalhamento.
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3.2.4 Permeabilidade

A permeabilidade é a maior ou menor possibilidade de passagem da água

através de um material, componente ou elemento de construção, podendo ocorrer por:

infiltração sob pressão, capilaridade e por difusão de vapor d'água através dos

condutos capilares. Esta última depende da velocidade de secagem do revestimento

após um período de chuva ou da umidade de condensação interna, por isso a sua

determinação é fundamental, pois nos períodos de chuva o revestimento absorve água

que posteriormente é perdida na forma de vapor d'água.

JOISEL (1981) coloca que as camadas dos revestimentos devem ter capacidade

de permitir a permeabilidade ao vapor d'água, para que a água proveniente da

condensação ou umidade de infiltração evapore e não cause danos aos revestimentos.

A DIN 18550-Parte1 (DIN, 1985) destaca a importância da permeabilidade ao

vapor d'água, em qualquer camada do revestimento, independente das condições de

exposição ou finalidade de aplicação deste revestimento.

Com relação à infiltração por capilaridade, SELMO (1989) concluiu através de

ensaios que a absorção capilar tende a aumentar com o teor de cal, com o teor de

agregado, com a relação água/cimento e é influenciada também pelas características

da base. A capilaridade depende da estrutura interna do revestimento, bem como da

sua porosidade, pois pode-se incorporar microbolhas de ar criando descontinuidade nos

capilares mais finos.

Existem alguns fatores que influenciam a absorção d'água, que são:

a) teor de finos da areia, principalmente os finos argilosos: aumentam a absorção de

água;

b) teor de cal: a argamassa com cal absorve mais água em relação à argamassa de

cimento;

.(
c) teor de cimento: a capilaridade das argamassas diminui com o aumento do teor de

cimento.
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As maneiras como a água se movimenta em uma edificação, bem como os danos

causados por ela foram descritos no Capítulo 2. A absorção de água por capilaridade

em corpos-de-prova de argamassas pode ser determinado através do ensaio prescrito

na norma NBR 9779 (ABNT 1995). Outro método utilizado é o método da DIN 52617

(DIN, 1987), que determina a absorção de água de materiais de construção,

caracterizando e avaliando as propriedades capilares das argamassas contra a chuva.

Existe também o método do CSTB, que é uma mescla dos dois métodos

descritos anteriormente, pode ser encontrado com maiores detalhes em CINCOTTO,

SILVA e CARASEK (1995).

Para se medir a permeabilidade ao vapor d'água de uma argamassa, pode-se,

dentre outros, utilizar o método da DIN 52615 (DlN, 1987). A permeabilidade à água

das argamassas pode ser avaliada pelos métodos de absorção de água capilar,

absorção total (por imersão) ou absorção sob pressão.

3.2.5 Resistência ao Ataque por Sais

Segundo CINCOTTO, SILVA e CARASEK (1995), a resistência do revestimento

aos ataques químicos, está ligada à composição das argamassas, à natureza dos seus

materiais constituintes, à sua resistência ao desgaste superficial e à permeabilidade da

argamassa e dos materiais adjacentes.

De acordo com a BS 5262 (BSI, 1976), a aderência do revestimento pode ser

diminuída pela eflorescência de sais solúveis, que são, provavelmente oriundos de

bases porosas, principalmente os sulfatos que são freqüentemente encontrados em

bases formadas por ladrilhos ou blocos cerâmicos e podem ser encontrados também

em edificações antigas.

A eflorescência é constituída de sais de metais alcalinos (sódio e potássio) e

alcalinos-terrosos (cálcio e magnésio), solúveis ou parcialmente solúveis em água. Pela

ação da água o componente fica saturado e estes sais são dissolvidos. A solução migra

para a superfície e por evaporação da água os sais cristalizam e resulta na formação de
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um depósito salino. Na Tabela 2.13 estão indicados os sais mais comuns em

eflorescências, sua solubilidade em água e a fonte mais provável de seu aparecimento.

o conceito de sais solúveis em água pode ser aplicado àqueles que são

passíveis de serem transportados com os movimentos da água nas construções. Em

algum ponto de uma parede úmida existe um equilíbrio entre a umidade que entra e

aquela que evapora. Ao evaporar a água, é retirado do saio seu solvente, então ele

cristaliza. Os sais cristalizam, aumentam de volume provocando tensões internas e

conseqüentemente fissuras, diminuindo a durabilidade dos revestimentos e paredes.

Segundo o Caderno de Recomendações WTA 2-2-91 (1995), para que os sais

possam cristalizar no interior dos poros, da argamassa para reboco de recuperação,

esta deverá possuir uma porosidade igualou superior a 40%. Todas as outras

características que os revestimentos de recuperação devem apresentar com relação ao

ataque por sais e umidade, bem como as manifestações patológicas causadas por

estes sais solúveis estão descritos em 2.5.
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4 ESTUDO EXPERIMENTAL DE DOSAGEM DAS ARGAMASSAS PARA REBOCO

DE RECUPERAÇÃO

Foram estudados dois traços básicos, com adição de 5 teores de aditivo

incorporador de ar e 5 teores de aditivo hidrofugante, totalizando 20 traços diferentes,

com relação à combinação destes teores.

A partir da execução destas argamassas efetuaram-se ensaios no estado fresco

e no estado endurecido para avaliação dos requisitos mínimos aceitáveis para

argamassas de recuperação, segundo a WTA 2-2-91 (1995). Estes ensaios serão

descritos nos itens a seguir, bem como os materiais e os traços utilizados neste estudo.

4.1 VARIÁVEIS ANALISADAS

Para que se atingissem os objetivos, foram utilizadas as seguintes variáveis
controladas:

a) Traços 1:1:6 e 1:2:9 : adotou-se estes traços por serem os mais utilizados no Estado;

b) Teor de Incorporador de Ar variando de O a 1,5%: adotou-se este intervalo, pois ele

compreende o valor de 1% que é o recomendado pelos caderno de recomendações

WTA 2-2-91 (1995);

c) Teor de Hidrofugante variando de O a 3%: adotou-se este intervalo, pois ele

compreende o valor de 2% que é o recomendado pelos caderno de recomendações

WTA 2-2-91 (1995);

Para se analisar as argamassas estudadas foram realizados os seguintes
ensaios:

a) no estado fresco: trabalhabilidade, consistência, retenção de água, teor de ar

incorporado e densidade de massa;
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b) no estado endurecido: resistência à compressão, resistência à tração por

compressão diametral, resistência aos sais, coeficiente de resistência à difusão de

vapor, porosidade, densidade de massa, absorção capilar e absorção por imersão.

4 .2 MATERIAIS UTILIZADOS

4.2.1 Cimento

Utilizou-se o cimento Portland pozolânico, CP IV 32, cujas características

químicas e físicas estão colocadas no Anexo A. Como principais características físicas

tem-se: densidade de massa igual a 2,79 kg/dm3(NBR 6474/82) e massa unitária igual

a 1,045 kg/dm3(NBR 7251/82).

4.2.2 Cal

A cal utilizada na confecção das argamassas é dolomítica do tipo CH 111.Foi feita

a caracterização desta cal de acordo com as NBR 6474 (ABNT, 1982) e NBR 9289

(ABNT, 1998), como descrito no Anexo A. A densidade de massa desta cal é de 2,66

kg/dm3 (NBR 6474/82) e massa unitária de 0,71 kg/dm3(NBR 7251/82). A densidade de

massa da pasta de cal é igual à da massa unitária que é de 1,56 kg/dm3.

4.2.3 Agregado Miúdo

o agregado miúdo (areia) utilizado é proveniente do rio Guaíba, no Rio Grande

do Sul, e foi determinada a composição granulométrica de acordo com a NBR 7217

(ABNT, 1987), cujos valores constam no Anexo A, destacando aqui o módulo de finura

que foi de 2,37 e umidade de 2,7%.

4.2.4 Aditivos

4.2.4.1 Aditivo Incorporador de Ar

Para se determinar qual dos produtos comerciais existentes no mercado seria

utilizado, preparou-se uma argamassa de traço 1:2:9 (em volume e com agregado

úmido) com um teor de aditivo incorporador de ar igual a 0,75% e teor de hidrofugante

64



igual a 1,5%, para cada marca do aditivo incorporador de ar. Determinou-se a

densidade de massa, o teor de ar incorporado e a consistência das argamassas.

Determinou-se a consistência logo após a mistura, após 15 minutos e após 30 minutos

de repouso das argamassas. Utilizou-se este método de ensaio para verificar qual dos

dois tipos de aditivo incorporador de ar apresentava permanência em suas

características ao longo do tempo, conforme mostra a Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Ensaios para escolha da marca do aditivo incorporador de ar.

1) O traço e o teor de aditivo estudado para os dois aditivos foram, respectivamente,
1:2:9 (em volume e agregado úmido) e 0,75% do peso do cimento.

2) Os tempos estudados foram: TO- inicial, T1-15 min e T2- 30 min

Como se pode verificar, o aditivo A manteve o teor de ar incorporado nos

primeiros 15 minutos e depois aumentou 1,6 % este teor nos últimos 15 minutos. Na

outra marca aconteceu o inverso, nos últimos 15 minutos o teor de ar incorporado

diminuiu 2,4%. Por este motivo optou-se por utilizar o aditivo A, que possui densidade

de massa de 1,03 kg/dm3(especificação obtida do catálago do fabricante).

4.2.4.2 Aditivo Hidrofugante

O aditivo hidrofugante utilizado foi o Estearato de Zinco, cuja fórmula química é

Zn(C1sH3502h.Sua densidade de massa é de 1,09 kg/dm3 e sua massa unitária é de

0,32 kg/dm3(especificações obtidas do catálago do fabricante). Este produto é utilizado

como matéria prima da indústria de plásticos.
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<C DENSIDADE DE MASSA (kg/dm3) 2,17 2,17 2,03
o>

TEOR AR INCORPORADO (%) 11,67 11,70 13,31E"C
<C

CONSISTÊNCIA (mm) 230 220 217

m DENSIDADE DE MASSA (kg/dm3) 2,16 I 2,10 2,27
o>

TEOR AR INCORPORADO (%) 12,00 12,90 10,49E"C
<C CONSISTÊNCIA (mm) 220 218 210
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4.3 PROPORCIONAMENTODOSMATERIAIS

Os traços estudados basearam-se em traços em volume aparente e com areia

úmida (2,7% de umidade). Para que houvesse uma repetitibilidade dos mesmos e uma

menor influência do operador nas misturas, fez-se a conversão dos traços para massa

e areia seca, utilizando-se a seguinte expressão:

1: Vca x oca: Va x oa
oci (vh/vo) x oci

onde:

Vca - proporção de cal em pasta, em volume aparente;
Va - proporção de areia úmida, em volume aparente;
8Gi- massa unitária do cimento, no estado solto, em kg/dm3;
8Ga- massa unitária da cal hidratada, em pasta, em kg/dm3;
8a - massa unitária da areia seca, em kg/dm3;
vh/vo - coefieciente médio de inchamento da areia (NBR 6467, 1985);

Os dois traços utilizados neste estudo foram: 1:1:6 (em volume e com areia

úmida) e 1:2:9 (em volume e com areia úmida).

4.4 MÉTODOS EMPREGADOS NA AVALIAÇÃO DAS ARGAMASSAS PARA REBOCO DE

RECUPERAÇÃO

Os ensaios empregados para realizar a avaliação das argamassas estudadas

basearam-se em Normas nacionais e estrangeiras vigentes e em alguns métodos não

normalizados propostos para a determinação de propriedades das argamassas de

recuperação. As propriedades avaliadas para cada ensaio utilizado neste trabalho

foram discutidas no Capítulo 3 e os métodos de ensaio, resumidos na Tabela 4.2,

estão descritos no item 4.6.

Os ensaios escolhidos para a determinação das propriedades exigidas pelo

Caderno de Recomendação Alemão WfA 2-2-91 (1995) basearam-se nas Normas

Brasileiras vigentes por serem mais acessíveis às condições de pesquisa existentes por

ocasião deste trabalho. Quando não havia Norma Brasileira, utilizaram-se normas e

métodos alemães.
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Tabela 4.2 Métodos utilizados para determinação das propriedades das argamassas.

Obs.: Todos os ensaios com argamassa endurecida foram feitos após 28 dias de cura e
para cada ensaio foram feitas três (3) determinações.

4.5 PLANEJAMENTODO EXPERIMENTO

Para se fazer um melhor mapeamento do universo das propriedades aferidas

neste estudo, adotou-se cinco níveis de fatores controláveis para cada variável

independente, neste caso teor de incorporador de ar e hidrofugante, e dois níveis para

os traços(1:1:6 e 1:2:9).

Conforme bibliografia consultada, o teor de incorporador de ar para argamassa

para reboco de recuperação está em torno de 1% e o teor de hidrofugante em torno de

2,5%. Assim, procurou-se abranger uma faixa onde estes valores se enquadravam.

Estes valores foram adotados para melhor mapear a superfície de influência de cada

aditivo e foram escolhidos de acordo com o projeto estatístico que teve como método o

fracionamento.
l

O método de fracionamento baseia-se em observações (neste caso as

observações são os ensaios) em determinados pontos do espaço amostral de modo
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que o comportamento das variáveis dependentes é mantido, e com menos corpos-de-

prova pode-se tirar todas as informações relevantes. Este projeto é denominado projeto

fatorial fracionado somado a pontos axiais e centrais que permitem a avaliação dos

efeitos produzidos nas variáveis de resposta. Este tipo de projeto estatístico está

explicado em MONTGOMERY (1986). Os pontos que formam uma estrela possibilitam

a identificação de interações entre os fatores e os pontos que formam o cubo

identificam os efeitos de mais alta ordem. Estes pontos que formam a estrela e o cubo

estão detalhados na Figura 4.1, onde os pontos em vermelho são a estrela e os azuis

formam o cubo.

Neste trabalho o cubo e a estrela são formados por cinco (5) pontos. Cada ponto

é a combinação de um teor de aditivo incorporador de ar e um teor de aditivo

hidrofugante que foi adicionado em cada traço (1:2:9 e 1:1:6) de argamassa ensaiada.

Figura 4.1 Pontos que formam a estrela e o cubo do projeto clássico da estatística.

A ordem de execução das argamassas foi a seguinte: nos dois primeiros dias

foram rodados os traços que correspondiam aos pontos do cubo e nos três dias

seguintes os pontos que correspondiam aos pontos da estrela. No final dos cinco dias

havia terminado a primeira repetição, sendo que em um mês foram moldados todos os

corpos-de-prova das três repetições.

A ordem das argamassas foi aleatorizada para que houvesse uma menor

influência das variáveis de ruído (como: temperatura ambiente, umidade, humor do
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operador, etc). Depois da coleta dos dados ajustou-se um modelo matemático que

melhor representasse o comportamento destes dados para cada propriedade analisada.

O modelo matemático, juntamente com a análise de variância, foi feito através do

programa estatístico STATGRAPHICS. Neste programa, as variáveis controláveis

devem ser introduzidas de forma codificada para reduzir o efeito de escala. Esta

codificação está na Tabela 4.3.

Real 10

Codificado I -1

Tabela 4.3 Teores dos aditivos codificados utilizados no programa estatístico.

Incorporadol"J!e~I I Hidrofuaante I Traco
I

0,22 I 0,75-0,71 O

1,28 1,5

0,71 1

3

1 1: 1:611 :2:9-1 1

Na Tabela 4.4 estão resumidos o planejamento dos ensaios para cada

propriedade onde os espaços preenchidos com "x" foram as misturas efetivamente

executadas e cada "X" representa um corpo-de-prova. Na Tabela D-a do Anexo D está

representada a aleatorização das argamassadas, juntamente com cada dia de

moldagem dos corpos-de-prova.

Tabela 4.4 Combinação dos teores de incorporador de ar e hidrofugante

Foram estudadas quatro variáveis dependentes (ou de resposta) para argamassa

no estado fresco e sete variáveis dependentes para argamassa no estado endurecido.

Para cada variável dependente são necessárias 3 repetições e 1 corpo-de-prova para

cada uma delas, totalizando 900 corpos-de-prova se o projeto fosse realizado de forma

69

TEOR DE INCORPORADOR DE AR (%)
!

IO 0,22 0,75 1,28 I

1,5

I
O

I
XXX

I

10- 0,44 XXX XXX
I

a::
10-

I-W I I
:1:1- 1,5 XXX XXX XXX
Wz

I O c:r: 2,56 XXX
I

XXXa:: e>
10

I 3
I

XXX
I



completa. Adotando-se a técnica de mapeamento da superfície, através do

fracionamentodo projeto,reduziu-seo númerode corpos-de-provapara 300.

4.6 MÉToDo UTILIZADONAExEcuçAo DOS ENSAIOS

4.6.1 Produção das Argamassas

As argamassas foram produzidas em argamassadeira, como ilustra a Figura 4.2,

com capacidade nominal de 5 dm3,de acordo com a NBR7215 (ABNT,1996). A pasta

de cal utilizada nas argamassas foi composta por 47% de água e 53% de cal em pó,

ficando em repouso por um período de 3 a 4 dias. Neste período de repouso a pasta de

cal era misturada uma vez por dia.

Figura 4.2 Argamassadeira utilizada na confecção das misturas.

Optou-se pelo uso da cal em pasta, pois esta favorece o aumento da retenção de

água e melhora a trabalhabilidade. Estas propriedades são muito importantes,

principalmente para as argamassas de recuperação, pois diminuem a retração e

conseqüentemente as fissuras.
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A consistência não foi um parâmetro pré-estabelecido, mas sim, definida com o

auxílio de um pedreiro do laboratório, que estabelecia a quantidade de água necessária

para uma adequada trabalhabilidade. Este testava a argamassa, aplicando-a em uma

parede e verificando se estava adequada ao seu manuseio e a sua aplicação.

A metodologia empregada no preparo das argamassas foi a seguinte:

a) determinação das massas de cal em pó e de água, antes de serem misturados. A

pasta era mantida em repouso dentro de caixas plásticas fechadas por 3 a 4 dias e em

câmara úmida, sendo revolvida uma vez por dia;

b) determinação das massas da pasta de cal, cimento, areia seca, água e aditivos, no

volume adequado para execução dos ensaios, no estado fresco e na moldagem dos

corpos de prova;

c) colocação de parte da água, pasta de cal e cimento na argamassadeira e mistura em

velocidade baixapor 30 segundos;

d) adição da areia seca, do aditivo hidrotugante em pó e da mistura de água restante

com o aditivo incorporador de ar e nova mistura por mais 30 segundos em velocidade

baixa;

e) depois, mistura por mais 30 segundos em velocidade alta e repouso por 90

segundos, quando a argamassadeira permanecia coberta por um pano úmido;

f) nova mistura por mais 60 segundos em velocidade alta.

Depois da argamassa assim preparada procedia-se a execução dos ensaios no

estado fresco e a moldagem dos corpos de prova.

4.6.2 Ensaios com Argamassas no Estado Fresco

4.6.2.1 Consistência e Trabalhabilidade

A consistência, como foi visto anteriormente, não foi pré-estabelecida. A partir da

análise do pedreiro, repetia-se o traço com a quantidade de água já determinada e
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media-se a consistência na mesa de consistência (flowtable) , Fagura 4.3, de acordo

com a NBR7215 (ABNT,1996).

A trabalhabilidade foi medida, de acordo com as recomendações do caderno

WTA 2-2-91 (1995), através do índice de consistência. Após 15 min da medida do

índice de consistência, tendo a argamassa permanecido em repouso, repetiu-se o

ensaio; neste o índice deve apresentar no máximo uma redução de 30 mm. Os

resultados obtidos nestes ensaios, onde cada valor obtido é a média de três

determinações, estão apresentadas no Anexo B.

Figura 4.3 Mesa usada no ensaio de consistência e trabalhabilidade.

4.6.2.2 Retenção de Água

Este ensaio foi executado de acordo com a NBR13277 (ABNT,1995) e consiste em

medir a quantidade de água absorvida por uma camada de papéis-filtro,como

mostra a Figuras 4.4ae 4.4b.
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Figura 4.4a Papéis-filtrousados no ensaio de retenção de água.

Figura 4.4b Ensaio de retenção de água.

A retenção de água é expressa em percentagem (%) e determinada pela
fórmula:

Ra =
[
1- (Mf -Mse)

]
Xl00, onde

AFx(Mma- Mm»)

AF - fator água/argamassa fresca

AF = Mw
M+Mw

Mw - massa total de água da mistura em g;
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M - soma das massas dos componentes anidros da argamassa em g;
Mf - massa do conjunto de discos em g;
Mse - massa da conjunto discos secos em g;
Mma - massa do molde c/argamassa em g;
Mm - massa do molde vazio em g.

No Anexo B estão os resultados obtidos nestes ensaios, sendo que cada valor é

a média de três (3) determinações.

4.6.2.3 Densidade de Massa e Teor de Ar

Estes ensaios foram executados de acordo com a NBR 9778 (ABNT, 1986) e

consistem em medir a densidade de massa da argamassa, bem como o teor de ar

incorporado. Como ilustra a Figura 4.5 (método gravimétrico).

Figura 4.5 Ensaio para determinação da densidade de massa e teor de ar incorporado
na argamassa fresca.

A Densidade de Massa e o Teor de Ar Incorporado são calculados pelas

respectivasfórmulas:

DENSIDADEDE MASSAé dada em glcm3:

Mc-MVA=
Vr

TEORDEARINCORPORADOé dado em %:

A
AL= 100x (1- B)' sendo

74



B= LMi onde-,

L~i
]11

A- densidade de massa;
B - densidade da massa teórica, si vazios;
Mc - massa do recipiente com argamassa, em g;
Mv - massa do recipiente vazio, em g;
Vr - volume do recipiente, em m3;
Mi - massa de cada componente da argamassa, inclusive da água;
ri - densidade de massa de cada componente da argamassa (NBR 6474).

No Anexo B estão os resultados obtidos nestes ensaios, onde cada valor é a

média de três (3) determinações.

4.6.3 Preparaçi.o dos Corpos-de-Prova

A moldagem e a preparação dos corpos de prova cilíndricos 5Ox100mm, para

execução dos ensaios da argamassa no estado endurecido, atendeu a NBR 7215

(ABNT, 1996), e os corpos-de-prova em forma de disco de dimensão 100 x 20 mm

foram moldados e curados de acordo com a DIN 18550-Parte 1 (DIN, 1985) como

mostram as Figura 4.6 e Figura 4.7.

Figura 4.6 Moldagem dos corpos-de-prova cilíndricos 50 x 100 mm.
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Figura 4.7 MoIdagem dos corpos-cte-provaem forma de disco de 1oox20 mm.

Todos os ensaios de argamassa endurecida foram executados aos 28 dias.

Depois de moldados, os corpos de prova foram curados ao ar por 24 horas, (Figura

4.8), após eram desmoldados e colocados na câmara úmida por mais 27 dias. Os

corpos-de-prova em forma de disco (1oox2Omm)eram também desmoldados com 24

horas, depois permaneciam por 20 dias na câmara úmida e 7 dias em ambiente de

laboratório, com temperatura de aproximadamente 23°C e umidade relativa do ar de

aproximadamente 65%, de acordo com a norma DIN 18550- Parte1 (DIN, 1985).

Figura 4.8 Cura dos corpos-cte-prova,ainda no molde, por 24 horas.

76



A Tabela 4.5 resume os ensaios executados e as dimensões dos seus

respectivos corpos de prova.

Tabela 4.5 Dimensões e forma dos co

ENSAIOS

os de prova ra cada ensaio
FORMA DIMEN ES DOS

DOS CPs CPs mm
cilíndrico 50 x 100
cilíndrico 50 x 100
cilíndrico 50 x 100

cilíndrico
disco
disco

50 x 100
100 x 20
100 x 20

4.6.4 Ensaios dos Corpos-de-Prova com Argamassas no Estado Endurecido

4.6.4.1 Resistência Mecânica

Estes ensaios foram executados de acordo com a NBR 7222 (ABNT, 1994),

como ilustra a Figura 4.9. Os resultados obtidos nestes ensaios encontram-se no

Anexo B.

Figura 4.9 Corpos-de-prova rompidos à compressão (capeados à frente) e rompidos à
tração por compressão diametral (ao fundo).
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4.6.4.2 Absorção por Imersão, Densidade de Massa e Porosidade Aparente

Estes ensaios permitiram a determinação destas três propriedades aos 28 dias

de idade e baseou-se na NBR 9778 (ABNT, 1986). Os ensaios consistem em se

determinar a massa dos corpos de prova secos em estufa a, aproximadamente, 105°C

de temperatura por 72 horas, ou até a constância de massa. Uma vez secos são

colocados em imersão por mais 72 horas (Figura 4.10), para após serem fervidos em

água por 5 horas (Figura 4.11). Depois de frios são pesados em balança comum e em

balança hidrostática (Figura 4.12).

Figura 4.10 Corpos-de-prova em imersão total.

Figura 4.11 Corpos-de-prova em fervura por 5 horas.
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Figura4.12 Corpos-de-prova em balança hidrostática.

A Absorção Total da água, a Densidade de massa e a Porosidade Aparente (ou

índice de Vazios) são determinadas pelas seguintes fórmulas, respectivamente:

A = Msa - Mse x 100 (%);
Mse

rse = Mse (g/cm3);
Msa-Mse

Pap = Msa - Mse x 100 (%), onde:
Msa- Mi

A - Absorçáo total, em %;
rse - Densidade de massa aparente, em g/cm3;
Pap- Porosidade aparente, em %;
Msa - Massa do rorpo de prova saturado após fervura, em g;
Mse - Massa do corpo de prova sero em estufa, em g;
Mi -Massa do corpo de prova saturado e imerso em água, em g.

Os resultados destes ensaios estão no Anexo B.

Para se fazer melhora avaliação das argamassas, seria ideal que se realizasse

utilizadoo ensaio de porosimetriaà mercúrio o qual mede, além da quantidade de

poros, o seu tamanho.Por motivoseconômicoseste ensaio não pode ser realizado.
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4.6.4.3 Absorção Capilar

A absorção capilar e o coeficiente de absorção foram determinados em analogia

a DIN 52617 (DIN, 1987), onde os corpos-de-prova utilizados foram os de forma

cilíndrica de dimensões 50 X 100 mm, embora a DIN 52617 (DIN, 1987) prescreva a

utilização de corpos-de-prova de dimensões 200 X 20 mm.

Após 28 dias, os corpos de prova foram secos em estufa por 7 dias à

temperatura de aproximadamente 4QoC, até sua constância de massa. Após este

período foram colocados em contato com uma lâmina de água de aproximadamente 5

mm, de acordo com a Figura 4.13. Foram medidas as massas dos corpos-de-prova

depois dos contatos de 4,9, 16,25 min, 1h e de hora em hora até a ~ hora e depois

de 24, 48 e 72 horas, até sua constância de massa. A absorção de água é a massa de

água absorvida dividida pela área da seção transversal do corpo de prova em contato

com a lâmina de água.

Figura 4.13 Corpos-de-prova em contato com a lâmina de água para determinação da
absorção capilar.

Os resultados deste ensaio estão apresentados no Anexo B.
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4.6.4.4 Resistência aos Sais

Este ensaio consiste em se impermeabilizar lateralmente os corpos de prova de

100 x 20 mm e colocá-los sobre 3 discos de papel-filtro em contato com uma lâmina de

uma solução de sais de aproximadamente 5 mm, de acordo com a Figura 4.14.

Se após 10 dias de contato dos corpos de prova com a solução de sais não

aparecerem manchas de umidade na face superior, pode-se dizer que esta argamassa

é resistente aos sais. Estes corpos~e-prova foram mantidos, durante o ensaio, em

câmara climatizada de 23°C de temperatura e 70 % de umidade relativa.

Figura 4.14 Corpo~e-prova de argamassas em contato com uma lâmina de solução
contendo sais.

A solução de sais é composta por cloreto, sulfato e nitrato nas seguintes

concentrações (segundo o Caderno de RecomendaçõesWTA 2-2-91 (1995»:

35 9 - Na CI (cloreto de sódio)

5 9 - Na S04 (sulfato de sódio)

15 9 - Na N03 (nitrato de sódio)

No Anexo B estão plotados todos os resultados deste ensaio.
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4.6.4.5 Coeficiente de Resistência à Difusão de Vapor

Este ensaio baseou-se na DIN52615 (DIN,1987) e consiste em se determinar a

maior ou menor capacidade que argamassa apresenta de permitira permeabilidade ao

vapor de água.

o ensaio foi elaborado da seguinte maneira:

a) coloca-se dentro de recipientes de vidro com abertura circular de 100 mm um

material absorvente de umidade, neste caso foi usado sílica-gel, mantendo uma

umidadede Oa 3 % (Figura4.15);

b) na borda do frasco são apoiados os corpos de prova de 100 X 20 mm e vedada

lateralmentecom siliconea junta entre corpo-de-provae recipiente;

c) este conjunto é pesado e colocado dentro de uma câmara, com condições

ambientaisde 23°C de temperaturae 47 a 53% de umidade relativa.Para manter esta

umidadefoiutilizadoo dicromatode sódio.A Rgura 4.16 ilustrao experimento;

d) após um período de tempo, por volta de 24 horas, o conjunto é pesado novamente.

Figura 4.15 Corpos-de-prova sobre frasco de vidro contendo sílica-gel.
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Figura 4.16 Corpos-de-prova no interiorde uma caixa com condições ambientais
controladas.

Como a umidade do ar externo é maior que no interior do frasco, forma-se um

fluxo de umidade na direção do corpo de prova. Quando o conjunto (frasco + corpo-de-

prova) é pesado, verifica-se um aumento de peso, que é a parcela de vapor d'água

condensada no interiorda argamassa.

A difusão de vapor é calculada pela seguinte fórmula:

J.l= ÔLx 24Ooo(D1-D2t =
WDDxS

24 , sendo
WDDxS

WDD=~ x m2-m1 glm2.d,onde:
t2-t1 A

p- coeficientede resistênciaà difusãode vapor;
m2 - m1 - diferença de massa entre duas pesagens, em g;
t2 - t1 - diferença entre dois tempos, em horas;
li. - permeabilidade da umidade, em kg/(m.h.Pa);
WDD - taxa de fluxo da umidade, em g/(m2.d)
p1- peso do conjunto no instante t1, em g;
p2 - peso do conjunto no instante t2, em g;
A - área da seção do corpo de prova, em m2;
S - espessura do corpo de prova, em m.

Os resultadosdeste ensaio estão plotadosem tabela no AnexoB.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO

EXPERIMENTAL

Neste capítulo estão apresentados os resultados obtidos e as análises que

puderam ser feitas para uma melhor compreensão dos resultados através dos ensaios.

Para que esta análise fosse possível, fez-se, através da análise de variância

(ANOVA), a verificação da influência dos aditivos incorporador de ar e hidrofugante e

dos traços, 1:1:6 e 1:2:9 no comportamento das argamassas. Fez-se, também, a

modelagem dos dados através da regressão múltipla efetuada no programa

STATGRAPHICS. Esta regressão foi realizada com um nível de confiança de 99%,

obtendo-se, assim, um modelo para cada variável de resposta os quais serão

apresentados a seguir.

5.1 ARGAMASSASNO ESTADO FRESCO

5.1.1 Consistência e Trabalhabilidade

A consistência variou entre 223 e 272 mm para o traço 1:1:6 e entre 240 e 277

mm para o traço 1:2:9, conforme mostra a tabela dos resultados no Anexo B e os

gráficos abaixo.

Os resultados obtidos para a consistência e para a trabalhabilidade não sofreram

influência significativa dos aditivos incorporador de ar e hidrofugante, conforme se

verificou no tratamento estatístico de análise de variância (ANOVA). Porém observou-se

uma tendência à diminuição do valor do índice de consistência nos traços com maior

teor de ar incorporado, vindo comprovar o que CAVANI, ANTUNES e JOHN (1997)

constataram em seu estudo.

No critério adotado pelo Caderno de Recomendações Alemão - WTA 2-2-91

(1995), a trabalhabilidade é medida em função da consistência, como foi desaito no

item 4.6.2.1. Como todos os traços das argamassas estudadas apresentaram uma
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diferença de consistência inferior a 30 mm após os 15 minutos de repouso

preconizados todos os traços são trabalháveis segundo este critério.

5.1.2 Relação Água/Aglomerante, Água/Cimento e Consumo de Cimento

A relação água/aglomerante variou entre 0,62 e 0,74 para o traço 1:1:6 e entre

0,73 e 0,81 para o traço 1:2:9; a relação água:cimento variou entre 1,14 e 1,29 para o

traço 1:1:6 e entre 1,99 e 2,18 para o traço 1:2:9 (a tabela de resultados encontra-se no

Anexo B). A análise dos resultados, tanto na relação água/cimento quanto na relação

águalaglomerante, apresenta um valor maior nas argamassas que continham um maior

teor de cal, ou seja, o traço 1:2:9.

Através da análise de variância (ANOVA), verificou-se a influência dos aditivos

incorporador de ar e hidrofugante e do traço (1:1:6 e 1:2:9) no comportamento das

argamassas, com relação ao teor de águalaglomerante, ao teor de água:cimento e ao

consumo de cimento.

o consumo de cimento esteve compreendido entre 147,27 e 189,62 kglm3para

o traço 1:1:6 e entre 93,63 e 116,45 kglm3para o traço 1:2:9, conforme mostra a Tabela

no Anexo B.

A partir desta análise estatística, obteve-se o seguinte modelo matemático que

expressa o comportamento da relação águalaglomerante em função dos aditivos e do

traço:

a/agl = 0,719 + 0,00835325*TH-0,0363883*TI + O,048*TR- 0,022317*TWTI +
0,00763121*TI*TR e R2 =87,72%, onde:

alagl - Relaçãoágualaglomerante;
TH - Teor de Hidrofugante, em %;*
TI- Teor de Incorporador de Ar, em %;*
TR - Traço (1:1:6 ou 1:2:9);*
* - valores codificados de acordo coma Tabela4.3.

As Figuras 5.1a, 5.1b, 5.1c e 5.1d mostram os modelos encontrados para as

relações águalaglomerante.
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Figura 5.1a - Modeloda relação água/aglomerante em função dos aditivos para o traço
1: 1 :6 (no eixo X - incorporador de ar).

0,84

0,80

0,76
Q
.!! 0,72
C\'J

..-.-

° 68 u . u'-"

, L..

0,64 t-------0,60. , , --~---,---,---~
O~ O~ 1~ 1~ 2~ 2~ 3~

Hidrofugante (OA»)

TI=O%

'. TI=O,22%
TI=O,75%

- TI=1,28%- - TI=1,5%

Figura 5.1 b - Modelo da relação água/aglomerante em função dos aditivos para o traço
1:1:6 (no eixo X - hidrofugante).
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Figura 5.1c - Modeloda relação águalaglomerante em função dos aditivos para o traço
1:2:9 (no eixo X - incorporador de ar).

o,841 .~.~080 .'. ...;.;." ", .'.'...;;' .,..,.,.,.,.,.;, . .. . '.,. " .;.;.,;.,.;;.;. .'.'.'.'.'...,.,.,.;.,.,.; ;.;.;.,.;.;.. .

0,76 --'F"-,::""':""':'::~- - - - - - - - - - --m
.!! 0,72
CI

11=0%
;. 11=0,22%

';';';';';';';'.'.;.;.11=0,750/0

-11=1,28%
- -11=1,5%

0,68

0,64

0,60
0,0

I

0,5 1,0 1,5 2,0

Hidrofugante (% )

2,5 3,0

Figura 5.1d - Modelo da relação águalaglomerante em função dos aditivos para o traço
1:2:9 (no eixo X - hidrofugante).

Analisando-se os gráficos das Figuras 5.1a, 5.1b, 5.1c e 5.1d, observa-se a forte

interação entre os dois aditivos utilizados nas argamassas. Também pode-se perceber

que no traço 1:2:9 (com maior teor de cal) o efeito na redução da relação

águalaglomerante quando adiciona-se aditivo incorporador de ar e hidrofugante é bem

menor que no traço 1:2:6, girando em tomo de 30%. Plenamente justificável, pois há
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um maior teor de finos neste último o traço que demanda mais água para as reações se

processarem. Quando se aumenta o teor de aditivo hidrofugante e se reduz o teor de

incorporador de ar de 0,75% para 0%, a relação água/aglomerante aumenta, porém

quando há teores de incorporador de ar superiores a aproximadamente, 1%, ocorre

exatamente o inverso, ou seja a relação água/aglomerante diminui. Isto leva a conduir,

que o teor de incorporador de ar mais indicado situa-se acima de 1%.

Observa-se, também, que quando se aumenta o hidrofugante de Opara 3%, para

um valor de incorporador de ar mínimo, a relação águalaglomerante reduz-se em

aproximadamente 10%. Porém, para o valor máximo de incorporador de ar utilizado, a

redução da relação água/aglomerante diminui para metade, 5%.

Nas Figuras 5.2a e 5.2b estão os modelos encontrados para a relação

água:cimento a partir da análise estatística. Obteve-se o seguinte modelo matemático

que expressa o comportamento da relação água/cimento em função dos aditivos e do

traço:

ale = 1,6525 -O,0770342*TI + O,4135*TR - O,044634*TH*TIe ~ =98,43%, onde:

ale - Relação água:cimento;
TH - Teor de Hidrofugante, em %; *
TI - Teor de Incorporador de Ar, em %; *
TR - Traço (1:1:6 ou 1:2:9) *.
* - valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Pode-se observar, através da análise de variãncia, que a variável de controle,

hidrofugante (TH), não é significativa quando utilizada sem a presença do incorporador

de ar, como pode-se observar uma forte interação entre as variáveis controláveis,

incorporador de ar e hidrofugante.
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Figura 5.2a -Modelo da relação água/cimento em função dos aditivos para o traço
1:1:6.
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Figura 5.2b - Modelo da relação água/cimento em função dos aditivos para o traço
1:2:9.

Analisando-seos gráficosdas Figuras 5.2a e 5.2b, percebe-se que para valores

de hidrofugante superiores a 1,5%, a relação água:cimento diminuiu,porém, para

valores deste aditivoinferioresa 1,5%,diminuema relação água:cimento,em ambos os

traços estudados. Existe um ponto nos gráficos onde a relação água:cimento é a

mesma para qualquer que seja o aditivo, este ponto está em tomo de 0,8% de
incorporador de ar.
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Comparando os dois gráficos entre si, pode-se perceber que o efeito do

hidrofugante é maior no traço 1:1:6 (mais rico) que para o traço 1:2:9 (mais pobre). Este

aumento é da ordem de 20%.

A partir da análise estatística realizada obteve-se o seguinte modelo matemático

que expressa o comportamento do consumo de cimento por m3 de argamassa em

função dos aditivos e do traço:

C = 250,527 + 14,5484*TH2-8,61829*TI2 + 4,31751*TH*TR e R2= 98,50%, onde:

c - Consumo de cimento, em kg/m3;
TH - Teor de Hidrofugante, em %; *

TI- Teor de Incorporador de Ar, em %; *

TR - Traço (1:1:6 ou 1:2:9). *
* - valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Os resultados obtidos nestes ensaios estão colocados no AnexoB e as Figuras

5.3a e 5.3b mostram graficamenteos modelos encontradospara o consumo de
cimento.

',' » ., « " ., M "..', '~ '<. "

-TH=O%

- - ..TH = 0,44%
-n -/o,.,TH = 1,5%
- - TH= 2,56%
- TH=3,0%

"

0,3 0,6 0,9 1,2

Incorporador de Ar (%)

1,5

Figura 5.3a - Modelo do consumo de cimento em função dos aditivos para o traço
1:1:6.
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Figura 5.3b - Modelo do consumo de cimento em função dos aditivos para o traço
1:2:9.
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Pode-se observar que não há interação significativa entre as variáveis

controláveis, incorporadorde ar e hidrofugante,no consumodo cimento,ou seja, uma
variávelnão tem influênciasobre a outra.

Pode-se observar que nos dois traços estudados, o consumo de cimento cresce

até um ponto mínimo, crescendo depois deste ponto. O consumo mínimo de cimento

ficou em tomo de 1% de incorporador de ar, seja qual for o teor de hidrofugante. Pode-

se também concluir, a partir destes gráficos, que o teor ótimo de aditivo incorporador de

ar para que se tenha um menor consumo de cimento é de aproximadamente 1,0%.

Para os dois traços, à medida que se aumenta a quantidade de hidrofugante de

Opara 3%, o consumo de cimento aumenta em tomo de 12%.

5.1.3 Teor de Ar Incorporado

Fazendo o tratamento estatístico adequado, foi obtido o modelo matemático que

expressa o comportamento do teor de ar incorporado em função dos aditivos,

representado pela seguinte equação:

TAR = 18,1636 - 3,90501*TH+ 8,33971*TI-0,661333*TR- 6,59956*1t e
R2= 88,03%, onde:

TAR- Teor de Ar incorporado na argamassa, em %; *
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TH - Teor de Hidrofugante, em %; *

TI- Teor de Incorporador de Ar, em %; *

TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
* -valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Nas Figuras 5.4a e 5.4b estão plotados os gráficos que mostram o modelo do

comportamento do teor de ar incorporado nas argamassas estudadas em função dos

teores de aditivos e dos traços estudados. Como se pode observar nestes gráficos, a

medida que se adiciona aditivo incorporador de ar e se diminuia quantidade de aditivo

hidrofugante , o teor de ar incorporado aumenta.
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Figura 5.4a - Modelodo comportamento da incorporação do ar na argamassa de traço
1:1:6, em função dos teores de aditivos empregados.
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Figura 5.4b - Modelo do comportamento da incorporação do ar na argamassa de traço
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O

0,0 1,5

92



Segundo o Caderno de Recomendações Alemão - WTA2-2-91, uma argamassa

de reboco de recuperação deve apresentar um teor de ar incorporado, no estado

fresco, superior a 25%. Porém, observa-se que apenas uma argamassa quase atingiu

tal objetivo, que foi a de traço 1:1:6 com 0% de aditivo hidrofugante e 1,2% de aditivo

incorporador de ar.

Pode-se observar que não houve interação entre as variáveis, não ocorrendo,

portanto, interferência do incorporador de ar sobre o hidrofugante e vice-versa. Verifica-

se, através dos gráficos, que há um ponto máximo nas curvas que está em tomo de

1,2% de incorporador de ar, e, a partir deste ponto, um incremento na quantidade deste

aditivo diminuio efeito de incorporação de ar.

Analisando os dois gráficos pode-se verificar que o traço com maior teor de cal

(1:2:9) apresentou-se mais coeso e compacto, com menos teor de vazios incorporado.

Isto se deve, provavelmente, à presença da cal que aumenta a trabalhabilidade das

argamassas, melhorando a moldagem e, com isso, a quantidade de ar expulso é maior.

Quando se aumenta a quantidade de incorporador de ar de O para 1,2%, há um

aumento no teor de ar incorporado em tomo de 80%.

5.1.4 Retenção de Agua

A retenção de água variou entre 94,25 e 96,02% para o traço 1:1:6 e entre 95,55

e 97,89% para o traço 1:2:9, conforme mostra a Figura 5.5, tendo apresentado um

valor superior em todas as argamassas que continham um maior teor de cal, ou seja, o

traço 1:2:9.

o critério preconizado pelo Caderno de Recomendações Alemão - WT A 2-2-91

(1995), é de que a Retenção de Água para as argamassas de recuperação deve ser

superior a 85%. Pela Figura 5.5, verifica-se que todas tiveram valores de retenção de

água superioresao preconizado.

93



98

~ .-
~ 97

r ... - . . .....- .o .....(;' .".'4o"'..-...-.« 96
o::

95

0,0

1:1:6
- - - .1 :2:9

0,3 0,6 0,9 1,2

Incorporado r de Ar (%)

1,5

Figura 5.5 - Modelo do comportamento da retenção de água nas argamassas
estudadas em função dos teores de aditivoempregado e dos traços.

Os resultados obtidos para retenção de água não sofreram influência do aditivo

hidrofugante quando feito o tratamento estatístico de análise de variância (ANOVA).Os

dados obtidos estão no Anexo B.

Fazendo-se o tratamento estatístico adequado, foi obtidoo modelomatemático

que expressa o comportamentoda retenção da água no interiordas argamassas em

função do aditivo incorporadorde ar e dos traços, sendo expressa pela seguinte

equação:

RAG = 95,681 + O,474389*TR + O,513527*TI2- O,302381*TI*TR e ~ = 54,35%, onde:

RAG- Retenção de água na argamassa, em %; "Ir
TI - Teor de Incorporador de Ar, em %; "Ir
TR - Traço (1: 1:6 e 1:2:9). "Ir
."- valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Os 45,65% dos valores não puderam ser modelados, pois são influenciados

pelas variáveisde ruído, como temperatura, umidade, humor,operador, entre outros.

Neste estudo constata-se que este ensaio é extremamente sensível às variáveis de
ruído.

Analisando-se o gráfico da Figura 5.5, pode-se verificar que o traço com maior

teor de cal, 1:2:9, possui uma capacidade de reter a água superior ao traço 1:1:6. Esta
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capacidade está em tomo de 1,5%, sem aditivo incorporador. Já para uma quantidade

de incorporador de ar de 1,5%, a diferença entre os dois traços é praticamente

inexistente, indicando que o incorporador de ar aumenta a retenção de água.

5.1.5 Densidade de Massa

Nas Figuras 5.6a e 5.6b estão plotados os gráficos que mostram o modelo do

comportamento da densidade de massa das argamassas estudadas em função dos

teores de aditivos e dos traços.

~ 2,2
E
~ 2
O) ,°

~-
w 1,8
:i

1,6

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Incorporador de Ar (%)

Figura 5.6a - Modeloda densidadede massa das argamassas estudadas em função
dos teores de aditivospara os traços 1:1:6e 1:2:9.
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Figura 5.6b - Modelo da densidade de massa das argamassas estudadas em função
dos teores de aditivos para os traços 1:1:6 e 1:2:9.
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Como pode-se observar, à medida que adiciona-se aditivo incorporador de ar e

reduz-se a quantidade de aditivo hidrofugante, a densidade de massa da argamassa

diminui.

Fazendo o tratamento estatístico adequado, foi obtido o modelo matemático que

expressa o comportamento da densidade de massa em função dos aditivos e é

expresso pela seguinte equação:

ME = 1,77036 + 0,0843375*TH - 0,176551*TI + O,156382*W - 0,0396747*TH*TI e R2 =
87,59%, onde:

ME - Densidade de massa da argamassa, em kgldm3; *
TH - Teor de Hidrofugante, em %; *
TI - Teorde Incorporadorde Ar, em%.*
* - valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Verifica-se que a densidade de massa, neste trabalho, independe do traço

utilizado (1:1:6ou 1:2:9). Isso pode ser explicado, pois para estes traços manteve-se

constante a relação aglomerante/agregado, que é a principal variável responsável pela

densidade das misturas.

Analisando-se o gráfico da Figura 5.6a, pode-se observar que quando se

aumenta a quantidade de aditivo incorporador de ar de O para 1,5%, a densidade de

massa das argamassas reduz-se em, aproximadamente, 18%. Também, observa-se

que a partir de um teor aproximado de 1,2% de incorporador de ar a densidade de

massa apresenta ligeira tendência de aumentar quando adiciona-se o aditivo.

5.2 ARGAMASSASNO ESTADO ENDURECIDO

5.2.1 Resistência Mecânica

A seguir serão apresentados os modelos matemáticos encontrados para as

variáveis: resistência à compressão, resistência à tração e relação entre as resistências,

à compressão e à tração.
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Fazendo-se o tratamento estatístico adequado, foi obtido o modelo matemático

abaixo, que expressa o comportamento da resistência à compressão em função dos

aditivos incorporador de ar e hidrofugante. O modelo encontrado foi o seguinte:

fe = 1,95476 - 0,655537*TI-0,873648*TR+ O,460504*TH + 0,950094*TI2 +
0,426503*TI*TH e R2= 87,09%, onde:

fc- Resistência à Compressão da argamassa, em MPa; *
TH - Teor de Hidrofugante, em %; *
TI - Teor de Incorporador de Ar, em %; *
TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
* - valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Neste modelo há uma forte interação entre os aditivos incorporador de ar e

hidrofugante quando se trata de resistência à compressão.

Para um melhor entendimento do comportamento da resistência à compressão

das argamassas estudadas, em função dos teores de aditivos e dos traços estudados,

fez-se a plotação deste modelo em gráficos que estão dispostos nas Figuras 5.7a,

5.7b, 5.7c e 5.7d.
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Figura 5.7a - Modelo da resistência à compressão em função dos aditivos, para o traço
1:1:6 (no eixo X - incorporador de ar).
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Figura 5.7b - Modelo da resistência à compressão em função dos aditivos, para o traço
1:1:6 (no eixo X- hidrofugante).
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Figura 5.7c - Modelo da resistência à compressão em função dos aditivos, para o traço
1:2:9 (no eixo X - incorporador de ar).
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Figura 5.7d - Modelo da resistência à compressão em função dos aditivos, para o traço
1:2:9 (no eixo X - hidrofugante).

Como se pode observar nos gráficos a seguir, os valores de resistência à

compressão foram superiores para as argamassas de traço 1:1:6, explicávelpor este

traço possuir uma maior quantidade de cimento. Pode-se verificar,também, que ao

adicionar-se hidrofuganteàs argamassas, em ambos os traços, elas aumentaram a

resistência à compressão, ocorrendo o inverso com o aumento da adição de

incorporadorde ar. Esta últimaobservação era esperada, pois os poros deixados pelo

aditivodiminuema compacidadedas argamassas no estado endurecido.

As argamassas de traço 1:1:6, independente da quantidade de aditivos,

atenderam aos valores exigidos pelo Caderno de Recomendações WTA que

recomenda valores entre 1,5 e 5 MPa para a resistência à compressão. Já as

argamassas de traço 1:2:9,comteor de hidrofuganteinferiora aproximadamente2,5%

e com teores de incorporadorde ar acimade aproximadamente1%, não atenderam ao

requisitodesta recomendação.Esta limitaos valores mínimose máximosde resistência

à compressão para que, indiretamente,seja limitadaa quantidade de cimento, pois

este, quando em elevadas quantidades, prejudicao desempenho das argamassas,

como relatado nos Capítulos 2 e 3.
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Analisando os gráficos é possível concluir que a resistência à compressão

diminui quando se aumenta a quantidade de aditivo incorporador de ar. Esta diminuição

acontece até o ponto onde se acrescentou, aproximadamente, 1% de aditivo

incorporador de ar. A partir deste valor, a resistência à compressão aumentou 25%

quando passamos de 1% para 1,5% deste aditivo.

Pode-se notar que há uma relação entre a resistência à compressão, o teor de ar

incorporadoe a porosidade.Estarelaçãoé proporcional.À medidaqueaquantidade de

incorporador de ar aumenta, o teor de ar aumenta e a porosidade também é acrescida.

Nestas variáveis de controle este aumento se processa até uma quantidade de aditivo

incorporador de ar aproximado de 1%, onde, com valores superiores do aditivo

incorporador de ar, o teor de ar incorporado diminui, a resistência à compressão

aumenta e a porosidade também diminui na mesma proporção, como se pode observar

no item 5.2.7.

Como, também, pode-se observar, o teor de ar incorporado aumenta com o

aditivo incorporador de ar na mesma proporção que a resistência à compressão diminui.

A partir da quantidade de incorporador de ar de 1,2% o teor de ar aumenta, neste

mesmo ponto de incorporador de ar, a resistência à compressão aumenta na

proporção que o teor de ar incorporado diminui.

Para se verificar o comportamento dos traços estudados em relação à

resistência à tração, fez-se o tratamento estatístico adequado onde foi obtido o

modelo matemático abaixo, que expressa o comportamento desta variável em função

dos aditivos, incorporador de ar e hidrofugante, e dos traços:

ft = 0,18075 - 0,0976693*TR + 0,0341626*TH - 0,0184328*TI e ~ = 78,53%, onde:
fr- Resistência à Tração da argamassa, em MPa; *
TH - Teor de Hidrofugante, em %; *
TI- Teor de Incorporador de Ar, em %; *
TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
* - valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Com o valor de R2próximo a 80%, observa-se que houve uma variabilidade dos

dados relativamente baixa, apesar deste ensaio normalmente apresentar uma
variabilidade elevada.
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Nas Figuras 5.8a e 5.8b estão plotados os gráficos que mostram o modelo do

comportamento da resistência à tração por compressão diametral das argamassas

estudadas em função dos teores de aditivos e dos traços estudados.
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Figura 5.8a - Modelo da resistência à tração em função dos aditivos, para o traço
1:1:6.
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Figura 5.8b - Modelo da resistência à tração em função dos aditivos, para o traço
1:2:9.

Observando-se os gráficos e a equação do modelo, pode-se observar que não

houve interação entre as variáveis, não havendo, portanto, interferência do incorporador

de ar sobre o hidrofugante e vice-versa.

101



Como pode-se observar nos gráficos, o traço 1:1:6 (mais rico) apresenta

resistênciaà traçãomaiorqueo traço 1:2:9 (mais pobre). Este aumento observado é da

ordem de 57%. Este fato pode ser explicado por ter aquele traço uma quantidade maior

de cimento que este.

Outro fato que pode ser observado é que, quando aumenta-se a quantidade de

aditivo incorporador de ar, a resistência à tração diminui na faixa de 11%, porém,

quando aumenta-se a quantidade de aditivo hidrofugante, a resistência à tração

aumenta, um acréscimo de resistência de aproximadamente 30%.

Fazendo-se o tratamento estatístico adequado, obteve-se o modelo matemático

que expressa o comportamento da relação entre as resistências à compresslo e à

tração, em função dos aditivos, incorporador de ar e hidrofugante, bem como dos

traços estudados. Este modelo é expresso pela equação:

fJft = 15,3798 - 4,2789*TI + 3,30529*TR -3,30115*TI*TR e ~ = 50,72%,onde:
fclfr- Relação entre as resistência à compressão e à tração da argamassa; *
TI - Teor de Incorporador de Ar, em %; *
TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
* - valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Para a relação entre as resistências, o aditivo hidrofugante não foi significativo,

ou seja, este aditivo não exerce nenhuma influência sobre a relação entre as

resistências à compressão e à tração.

Na Figura 5.9 está plotado o gráfico que mostra o modelo do comportamento da

relação entre a resistência à compressão e a resistência à tração por compressão

diametral das argamassas estudadas em função dos teores de aditivos e dos traços

estudados.

Analisando-se o gráfico da Figura 5.9, observa-se que para o traço 1:2:9, a

relação entre as resistências é, aproximadamente, 44% maior que a relação entre as

resistências para o traço 1:1:6, quando não há adição de incorporador de ar. Contudo,

quando aumenta-se a quantidade de incorporador de ar, esta diferença cai para zero

(O),quando o teor de incorporador de ar chega a 1,3%. A partir deste valor, as posições
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se invertem, o traço 1:2:9 apresenta uma relação entre as resistências menor que a do

traço 1:1:6.

10
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- 6-
::24

2
O

""'-""'-

-1:1:6

- - 1:2:9

O 0,3 0,6 0,9 1,2

Incorporador de Ar (%)

1,5

Figura 5.9 - Modelo da relação entre as resistências à compressão e à tração
em função do aditivo incorporador de ar e dos traços.

o Caderno de Recomendações - wr A coloca que a relação entre as resistências

à compressão e à tração não deve exceder a 3 unidades, fato que pode ser encontrado

quando o teor de incorporador de ar foi superior à aproximadamente 1%. Valor este que

vem confirmar a recomendação dos alemães, que define a quantidade de aditivo

incorporador de ar em tomo de 1%.

Este valor exigido pela norma alemã wrApara a relação entre as resistências é

com o objetivo de garantir a estabilidade do sistema de revestimento que, na Alemanha,

sofre a ação gelo-degelo. O congelamento exerce tensões de tração elevadas nos

revestimentos, por isso, os revestimentos devem apresentar uma resistência à tração

maior, próxima aos valores da resistência à compressão. Porém, em nosso país, este

fenômeno não ocorre, podendo ser, portanto, este valor mais flexível.

5.2.2 Resistência aos Sais

Para se determinar o comportamento das argamassas em relação à resistência

aos sais, fez-se o tratamento estatístico da regressão múltipla, tendo sido obtido o

modelo matemático que expressa o comportamento da resistência aos sais em função

do aditivo hidrofugante e expresso pela seguinte equação:
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RS = 9,71812 + 4,00641*TH - 0,475321*TR -4, 15471*TH2 + 0,879576*TH*TR e
R2 = 88,54%, onde:

RS- Resistência aos Sais da argamassa, em dias; *

TH - Teor de Hidrofugante, em %; *

TR- Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
* -valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Na Figura 5.10 está plotado o gráfico que mostra o modelo do comportamento da

resistência aos sais das argamassas estudadas em função do teor de aditivo

hidrofugante e dos traços estudados, 1:1:6 e 1:2:9.
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Figura 5.10 - Modeloda resistência aos sais em função do aditivo hidrofugante e dos
traços.

Como pode ser observado no modelo da Figura 5.10, o aditivo incorporador de ar

não exerceu influência nenhuma sobre a resistência aos sais nas argamassas, porém o

aditivo hidrofugante se mostrou imprescindível para que as argamassas se tomassem

resistentes ao ataque por sais. A resistência das argamassas de recuperação, segundo

o Caderno de Recomendações - WTA,deve ser de, no mínimo,10dias.

Observando-se também o gráfico, com relação ao teor de aditivo hidrofugante em

tomo de 1,5%, os traços tiveram uma resistência aos sais compatível com a
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recomendada pela norma alemã. Quando passou-se do nível de hidrofugante de Opara

3%, a resistência aos sais aumentou em 50%.

5.2.3 Coeficiente de Resistência à Difusão de Vapor

Fez-se o tratamento estatístico adequado para se obter um modelo matemático

que expressasse o comportamento do coeficiente de resistência à difusão de vapor em

função dos aditivos, incorporador de ar e hidrofugante, e dos traços, 1:1:6 e 1:2:9. O

modelo encontrado foi o seguinte:

J.1 = 13,2175 + 1,03474*TH-1,060904*TI + O,465667*TR+ 2,39506*TH2+ 5,41006*Tt2
+ 4,57003*TI*TH e R2= 40,54%, onde:

/.1- Coeficiente de resistência à difusão de vapor d'água da argamassa; *
TH- Teor de Hidrotugante, em %; *
TI - Teor de Incorporador de Ar, em %; *
TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
* -valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

O ensaio para determinar o coeficiente de resistência à difusão do vapor d'água é

muito sensível às variações climáticas, como a temperatura e a umidade. Teve-se

dificuldades para manter constante as condições exigidas pela norma, portante houve

uma variabilidade alta neste ensaio.

Nas Figuras 5.11a e 5.11b estão plotados os gráficos que mostram o modelo do

comportamento do coeficiente de resistência à difusão de vapor d'água das

argamassas estudadas em função dos teores de aditivos e dos traços estudados.

105



...o
~ 27l>
o 24 +

lfG r 00 o~ 21 ~~
i5 18
(I)
~ 15
'& 12o
o 0,0

o,

TH=()o~
0000000 000 N TH=0,44%

00:0."00. 'o' .' TH=1,5%

~ - - TH=2,56%
00: , -TH=3%

.,,"

.~ ~T_,:~ ~:.=.~o: .::0.. ."0. .'

0,3 0,6 0,9 1,2

Incorporador de Ar (%)

1,5

Figura 5.11a - Modelo do coeficiente de resistência à difusão de vapor em função dos
aditivos para o traço 1:1:6.
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Figura 5.11b - Modelo do coeficiente de resistência à difusão de vapor em função dos
aditivos para o traço 1:2:9.

Como pode-se observar através do modelo encontrado, há uma forte interação

entre os aditivos utilizados. Verifica-se, também, que os teores de aditivo hidrofugante

abaixo de 1,5% diminuíram o coeficiente de resistência à difusão de vapor em

aproximadamente 38% quando o teor de incorporador passa de ° para 1,5%. Porém,

ocorreu o inverso para os valores do coeficiente de resistência à difusão de vapor

quando o teor de hidrofugante foi superior à 2%, a variável aumentou em

aproximadamente 23%.

Segundo a recomendaçãoda normaalemã -WfA, o coeficiente de resistência à

difusãode vapornão deve excedera 12 unidades.Nos traços estudados,apenas
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alguns aproximaram-se desta recomendação. Porém, deve-se observar que há uma

diferença entre o clima na Alemanha e no Brasil. Naquele país o inverno é muito mais

rigoroso e a difusão do vapor se processa principalmente pela alvenaria. Já no Brasil,

nas regiões onde existe inverno, a difusão de vapor se processa através das aberturas

daedificação, sendo insignificante a parcela de vapor que é difusa através das paredes.

Por isso, esta variável poderia ter um valor maior que o recomendado (igualou inferior a

12).

5.2.4 AbsorçAo Capilar

Fazendo o tratamento estatístico adequado foi obtido o modelo matemático,

através da regressão múltipla, que expressa a absorção capilar em função dos aditivos

e é expresso pela seguinte equação:

AC = 3,09966 - 2,18879*TH+ O,816844*TR+ 1,64934*TH2-1, 11613*TH*TRe R2 =
74,17%, onde:

AC - Absorção Capilar da argamassa, em Kglm2; *
TH - Teor de Hidrofugante, em %; .
TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
- valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Observando o modelo, verifica-se que não houve influência do aditivo

incorporador de ar na absorção capilar das argamassas. Isto vem contrariar a

bibliografia que indica que, quando são adicionadas microbolhas de ar em argamassas,

estas microbolhas podem "quebrar" a capilaridade, diminuindo assim a absorção

capilar. Porém o hidrofugante, a medida que foi sendo adicionado às argamassas,

diminuiu a absorção capilar, sendo esta diminuição mais acentuada para o traço 1:2:9.

Uma hipótese a ser considerada para explicar a falta de influência do aditivo

incorporador de ar na absorção capilar, é que quando adiciona-se hidrofugante à

argamassa, este, por si só, já diminui a absorção capilar, pouco interferindo os poros

deixados pelo incorporador de ar.

Na Figura 5.12 está plotado o gráfico que mostra o modelo do comportamento da

absorção capilar das argamassas estudadas em função dos teores de aditivos e dos

traços estudados.
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Analisando o gráfico da Figura 5.12, observa-se que todos os resultados estão

de acordo com o recomendado pela norma alemã wr A, que prescreve que a absorção

capilar em 24 horas deve ser superior a 0,3 kglm2. A exigência de uma absorção

capilar mínima é para que os sais possam ser solubilizados e transportados para as

camadas subseqüentes à alvenaria.
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Figura 5.12 - Modelo da absorção capilar de água em 24 horas em função do aditivo
hidrofugante e dos traços.

Também é possível verificarque o traço 1:2:9 apresentou uma absorção capilar

44% superior à do traço 1:1:6, quando não se utilizou aditivo hidrofugante. A medida

que este aditivo foi sendo utilizado, esta diferença reduziu-se a zero (O)com 2,5% de

hidrofugante.

5.2.5 Absorção por amemo

Ao fazer-se o tratamento estatístico, obteve-se o modelo matemático que

expressa o comportamentoda absorção por imersão em função dos aditivos e dos

traços e está representado pela seguinte equação:

1= 19,0442 - 2,65127*TH + 3,62969*TI + 1,47199*TR -4,12781*Tl2e
W= 58,59%, onde:

I - Absorção por lmersão da argamassa, em %; *

TH- Teor de Hidrofugante,em %; *
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TI- Teor de Incorporador de Ar, em %; *

TR- Traço (1:1:6e 1:2:9).*
-valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

o ensaio para determinação da absorção por imersão está suscetível às

variações do processo para a sua realização, por isso a variabilidadedo ensaio é
elevada.

Nas Figuras 5.13a e 5.13b estão plotados os gráficos que mostram o modelo do

comportamento da absorção por imersão das argamassas estudadas em função dos

teores de aditivos e dos traços estudados.-
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Figura 5.13a- Modelo da absorção de água por imersão em função dos aditivos para o
traço 1: 1:6.-
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Figura 5.13b - Modelo da absorção de água por imersão em função dos aditivos para o
traço 1:2:9.
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Analisando-se os das Figuras 5.13a e 5.13b, pode-se verificar que não há

interação significativaentre os aditivos incorPOradorde ar e hidrofugantequando se

trata da absorção por imersão.

Verifica-se, também, que para o traço 1:1:6 a absorção foi inferior quando

comparada ao traço 1:2:9. Outro fato que pode ser observado, a partir dos gráficos, é

de que, com o aumento do teor de aditivo incorPOrador de ar, a absorção capilar

aumenta até um ponto que, a partir daí, a absorção começa a diminuir.Este ponto está

em torno de 1% de aditivo incorporador de ar. E, com o aumento do hidrofugante, a

absorção de água por imersão, como na absorção capilar, também diminuiu.

Pode-se notar que há uma relação entre a absorção por imersãe e o teor de ar

incorporado. Esta relação é proporcional. À medida que a quantidade de incorporador é

aumentada, o teor de ar incorporado aumenta e com ele a absorção de água por

imersão também cresce. Nestas duas variáveis de controle este aumento se processa

até uma quantidade de aditivo incorporador de ar aProximado de 1,2%, onde, com

valores superiores de aditivo, o teor de ar incorporado diminuie a absorção por imersão

também diminui na mesma proporção.

5.2.6 Densidade de Massa

Fazendo a regressão múltipla, foi obtido o modelo matemático que eXPressa o

comportamento da densidade de massa aparente em função dos aditivos e é expresso

pela seguinte equação:

ME = 1,62645 + O,0662658*TH - O,129888*TI- O,0145*TR - O,042586*TH2 + 0,11075
TI2eR2 = 79,71%, onde:

ME - Densidade de massa da argamassa, em kg/dm3;*

TH- Teor de Hidrofugante,em %; *
TI - Teor de Incorporador de Ar, em %; *

TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *

* -valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.

Nas Figuras 5.148 e 5.14b estão plotados os gráficos que mostram o modelo do

comportamento da densidade de massa aparente das argamassas estudadas em

função dos teores de aditivos e dos traços estudados.
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Figura 5.14a - Modelo da densidade de massa em função dos aditivos para o traço
1:1:6.
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Figura 5.14b - Modelo da densidade de massa em função dos aditivos para o traço
1:2:9.

Como se pode observar analisando os gráficos, não há interação entre os

aditivos, e, como era previsível, ao se adicionar incorporador de ar às argamassas, a

densidade de massa aparente (densidade absoluta) diminuiu. Esta diminuição foi até

um ponto, no qual, a partir dele, a densidade de massa praticamente não se alterou.

Este ponto encontra-se em torno de 1,2% de aditivo incorporador de ar. Pode-se
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verificar, também, que ao aumentar-se a quantidade de aditivo hidrofugante de O para

3%, a densidade de massa aumentou em tomo de 7%.

A recomendação feita pelos alemães, em seu caderno técnico - WTA 2-2-91

(1995), é que a densidade de massa aparente deve ficar em tomo de 1,4 kg/dm3, Em

nenhum caso foi obtido este valor, que permaneceu entre 1,5 e 1,9 kgldm3,O valor de

1,4 kg/dm3recomendado é para que, indiretamente, seja garantida a porosidade da

argamassa e também seja limitadaa quantidade de cimento,

A norma alemã DIN 18550 prescreve que os corpos-de-provaprismáticosde

argamassa devem ser moldados em 2 camadas com 10 golpes cada camada. Já a

norma brasileira NBR 7215, que foi a utilizada neste estudo, recomenda que a

moldagem deve ser feita em 4 camadas com 20 golpes cada. Esta diferença na

moldagem,além de não se ter utilizadoagregados leves comorecomenda a WTA2-2-

91, pode ter sido a causa de não se ter alcançado o valorexigidopela norma para a

densidade de massa aparente, e tambémpara a porosidadeque deve ser de 40%, no

mínimo.Sabe-se que quanto mais compactada a argamassa maior é a quantidade de

ar expulso, diminuindo,assim, a densidade de massa e a porosidade da argamassa
endurecida.

5.2.7 Porosidade Aparente ou indice de Vazios

Fazendo o tratamento estatístico adequado, foi obtido o modelo matemático que

expressa o comportamento da porosidade aparente em função dos aditivos e dos

traços, e é expresso pela seguinte equação:

PO = 32,5531 - 2,83882*TH + 4,77523*TI + 2,05717*TR - 4,7901T12e
R2 = 50,05%, onde:

PO - Porosidade Aparente da argamassa, em %; *

TH - Teor de Hidrofugante, em %; *

TI - Teor de Incorporador de Ar, em %; *

TR - Traço (1:1:6 e 1:2:9). *
* -valores codificados de acordo com a Tabela 4.3.
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Nas Figuras 5.158 e 5.15b estão plotados os gráficos que mostram o

comportamentoda porosidadeaparente ou índicede vaziosdas argamassas estudadas

em função dos teores de aditivose dos traços estudados.
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Figura 5.158 - Modelo da porosidade aparente em função dos aditivos para o traço
1:1:6.-
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Figura 5.15b - Modelo da porosidade aparente em função dos aditivos para o traço
1:2:9.

Observando as Figuras 5.15a e 5.15b, pode-se verificarque a porosidade não é

afetada pela interação entre os aditivos incorporador de ar e hidrofugante. E, também,

como era de se esperar, a porosidade aumenta com a adição do incorporador do ar.

Este aumento chega até um ponto, em tomo de 1% de incorporador de ar, e a partir
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deste valor, a porosidade apresenta uma pequena diminuição. Os gráficos levam a

concluir que adições de incorporador de ar acima de 1,2% não aumentam a porosidade

das argamassas.

Com relação ao caderno de recomendações WTA 2-2-91 (1995), a porosidade

deve ser superior a 40%, valor este não encontrado nestes traços, onde o valor máximo

ficou em tomo de 39%, fato este já discutido no item 5.2.6.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕESDOTRABALHO

Através deste estudo, pode-se concluir que em todas as propriedades analisadas

houve a influência do aditivo incorporador de ar, do aditivo hidrofugante e do traço, bem

como da interação destas variáveis entre si.

o estudomostrouque é possível desenvolver uma argamassa que se propõe

a dessalinizar edificações contaminadas por sais e umidade utilizando materiais

nacionais.

Pode-se observar, também, que na maioria dos ensaios das argamassas, tanto

no estado fresco como no estado endurecido, ficou nítida a existência de um "teor

ótimo" de aditivos, a partir do qual as propriedades mudam de tendência. No global, o

"teor ótimo" para o aditivo incorporador de ar está em torno de 1% e do aditivo

hidrofugante em torno de 2%, confirmando o que ARENDT (1995) recomenda.

Especificamente, para os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa, pode-se

concluir que:

a) Os traços de argamassas estudados apresentaram um comportamento compatível

com os prescritos pelo Caderno de Recomendações WTA2-2-91 (1995). Quando se

refere à argamassa fresca pode-se concluir, com relação à Consistência, que o valor

recomendadopelo Cadernode RecomendaçõesWTA2-2-91 (1995) é de 170 :!:

5mm, porém, neste estudo, o índice de consistência variou entre 223 e 277 mm. No

entanto, cabe salientar que na Alemanha o método de aplicação das argamassas é

mecânico, ao passo que no Brasil utiliza-se, normalmente, aplicação manual, o que

justifica as diferenças nos índices de consistência considerados adequados.

b) Com relação ao Teor de Ar Incorporado nas argamassas no estado fresco, o valor

recomendado é de no mínimo 25%. Nas argamassas estudadas o único traço que

atingiu tal valor foi o que tinha um teor de aditivo incorporador de ar de 1,2 % e teor

de hidrofugante de O%, ou seja, sem hidrofugante. A Figura 14 mostrou que não se
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pode atingir o valor recomendado (25%). Talvez se o modo de mistura fosse

modificado, por exemplo, utilizando-se uma argamassadeira de tombo, isto

provavelmente aumentaria o teor de ar incorporado nas argamassas frescas. Os

alemães recomendam este tipo de argamassadeira.

c) A Retenção de Água foi superior à recomendada, que é de no mínimo 85%, sendo

o menor valor apresentado pelos traços estudados de 94,25%. Isto vem comprovar

o que a bibliografia relata, ou seja, que argamassas com teores de cales,

principalmente cales em pasta, aumentam a retenção de água.

d) O teor de incorporador de ar mais aconselhável economicamente, para que se tenha

um menor consumo de cimento, é acima de 1% e o teor de aditivo hidrofugante,

aproximadamente 1,5%.

e) A Densidade de Massa diminui com a adição de incorporador de ar. Porém esta

diminuição se dá até quando se adiciona aproximadamente 1,2% de aditivo

incorporador de ar, sendo que, a partir deste valor, a massa específica aparente

começa a aumentar. Fica evidenciado que o uso de teores de aditivo incorporador

de ar superiores a 1,2% não apresenta vantagens quando se quer diminuir a massa

específica aparente de argamassas.

f) A Resistência à compressão diminui quando se aumenta a quantidade de aditivo

incorporador de ar. Esta diminuição aconteceu até o ponto onde se acrescentou,

aproximadamente, 1% de aditivo incorporador de ar. A partir deste valor, a

resistência à compressão aumentou 25% quando se passa de 1 para 1,5% deste

aditivo.

g) A Resistência à tração por compressão diametra/, do traço 1:1:6 apresenta valores

de resistência maiores que as do traço 1:2:9 da ordem de 57%. Outro fato que pode

ser observado é que, quando se aumenta a quantidade de aditivo incorporador de

ar, a resistência à tração diminui, na faixa de 11%, porém quando se aumenta a

quantidade de apitivo hidrofugante, a resistência à tração aumenta, um acréscimo

de resistência de aproximadamente 30%.
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h) Para o traço 1:2:9, a Relação entre as resistências é, aproximadamente, 44% maior

que para o traço 1:1:6, quando não há adição de incorporador de ar. Contudo,

quando se aumenta a quantidade de incorporador de ar até 1,3%, esta diferença cai

para zero (O).A partir deste valor, as posições se invertem, o traço 1:2:9 apresenta

uma relação entre as resistências menor que a do traço 1:1:6.

i) O Caderno de Recomendações WfA 2-2-91 (1995) coloca que a relação entre as

resistências à compressão e à tração não deve exceder a 3, fato que pode ser

constatado quando o teor de incorporador de ar foi superior à aproximadamente 1%.

Este valor, exigido nas recomendações Wf A para a relação entre as resistências,

tem o objetivo de garantir a estabilidade do sistema de revestimento que, na

Alemanha, sofre a ação do congelamento.

j) Com o teor de aditivo hidrofugante em torno de 1,5%, todos os traços apresentaram

resistência aos sais compatível com a recomendada pela recomendação alemã -
WfA e quando passou-se do nível de hidrofugante de O para 3%, a resistência aos

sais aumentou em 50%.

k) Os teores de aditivo hidrofugante abaixo de 1,5% diminuem o Coeficiente de

resistência à difusão de vapor d'água em aproximadamente 38% quando o teor de

incorporador passa de O para 1,5%. Porém, ocorre o inverso quando o teor de

hidrofugante é superior a 2%, a variável aumentou em aproximadamente 23%. Esta

variável não é tão significativa para a realidade brasileira, pois o clima brasileiro é

diferente do clima europeu, principalmente do alemão. O inverno na Alemanha é

mais rigoroso e a vedação da edificação é muito importante e o vapor d'água sai

para a atmosfera através das paredes, por isso nos países de clima frio esta variável

é tão importante.

I) Quando se adicionou microbolhas de ar nas argamassas pelo incorporador de ar, a

Absorção Capilar aumentou, contrariando a bibliografia que diz que as microbolhas

podem "quebrar" a capilaridade, diminuindo assim a absorção capilar. Observou-se,

também, que o traço 1:2:9 apresentou uma absorção capilar 44% superior à do

traço 1:1:6, quando não se utilizou aditivo hidrofugante. A medida que a adição foi

sendo aumentada, esta diferença reduziu-se a zero (com 2,5% de hidrofugante). As

117



recomendações alemãs da WTA 2-2-91 (1995) exigem uma absorção capilar

mínima para as argamassas de recuperação a fim de que os sais possam ser

solubilizados e transportados para as camadas externas à alvenaria.

m) Ao se adicionar incorporador de ar às argamassas, a Massa Específica Aparente

(densidade absoluta) diminuiu. Esta diminuição foi até um ponto, no qual, a partir

dele, a massa específica praticamente não se alterou. Este ponto encontra-se em

torno de 1,2% de aditivo incorporador de ar. Pode-se verificar, também, que ao

aumentar-se a quantidade de aditivo hidrofugante de Opara 3%, a massa específica

aumentou em torno de 7%. Em nenhum caso foi obtido o valor recomendado para

esta variável que é de 1,4 kg/dm3,esta permaneceu entre 1,5 e 1,9 kg/dm3.O valor

recomendado objetiva, indiretamente, que seja garantida a porosidade da

argamassa e que também seja limitada a quantidade de cimento.

n) A Porosidade aumenta com a adição do incorporador do ar. Este aumento ocorre

até 1% de incorporador de ar; a partir daí, a porosidade apresenta uma pequena

diminuição. Os gráficos levam a concluir que adições de incorporador de ar acima

de 1,2% não aumenta a porosidade das argamassas. Com relação às

recomendações da WTA 2-2-91 (1995), a porosidade deve ser superior a 40%, valor

este não encontrado nestes traços; o valor máximo ficou em torno de 39%.

6.2 SUGESTÕES PARATRABALHOSFUTUROS

Para que se possa determinar a composição e o traço de uma argamassa de

reboco de recuperação brasileira, complementando este estudo, sugere-se os

seguintes estudos posteriores:

a) Fazer a aplicação dos traços que tiveram melhor desempenho em alvenarias

contaminadas por sais e umidade e verificar a sua aderência à base;

b) Aplicar os traços com melhor desempenho neste estudo em uma alvenaria

contaminada com sais e umidade e verificar, através de ensaios químicos, se há

uma redução do teor de sais na alvenaria e conseqüentemente se há um aumento

do teor deste no reboco de recuperação;
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c) Verificar se a argamassa de reboco de recuperação pode ser utilizada como

argamassa preventiva em alvenarias onde se sabe que haverá contaminação por

sais e umidade, como nas regiões litorâneas. Isto poderá ser efetuado através da

aplicação de argamassas de recuperação em paredes sãs e contaminando-se esta

parede verificar se os sais permaneceram na alvenaria ou se deslocaram para o

revestimento;

d) Analisar a influência do tipo de moldagem e do tipo de mistura na porosidade das

argamassas quando utiliza-se aditivo incorporador de ar;

e) Analisar a influência da composição granulométrica e da cura nas propriedades das

argamassas no estado fresco e endurecido.
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ANEXOA

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO
EMPREGADOSNO ESTUDO EXPERIMENTAL

DOS MATERIAIS

TABELAA-a Caracterização do cimento Portland pozolânico CP IV-32utilizado nas
argamassas em estudo.

MÉTODODE I CARACTERisTICA

ENSAIO
NBR 7215 (ABNT, 1996)
NBR 6474 (ABNT, 1982
NBR 7224 (ABNT, 1984
NBR 7251 (ABNT, 1982

CIMENTO PORTLAND
POZOLÂNICO

AMOSTRA ANALISADA
1,6%

2,79 kg/dm
429 m~

1,045 ka/dm

TABELA A-b Características químicas do cimento CP IV - 32.
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MATERIAISCONSTITUINTES TEORESDEMATERIAIS(%)
Si02 30,82
Ab03 10,06
Fe203 2,84
CaO 43,59
MQO 4,64
S03 2,75

Na20 0,13
K20 0,89

Cal livre 1,77
Perda ao fOQo 3,83

Resíduos insolúveis 31,52
Equivalente alcalino 0,71



TABELAA-c Caracterização da cal utilizada nas argamassas em estudo.

TABELA A-d Caracterização do agregado miúdo utilizado nas argamassas em estudo.
METODO DE CARACTERISTICA AGREGADO MIUDO

ENSAIO ANALISADA AMOSTRA ANALISADA
NBR 7218 Teor de argila em 0,9%

ABNT,1987 torrões
NBR 7219 Teor de materiais

ABNT, 1987 ulverulentos
NBR 7220 Avaliação das

ABNT,1987 im urezas or ânicas
NBR 7251 Massa Unitária no

ABNT,1982 estado solto
Método Massa Específica

Picnômetro

3,5%

< 300 p.p.m.

1,48 kg/dm

2,62 kg/dm

.I
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METODO DE CARACTERISTICA CAL HIDRATADA
ENSAIO ANALISADA AMOSTRA ANALISADA

NBR 9289 Finuraretida Ipeneira nQ200 0%
(ABNT, 1998) acumulada Ipeneira nQ30 13,88%

NBR 9205 Estabilidade estável
(ABNT, 1985)

NBR 9290 Indice de retenção de água 95,07%
(ABNT, 1996)

Anidrido Carbônico (C02) 5,58
NBR 6473 Oxido total em base não 92

(ABNT, 1996) volátil (CaO + MgO)
Oxidos não hidratados (em 23,5

CaO)
NBR 6474 Massa Específica 2,66 kg/dm

(ABNT, 1984)
NBR 7251 Massa Unitária no estado 0,71 kg/dm"

(ABNT, 1982) solto



TABELA A-e Caracterização do agregado miúdo utilizado nas argamassas em estudo-
Composicão Granulométrica e Inchament

Massa específica = 2,62 kg/dm3 Método do picnômetro
Massa unitária = 1,48 kg/dm3 (NBR 7251/82)
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METODO PENEIRAS- ABERTURA PORCENTAGEM
DE ENSAIO DAS MALHAS (mm) RETIDA ACUMULADA

6,3
4,8 O
2,4 4

NBR 7217 1,2 15
(ABNT, 1987) 0,6 38

0,3 80
0,15 99

NBR 7217 Dimensão máxima característica (mm) 4,8
(ABNT, 1987) Módulo de finura 2,37

NBR 6467 Coeficiente de Inchamento médio 1,26
(ABNT, 1987) Umidade Crítica (%) 3,9



ANEXO B

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ARGAMASSA NO ESTADO FRESCO

TABELA B-a Média dos resultados dos ensaios realizados para argamassa fresca.

Obs.: Os dados acima representam a média de três determinações.
* - teor de aditivo incorporador de ar
** - teor de aditivo hidrofugante
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Traço TI* TH** aIagl aIcim C.Cim. Cons. Trab. M.Esp. T.Ar R. Agua
(Ofo) (Ofo) (kg/m3) (mm) (mm) (Kg/dm3) (Ofo) (Ofo)

1:1:6 0,22 2,56 0,70 1,29 189,62 247,0 234,0 2,06 5,03 95,28
1:2:9 0,22 2,56 0,77 2,07 116,31 240,0 239,3 2,09 4,74 96,20
1:1:6 1,28 0,44 0,66 1,22 154,28 258,5 242,5 1,73 21,16 95,96
1:2:9 1,28 0,44 0,74 1,99 93,63 258,0 251,3 1,64 23,85 96,13
1:1:6 0,22 0,44 0,67 1,23 167,33 272,0 266,0 1,87 14,28 95,29
1:2:9 0,22 0,44 0,75 2,03 112,55 246,0 234,3 1,96 9,07 97,89
1:1:6 1,28 2,56 0,63 1,16 161,10 242,0 234,3 1,79 18,71 96,02
1:2:9 1,28 2,56 0,73 1,97 99,46 249,0 240,3 1,74 19,46 96,34
1:1:6 0,75 1,5 0,67 1,24 161,23 250,0 243,3 1,80 17,29 95,28
1:2:9 0,75 1,5 0,74 1,98 101,83 251,0 249,8 1,78 17,36 96,51
1:1:6 ° 1,5 0,74 1,37 185,91 238,7 227,3 2,1 4,21 95,14
1:2:9 ° 1,5 0,81 2,17 116,45 243,0 235,2 2,05 3,79 96,57
1:1:6 1,5 1,5 0,62 1,14 162,70 241,0 221,7 1,76 20,13 95,55
1:2:9 1,5 1,5 0,73 1,98 99,50 251,0 236,7 1,74 19,32 96,77
1:1:6 0,75 ° 0,66 1,23 147,27 259,0 245,0 1,65 24,69 95,43
1:2:9 0,75 ° 0,79 2,13 97,02 259,5 250,8 1,66 22,28 96,19
1:1:6 0,75 3 0,70 1,29 156,00 267,0 253,3 1,81 16,71 94,25
1:2:9 0,75 3 0,81 2,18 106,82 281,0 268,5 1,84 13,38 95,55
1:1:6 0,75 1,5 0,66 1,22 157,60 255,0 242,5 1,76 19,52 94,89
1:2:9 0,75 1,5 0,80 2,16 105,05 253,7 245,0 1,80 15,25 95,57
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TABELAB-b Resultados dos ensaios realizados para argamassa fresca.
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Traço TI* TH** alagl ale C.Cim. Cons. M.Esp. T.AR R. Agua
(%) (%) (kg/m3) (mm) (kg/dm3) (%) (%)

1:1:6 0,22 2,56 0,70 1,29 189,62 230,00 2,12 2,07 96,09
1:1:6 0,22 2,56 0,70 1,29 189,62 250,00 2,03 7,24 95,12
1:1:6 0,22 2,56 0,70 1,29 189,62 261,00 2,04 5,79 94,63
1:2:9 0,22 2,56 0,77 2,07 116,31 230,00 2,09 2,65 96,56
1:2:9 0,22 2,56 0,77 2,07 116,31 250,00 2,15 6,34 96,51
1:2:9 0,22 2,56 0,77 2,07 116,31 250,00 2,03 5,24 95,53
1:1:6 1,28 0,44 0,66 1,22 154,28 264,50 1,82 17,08 97,34
1:1:6 1,28 0,44 0,66 1,22 154,28 245,00 1,70 22,39 95,69
1:1:6 1,28 0,44 0,66 1,22 154,28 266,00 1,66 24,02 94,85
1:2:9 1,28 0,44 0,74 1,99 93,63 250,00 1,63 24,71 97,40
1:2:9 1,28 0,44 0,74 1,99 93,63 257,50 1,64 23,93 95,83
1:2:9 1,28 0,44 0,74 1,99 93,63 266,00 1,66 22,91 95,15
1:1:6 0,22 0,44 0,67 1,23 167,33 274,00 1,87 14,38 95,87
1:1:6 0,22 0,44 0,67 1,23 167,33 263,50 1,87 14,38 96,34
1:1:6 0,22 0,44 0,67 1,23 167,33 278,50 1,88 14,09 93,66
1:2:9 0,22 0,44 0,75 2,03 112,55 234,00 1,98 8,13 97,94
1:2:9 0,22 0,44 0,75 2,03 112,55 264,00 1,98 8,13 97,74
1:2:9 0,22 0,44 0,75 2,03 112,55 239,00 1,92 10,96 97,98
1:1:6 1,28 2,56 0,63 1,16 161,10 235,00 1,84 16,27 97,32
1:1:6 1,28 2,56 0,63 1,16 161,10 239,50 1,74 21,09 95,68
1:1:6 1,28 2,56 0,63 1,16 161,10 252,00 1,79 18,77 95,07
1:2:9 1,28 2,56 0,73 1,97 99,46 250,00 1,76 18,60 97,35
1:2:9 1,28 2,56 0,73 1,97 99,46 256,00 1,70 21,13 95,95
1:2:9 1,28 2,56 0,73 1,97 99,46 240,00 1,76 18,66 95,43
1:1:6 0,75 1,50 0,67 1,24 161,23 252,50 1,87 14,40 96,48
1:1:6 0,75 1,50 0,67 1,24 161,23 237,50 1,81 16,87 95,05
1:1:6 0,75 1,50 0,67 1,24 161,23 260,50 1,73 20,61 94,30
1:2:9 0,75 1,50 0,74 1,98 101,83 243,00 1,84 14,77 96,98
1:2:9 0,75 1,50 0,74 1,98 101 ,83 252,50 1,74 19,26 95,70
1:2:9 0,75 1,50 0,74 1,98 101,83 257,50 1,77 18,04 96,85
1:1:6 0,00 1,50 0,74 1,37 185,91 240,00 2,13 3,10 95,03
1:1:6 0,00 1,50 0,74 1,37 185,91 240,00 2,07 3,99 94,32
1:1:6 0,00 1,50 0,74 1,37 185,91 237,50 2,10 5,53 96,08
1:2:9 0,00 1,50 0,81 2,17 116,45 244,00 2,08 2,63 97,15
1:2:9 0,00 1,50 0,81 2,17 116,45 240,00 2,01 5,53 95,90
1:2:9 0,00 1,50 0,81 2,17 116,45 246,00 2,07 3,22 96,65
1:1:6 1,50 1,50 0,62 1,14 162,70 225,00 1,81 17,78 96,83
1:1:6 1,50 1,50 0,62 1,14 162,70 262,50 1,68 24,08 93,89
1:1:6 1,50 1,50 0,62 1,14 162,70 235,00 1,80 18,52 95,93
1:2:9 1,50 1,50 0,73 1,98 99,50 245,00 1,75 19,03 97,11
1:2:9 1,50 1,50 0,73 1,98 99,50 257,50 1,82 15,94 97,10
1:2:9 1,50 1,50 0,73 1,98 99,50 250,00 1,66 23,01 96,09



c

* - teor de aditivo incorporador de ar
** - teor de aditivo hidrofugante
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V, 'LI' ,uva\.l

Traço TI* TH** alagl ale C. Cimo Cons. M.Esp. T.AR R. Agua
(%) (%) (kg/m3) (mm) (kg/dm3) (%) (0J0)

1:1:6 0,75 0,00 0,66 1,23 147,27 250,00 1,70 22,37 95,31
1:1:6 0,75 0,00 0,66 1,23 147,27 265,00 1,58 27,78 96,32
1:1:6 0,75 0,00 0,66 1,23 147,27 262,50 1,67 23,91 94,65
1:2:9 0,75 0,00 0,79 2,13 97,02 250,00 1,69 21,18 97,14
1:2:9 0,75 0,00 0,79 2,13 97,02 266,00 1,74 18,60 96,48
1:2:9 0,75 0,00 0,79 2,13 97,02 262,50 1,56 27,06 94,96
1:1:6 0,75 3,00 0,70 1,29 156,00 245,00 1,92 11,52 96,43
1:1:6 0,75 3,00 0,70 1,29 156,00 287,50 1,73 20,21 92,08
1:1:6 0,75 3,00 0,70 1,29 156,00 269,00 1,77 18,41 94,24
1:2:9 0,75 3,00 0,81 2,18 106,82 265,00 1,89 11,24 96,92
1:2:9 0,75 3,00 0,81 2,18 106,82 292,50 1,89 11,19 94,89
1:2:9 0,75 3,00 0,81 2,18 106,82 285,50 1,75 17,72 94,85
1:1:6 0,75 1,50 0,66 1,22 157,60 240,00 1,79 18,30 96,52
1:1:6 0,75 1,50 0,66 1,22 157,60 270,00 1,75 20,13 94,38
1:1:6 0,75 1,50 0,66 1,22 157,60 240,00 1,75 20,15 93,76
1:2:9 0,75 1,50 0,80 2,16 105,05 245,00 1,88 11,78 97,36
1:2:9 0,75 1,50 0,80 2,16 105,05 262,50 1,83 13,98 95,18
1:2:9 0,75 1,50 0,80 2,16 105,05 245,00 1,70 19,98 94,17



ANEXO C

RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS PARA ARGAMASSA NO ESTADO
ENDURECIDO

TABELAC-a Média dos resultados dos ensaios realizados nas argamassas
endurecidas.

* - teor de aditivo incorporador de ar
** - teor de aditivo hidrofugante
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Traço TI* TH** A. Capo M.Esp. A.lmer. Por. FC FT FC/FT R. Sal Coet.
(%) (%) (Kg/m2) (Kg/dm3) (%) (%) (Mpa) (Mpa) (dias) R. Dit.

1:1:6 ° 1,5 2,28 1,88 10,13 20,93 4,43 0,30 13,05 8,61 19,23
1:1:6 0,22 0,44 3,88 1,72 14,53 26,71 3,66 0,27 12,77 8,55 19,01
1:1:6 0,22 2,56 2,35 1,81 11,41 22,68 3,88 0,32 12,77 11,48 15,88
1:1:6 1,28 2,56 2,35 1,63 16,56 29,46 3,38 0,29 11,38 12,71 18,97
1:1:6 1,28 0,44 3,88 1,54 19,68 33,49 2,30 0,24 11,38 9,77 12,89
1:1:6 0,75 1,5 2,28 1,64 17,36 30,50 2,83 0,28 12,07 9,47 12,75
1:1:6 0,75 ° 5,00 1,53 19,56 33,33 2,37 0,24 12,07 9,71 14,11
1:1:6 0,75 3 2,86 1,66 15,16 27,66 3,29 0,31 12,07 13,84 16,18
1:1:6 1,5 1,5 2,28 1,62 17,39 30,48 3,12 0,26 11,10 10,33 17,09
1:2:9 ° 1,5 3,92 1,85 12,71 25,04 2,69 0,10 26,27 6,86 20,16
1:2:9 0,22 0,44 7,09 1,69 17,11 30,82 1,91 0,07 24,07 6,80 19,95
1:2:9 0,22 2,56 2,40 1,79 13,99 26,79 2,14 0,12 24,07 9,74 16,81
1:2:9 1,28 2,56 2,40 1,60 19,14 33,57 1,64 0,09 13,30 10,96 19,90
1:2:9 1,28 0,44 7,09 1,51 22,26 37,60 0,55 0,05 13,30 8,03 13,82
1:2:9 0,75 1,5 3,92 1,61 19,94 34,61 1,08 0,08 18,69 7,72 13,68
1:2:9 0,75 ° 8,87 1,50 22,14 37,45 0,62 0,05 18,69 7,96 15,04
1:2:9 0,75 3 2,26 1,64 17,75 31,77 1,54 0,12 18,69 12,09 17,11
1:2:9 1,5 1,5 3,92 1,59 19,97 34,60 1,38 0,06 11,11 8,58 18,02



TABELAC-b Resultados dos ensaios realizados nas argamassas endurecidas.
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Traço TI* TH** A.Cap. M.Esp. A. Imer. Por. FCl!' F"f"# FC/FT R. Sal Coef.

(%) (%) (kg/m2) (kgldm3) (%) (%) (Mpa) (Mpa) (dias) R. Dif.
1:1:6 0,22 2,56 3,50 1,85 7,84 14,83 2,43 0,26 9,35 10 12,08
1:1:6 0,22 2,56 1,70 1,84 8,39 17,09 3,82 0,31 12,32 10 11,91
1:1:6 0,22 2,56 1,80 1,84 12,64 25,67 4,60 0,25 18,40 10 11,78
1:2:9 0,22 2,56 1,81 13,58 25,11 2,71 0,70 3,87 14,50
1:2:9 0,22 2,56 2,80 1,79 10,35 20,57 1,74 0,10 17,40 1 13,46
1:2:9 0,22 2,56 2,50 1,82 14,25 28,51 1,78 0,08 22,25 10 13,27
1:1:6 1,28 0,44 6,40 1,60 19,58 31,63 1,86 0,39 4,77 3 0,00
1:1:6 1,28 0,44 2,00 1,57 14,80 25,83 2,75 0,29 9,48 10 10,36
1:1:6 1,28 0,44 2,30 1,53 22,18 37,39 1,92 0,15 12,80 8 12,40
1:2:9 1,28 0,44 8,10 1,42 29,07 42,62 0,69 0,06 11,50 3 11,78
1:2:9 1,28 0,44 9,30 1,47 23,19 38,18 0,70 0,05 14,00 2 11,49
1:2:9 1,28 0,44 4,70 1,51 23,21 38,86 0,72 0,07 10,29 8 11,78
1:1:6 0,22 0,44 3,10 1,72 16,35 28,06 3,93 0,47 8,36 8 12,24
1:1:6 0,22 0,44 4,30 1,67 15,46 28,82 3,07 0,14 21,93 1 12,33
1:1:6 0,22 0,44 4,50 1,68 15,88 26,47 2,43 0,16 15,19 12,46
1:2:9 0,22 0,44 10,40 1,81 14,59 26,85 4,62 0,11 42,00 3 11,93
1:2:9 0,22 0,44 4,90 1,65 19,19 34,99 1,16 0,03 38,67 3 12,03
1:2:9 0,22 0,44 6,10 1,76 14,88 28,97 1,98 0,10 19,80 10 11,17
1:1:6 1,28 2,56 2,20 1,73 12,69 22,04 3,91 0,30 13,03 10 0,00
1:1:6 1,28 2,56 2,90 1,69 16,66 30,90 3,38 0,23 14,70 10 10,93
1:1:6 1,28 2,56 2,80 1,61 17,57 31,30 2,49 0,08 31,13 10 11,30
1:2:9 1,28 2,56 2,10 1,64 17,66 29,19 2,11 0,23 9,17 10 11,49
1:2:9 1,28 2,56 2,70 1,54 23,58 40,51 0,79 0,19 4,16 10 11,73
1:2:9 1,28 2,56 2,70 1,62 19,28 34,54 1,30 0,16 8,13 10 11,04
1:1:6 0,75 1,50 3,80 1,67 10,57 17,50 3,31 0,26 12,73 5 12,72
1:1:6 0,75 1,50 1,70 1,67 11,34 21,11 2,45 0,25 9,80 10 12,00
1:1:6 0,75 1,50 2,70 1,60 19,95 35,25 2,11 0,22 9,59 10 12,90
1:2:9 0,75 1,50 2,00 1,64 11,95 19,78 1,60 0,07 22,86 10 11,29
1:2:9 0,75 1,50 3,00 1,57 21,52 37,77 1,07 0,02 53,50 10 11,37
1:2:9 0,75 1,50 4,30 1,60 21,66 38,42 1,12 0,04 28,00 10 11,43
1:1:6 0,00 1,50 3,20 1,88 10,53 19,77 5,09 0,40 12,73 10 11,88
1:1:6 0,00 1,50 2,30 1,85 12,59 25,99 4,30 0,34 12,65 10 11,22
1:1:6 0,00 1,50 2,60 1,88 10,96 22,85 4,83 0,34 14,21 10 11,88
1:2:9 0,00 1,50 4,50 1,83 11,25 20,77 2,82 0,15 18,80 5 13,28
1:2:9 0,00 1,50 4,50 1,80 15,08 30,33 2,04 0,06 34,00 2 13,93
1:2:9 0,00 1,50 2,40 1,85 13,43 27,41 1,82 0,10 18,20 10 13,48
1:1:6 1,50 1,50 3,70 1,70 9,04 18,46 3,15 0,27 11,67 10 11,39
1:1:6 1,50 1,50 2,50 1,49 23,64 40,62 1,05 0,20 5,25 10 11,54
1:1:6 1,50 1,50 1,80 1,68 14,38 26,65 3,80 0,28 13,57 10 11,10
1:2:9 1,50 1,50 4,00 1,57 16,42 31,09 1,12 0,04 28,00 4 13,37
1:2:9 1,50 1,50 4,50 1,65 19,76 36,38 2,75 0,35 7,86 10 13,18
1:2:9 1,50 1,50 3,10 1,51 24,06 40,09 0,80 0,06 13,33 10 13,70



- - - - -" - --,o

Conti

* - teor de aditivo incorporador de ar
- - teor de aditivo hidrofugante
# - resistência à compressão
## -resistência à tração por flexão diametral
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Traço TI* TH** A.Cap. M.Esp. A. Imer. Por. FC FT FC/FT R. Sal Coef.
(%) (%) (kg/m2) (kg/dm3) (%) (%) (Mpa) (Mpa) (dias) R. Dif.

1:1:6 0,75 0,00 13,30 1,56 19,66 37,03 2,57 0,17 15,12 4 10,25
1:1:6 0,75 0,00 10,00 1,44 26,22 42,46 1,95 0,13 15,00 9 11,25
1:1:6 0,75 0,00 3,00 1,54 18,94 32,84 2,02 0,16 12,63 2 10,56
1:2:9 0,75 0,00 17,40 1,66 10,67 21,55 0,92 0,04 23,00 11,25
1:2:9 0,75 0,00 10,80 1,51 21,21 35,88 2,13 0,27 7,89 10 11,68
1:2:9 0,75 0,00 7,90 1,41 27,85 44,94 0,47 0,00 2 11,39
1:1:6 0,75 3,00 2,30 1,72 13,2625,29 4,05 0,41 9,88 10 10,41
1:1:6 0,75 3,00 2,20 1,56 21,16 36,82 1,08 0,26 4,15 10 9,71
1:1:6 0,75 3,00 1,60 1,62 15,58 27,83 2,71 0,22 12,32 10 10,56
1:2:9 0,75 3,00 3,40 1,62 18,30 33,16 1,70 0,06 28,33 3 11,37
1:2:9 0,75 3,00 2,10 1,67 17,58 32,66 3,26 0,01 326,00 10 11,54
1:2:9 0,75 3,00 2,50 1,54 23,94 39,10 0,59 0,06 9,83 10 11,85
1:1:6 0,75 1,50 2,70 1,64 19,66 35,60 3,51 0,38 9,24 10 12,34
1:1:6 0,75 1,50 2,40 1,62 20,42 36,58 2,05 0,11 18,64 10 13,18
1:1:6 0,75 1,50 1,80 1,60 19,49 34,48 2,46 0,32 7,69 10 12,71
1:2:9 0,75 1,50 3,40 1,73 16,71 31,81 5,06 0,51 9,92 10 10,80
1:2:9 0,75 1,50 2,60 1,67 16,56 30,28 2,95 0,20 14,75 10 11,68
1:2:9 0,75 1,50 3,70 1,51 24,07 40,27 0,56 0,02 28,00 8 10,32
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ANEXO D

ALEATORIZAÇÃO DOS TRAÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS

Tabela D-a Ordem de aleatorizacão d

Obs.: As letras "a, d, e" indicam o traço 1:1:6 e as letras "b, c, f" indicam o traço 1:2:9.
* - teor de aditivo incorporador de ar
** - teor de aditivo hidrofugante
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1G Repetição 2GRepetição 3 Repetição
ordem dia Ti* Th** ordem dia Ti* Th** ordem dia Ti* Th**

6b 3 O 1,5 15d 8 O 1,5 26f 13 O 1,5
3a 2 0,22 0,44 18c 9 0,22 0,44 23e 12 0,22 0,44
1a 1 0,22 2,56 20c 10 0,22 2,56 21e 11 0,22 2,56
8b 4 0,75 O 13d 7 0,75 O 28f 14 0,75 O
5a 3 0,75 1,5 16c 8 0,75 1,5 25e 13 0,75 1,5
10b 5 0,75 1,5 11d 6 0,75 1,5 30f 15 0,75 1,5
9a 5 0,75 3 12c 6 0,75 3 2ge 15 0,75 3
2b 1 1,28 0,44 19d 10 1,28 0,44 22f 11 1,28 0,44
4b 2 1,28 2,56 17d 9 1,28 2,56 24f 12 1,28 2,56
7a 4 1,5 1,5 14c 7 1,5 1,5 27e 14 1,5 1,5
6a 3 O 1,5 15c 8 O 1,5 26f 13 O 1,5
3b 2 0,22 0,44 18d 9 0,22 0,44 23e 12 0,22 0,44
1b 1 0,22 2,56 20d 10 0,22 2,56 21e 11 0,22 2,56
8a 4 0,75 O 13c 7 0,75 O 28f 14 0,75 O
5b 3 0,75 1,5 16d 8 0,75 1,5 25e 13 0,75 1,5
10a 5 0,75 1,5 11c 6 0,75 1,5 30f 15 0,75 1,5
9b 5 0,75 3 12d 6 0,75 3 2ge 15 0,75 3
2a 1 1,28 0,44 19c 10 1,28 0,44 22f 11 1,28 0,44
4a 2 1,28 2,56 17c 9 1,28 2,56 24f 12 1,28 2,56
7b 4 1,5 1,5 14d 7 1,5 1,5 27e 14 1,5 1,5
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