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Resumo
O uso do concreto como elemento arquitetônico é uma ferramenta antiga, muito
utilizada nos projetos arquitetônicos desde a Roma antiga, passando pela era modernista e
chegando até os dias atuais. Porém, com o desenvolvimento de novos materiais e técnicas,
nosso simples concreto, apenas cinza, pode gerar infinitas cores e texturas.
No Brasil, mesmo com uma arquitetura que tradicionalmente utiliza o concreto
arquitetônico em diversas obras, não há uma literatura nacional ou normas disponíveis para a
realização de projetos utilizando toda a diversidade disponível de técnicas e materiais. E é
com este objetivo que este trabalho foi desenvolvido, ser uma fonte de aprendizagem e
divulgação deste material, o concreto arquitetônico, tão utilizado, mas pouco explorado em
toda a sua capacidade de criação.
O conhecimento dos materiais e técnicas disponíveis, os fatores que podem intervir
com o aspecto final das superfícies, os métodos para a avaliação destes eventuais defeitos e as
opções para manutenção preventiva das superfícies são apresentados ao longo deste trabalho,
baseado principalmente nas bibliografias disponíveis e experiências em laboratório.
Como finalização, é apresentado o texto base para norma "Estruturas de Concreto
Arquitetônico - Projeto, Execução e Recebimento", onde são apresentadas as diretrizes para as
diversas etapas de idealização e produção de uma estrutura em concreto arquitetônico, bem
como, apresenta que é fundamental a participação do projetista e do contratante, na produção
deste tipo de edificação.
Palavras chave: concreto arquitetônico, concreto aparente, pigmentos, texturas, concreto
branco, forma, proteção superficial do concreto.

Abstract
The use of the concrete as architectural element is an old tool, much used in the
architectural projects since the Antique Roma, although modernist age until the actually days .
However, with the development of new materials and techniques, our simple concrete, only
gray, it can generate infinite colors and textures.
In Brazil, with an architecture that traditionally uses the architectural concrete in
diverse edifications, does not have a national literature or available standard for the
accomplishment of projects using all the available diversity of techniques and materials. And
with this objective that this work was developed: to be a source of learning and spreading of
this material, the architectural concrete, so used, but little explored in all capacity of creation.
The materials and techniques knowledge, factors that can intervene with the final
aspect surfaces, evaluation methods of these eventual defects and preventive maintenance of
the superficial, are presented to the long work, mainly based in the available bibliography and
laboratory experiences.
As finishing, are presented the base standard text "Structures of Architectural Concrete
- Project, Execution and Receiving ", where the direction lines for the diverse stages of
project and production of a architectural concrete structure are presented, as well as, presents
that the participation of the designer and the contractor is basic, in the production of this type
of construction.
keywords: architectural concrete, pigments, textures, white concrete, formwork, surface
protection systems.
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1

1 INTRODUÇÃO
O concreto arquitetônico, ou concreto aparente, pode ser definido como: todo o
concreto que tem a sua superfície exposta, ou seja, à vista dos usuários da edificação.
A função arquitetônica do concreto tem sido utilizada há muito tempo por arquitetos,
devido, principalmente, à sua versatilidade em relação a formas, cores, texturas superficiais e
acabamento.
O Brasil e seus arquitetos são conhecidos em todo o mundo por sua arquitetura
arrojada, realizando com o material concreto, obras arrojadas e com os formatos mais
inesperados.
Com o desenvolvimento de novas técnicas e materiais, as possibilidades da
composição arquitetônica de cores e/ou texturas tornaram-se infinitas, gerando novas
superfície a cada projeto, conforme podemos observar na Figura 1, onde são apresentados
alguns modelos de acabamento desenvolvidos pelo Precast Prestressed Concrete Institute
(1989).

Figura 1 – Diversas colorações e texturas da superfície (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 1989).

2
Devido a sua função principalmente estética, as edificações que utilizam o concreto
arquitetônico necessitam uma atenção especial em relação às anomalias que podem ocorrer
em sua superfície, originadas por problemas de execução ou uso da estrutura.
A aparência do concreto arquitetônico depende fundamentalmente da fase de projeto.
Nesta etapa, a projetista deve ter uma atenção especial ao método executivo, aos efeitos que o
meio ambiente exercerá ao longo do tempo, à manutenção da edificação e ao detalhamento de
materiais a serem utilizados e do próprio projeto (BUCHER, 2000).
Outro fator importante é a fase de execução. Para a obtenção de uma obra de concreto
arquitetônico, é necessário produzir um concreto bem dosado, misturado perfeitamente e que
seja lançado e adensado adequadamente em uma forma bem projetada e acabada e que tenha
uma cura completa, portanto, necessita-se um grande cuidado em todas as etapas.
A execução de uma edificação em concreto arquitetônico é diferente de uma com
concreto apenas para uso estrutural devido a diferenças com relação a métodos executivos e
custos. Assim, tanto o projetista quanto o executor, devem conhecer estes aspectos.
Porém, mesmo que se tenham observado todos os detalhes e cuidados, podem ocorrer
defeitos ou irregularidades na superfície. Os defeitos mais comuns nas superfícies de concreto
arquitetônico são: variações localizadas ou generalizadas da cor ou textura do concreto,
fissuras, veias, segregações de materiais constituintes, a distribuição quantitativa e os
tamanhos dos poros ou vazios existentes na superfície, provenientes do adensamento
vibratório. Após a avaliação da superfície é que se decide a recuperação ou não desta, pois,
estes reparos, mesmo que bem executados, dificilmente se integrarão com o restante da
superfície.
Ao longo deste trabalho é apresentado um breve histórico deste material tão presente
em nosso cotidiano, exemplos dos tipos e cores, materiais disponíveis, bem como, os cuidados
a serem observados durante as fases de projeto, execução e manutenção preventiva das
estruturas.
Também é apresentado um estudo experimental para avaliação da modificação das
cores em função da modificação dos materiais utilizados e tipos de cura aplicadas na
superfície, bem como, no Anexo B, é apresentado texto base para norma, com o objetivo de
melhor orientar projetistas e construtores na execução de edificações em concreto
arquitetônico
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1.1
1.1.1

Objetivos
Objetivo geral
Estabelecer as principais diretrizes nas fases de projeto e execução de estruturas com

concreto arquitetônico, para elaboração de superfícies com a estética e durabilidade desejada,
bem como, apresentar parâmetros de avaliação de anomalias superficiais que possam ocorrer.
1.1.2

Objetivo específico
O objetivo específico é a elaboração um texto base normativo de práticas

recomendadas para a obtenção da superfície de concreto arquitetônico e sua avaliação para
recebimento dos serviços.

1.2

Justificativa
A função arquitetônica do concreto é um recurso utilizado por diversos projetistas

devido à capacidade de criar uma nova superfície a cada projeto, aproveitando a grande
versatilidade de formas, cores, texturas e acabamentos disponíveis.
Considerando sua função principalmente estética, o concreto arquitetônico necessita
uma atenção especial em relação às anomalias que podem ocorrer em sua superfície,
originadas por problemas de projeto, execução ou uso da estrutura.
A durabilidade de uma estrutura, seja no sentido estético ou estrutural, precisa ser
analisada desde a fase de projeto arquitetônico e estrutural, escolha de materiais e métodos
construtivos, até a execução e utilização da edificação pelo usuário (HELENE, 1989).
Porém, no Brasil e em muitos outros países, não há ainda o desenvolvimento de uma
normalização específica ou práticas recomendadas para a obtenção de uma estrutura em
concreto arquitetônico durável e com a estética desejada e programada em projeto.
Atualmente há diversos trabalhos publicados, porém, o meio técnico nacional ainda
carece de uma literatura mais completa para consulta dos tipos de superfícies que o concreto
pode apresentar, bem como, uma base normativa para projetar e controlar devidamente uma
obra com a superfície do concreto exposta, seja ela lisa, texturizada ou colorida, de modo a
obter uma estrutura durável e isenta de patologias que prejudiquem principalmente a sua
estética. Neste sentido, este trabalho vem a corroborar com esta lacuna em um país com uma
arquitetura que tradicionalmente adota o concreto arquitetônico em grande parte de seus
projetos.
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1.3

Metodologia
Este trabalho se desenvolve a partir da análise da bibliografia nacional e internacional,

principalmente normas e recomendações técnicas, bem como, através de visitas a planta de
fabricação de elementos pré-moldados e entrevista com tecnologistas na área de concreto.
Paralelamente foram desenvolvidos ensaios laboratoriais com o objetivo de identificar
as diferenças de cores na superfície do concreto, modificando algumas características, como
tipo e consumo de cimento, tipo de agregado miúdo e tipo de cura aplicada.
Os resultados obtidos na fase experimental, foram inseridos ao longo deste trabalho à
medida que se apresentavam os temas compatíveis. A descrição completa do programa de
ensaios é apresentada no Anexo A.

5

2 HISTÓRICO
O uso do concreto como elemento arquitetônico teve seu início na Roma Antiga, não
tendo assim uma paternidade definida. Dois dos maiores exemplos existentes ainda hoje são o
Coliseu, construído entre 70 e 80 a.c., e o Panteão (Figura 2) construído entre 120 e 124 d.c.
(STEVENSON, 1998).

Figura 2 - Panteão em Roma, Itália. A cúpula foi executada em concreto com pedra pome
para a obtenção de uma estrutura mais leve (STEVENSON, 1998).
Estes marcos arquitetônicos construídos há muitos anos, e que duram até os nossos
dias, são testemunhos do alto grau de desenvolvimento no Império Romano.
Conforme relata Marcus Vitrivius Pollio, no tratado “De Architectura”, os romanos
dispunham da cal hidratada, pozolana, areia e pedra britada, com as quais preparavam
argamassas e concretos ("opus cementicium") aplicados à construção de estruturas, atendendo
aos quesitos de segurança ("firmitas”), utilidade (“utilitas”) e beleza (“venustas”)
(MENNUCCI E PRISZKULNIK, 2002).
Há também obras com este mesmo sistema de obtenção do concreto no México, onde
civilizações pré-espânicas realizavam diversos painéis nas entradas de templos e elementos
estruturais como lajes e pilares em concreto. Estes elementos foram encontrados em estudos
arqueológicos nas cidades de El Tajín, Comalcalco e Tabasco, apresentando idade entre 850 e
1.100 d.c. (RIVERA-VILLAREAL E KRAYER, 1996).
Porém, o uso desse material como elemento estrutural ou arquitetônico praticamente
desapareceu com a queda do Império e o desaparecimento das civilizações da mesoamérica, e
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somente retornou muito depois, no século XVIII, com o desenvolvimento do material
cimento.
O concreto até a segunda metade do século XIX, era considerado um material bruto,
pouco atraente e de aspecto tosco. Este pensamento perdurou por várias décadas,
provavelmente por falta de um público liberado da estética formal e de alguns detalhes
técnicos como pouca flexibilidade da madeira como material para moldes não planos, a não
utilização de outros recursos como pigmentação ou entalhamento superficial ou o uso de
outros materiais como molde.
No inicio dos anos 1900, surgem em Paris umas das primeiras obras em concreto
arquitetônico concebidas por Auguste Perret: a garagem da Rua Ponthieu (Figura 3),
considerada uma das primeiras tentativas de inovação do uso do concreto como elemento
arquitetônico.

Figura 3 - Garagem da Rua Ponthieu em Paris (INTERNATIONAL ARCHITECTURE
DATABASE, 2001).
O precursor do aproveitamento da liberdade da forma surge entre 1911 e 1912: o
arquiteto alemão Max Berg, com a Sala do Centenário (Figura 4 e Figura 5) em Breslaw (em
alemão: Hala Ludowa), na Polônia (BUCHER, 2000).

7

Figura 4 - Vista externa da Sala do Centenário em Breslaw, construída em 1912
(INTERNATIONAL ARCHITECTURE DATABASE, 2001).

Figura 5 - Vista interna da Sala do Centenário em Breslaw, construída em 1912
(INTERNATIONAL ARCHITECTURE DATABASE, 2001).
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Seguindo os passos de Auguste Perret surgem notáveis arquitetos como Franck Lloyd
Wright, Le Corbusier (Figura 6), Rudolf Steiner, Robert Maillart, o engenheiro Eduardo
Torroja e muitos outros.
O desenvolvimento do uso do concreto com função arquitetônica, principalmente em
elementos pré-moldados, dá-se exatamente no período pós-guerra por existirem dois
importantes fatores: a necessidade da reconstrução mais rápida das cidades e a ausência de
mão de obra para a construção civil.
No decorrer das décadas de 50 e 60 ocorre a consagração definitiva e mundial do
concreto arquitetônico, inclusive no Brasil, difundido por grandes nomes como Lúcio Costa,
Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Vital Brasil, Rino Levi, Lina Bo Bardi (Figura 7), Vilanova
Artigas, entre outros.
No início da década de 60 é criado pelo Conseil International du Bâtimente Pour la
Recherche I´Etude et la Documentation (CIB) o Comitê W29: Concrete Surface Finishes com
a finalidade de desenvolver e orientar construtores e projetistas na obtenção de um concreto
arquitetônico com uniformidade de cores e livres de defeitos superficiais, devido às disputas
técnicas e judiciais causadas pelas diferentes percepções sobre o assunto.

Figura 6 - Capela de Notre-Dame-Du-Haut construída em 1954 em Ronchamp, França,
projetada por Le Corbusier (INTERNATIONAL ARCHITECTURE DATABASE, 2001).
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Figura 7 – Museu de Arte de São Paulo, construído em 1968, projetado pela arquiteta Lina Bo
Bardi (INTERNATIONAL ARCHITECTURE DATABASE, 2001)
Na década de 70 se consolida o conceito de concreto arquitetônico e as técnicas
necessárias para atender os seus requisitos e, no Brasil, surge uma segunda geração de
arquitetos ligados ao uso do concreto,representados por nomes como Paulo Mendes da Rocha,
Ruy Othake (Figura 10), Paulo Casé (lelé) entre outros.
Em 1976, o Instituto Alemão do Concreto e a Associação Federal Alemã apresentam
uma Cartilha para a Contratação, Execução e Recebimento de Concreto com Superfícies
Aparentes Conformadas, apresentando a primeira definição de concreto aparente: “concreto
aparente é o concreto cujas superfícies visíveis cumprem funções estéticas e apresentam uma
aparência previsível”.
Neste mesmo documento, seguido posteriormente pelo trabalho prático “Tolerances
for Blemishes of Concrete Finishes”, elaborado pela comissão W29 do Conseil International
du Bâtiment Pour la Recherche I´Estude et la Documentation (CIB), são apresentados meios
para avaliar a qualidade de uma superfície de concreto e recomendações par sua produção
adequada.
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Na década de 80, o concreto arquitetônico no Brasil continuou a ser largamente
utilizado, porém mais concentrado em obras moldadas in-loco, enquanto que em outros países
se desenvolvia mais intensamente o concreto pré-moldado.
Com os pré-moldados, as técnicas de exposição dos agregados e a utilização de
pigmentos sofreram grande evolução, pois, em uma indústria de pré-moldados, o controle
sobre a produção e uniformidade das peças obtidas é relativamente mais fácil do que em obras
in-loco.
Na década de 90 os pigmentos minerais são amplamente desenvolvidos, obtendo-se
assim concretos com cores mais estáveis e que não esmaeciam com a ação das intempéries e
raios ultravioletas.
Ao longo destes anos também ocorreram grandes mudanças em tipos de cimentos,
formas e aditivos para elaboração de obras cada vez mais ousadas e inovadoras.

Figura 8 - Mondial Airport Business Hotel, concluído em 2001, com painéis arquitetônicos de
fachada não estruturais maciços, em concreto cinza com pigmento marrom, pedra de granito
de cores variadas e três acabamentos: jato leve, jato médio e lavado (ABIC, 2005).
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Figura 9 - Rosenthal Center for Contemporary Arts, projetado pela arquiteta iraquiana Zaha
Hadid e construído em 2003 em Cincinnati, Ohio (HALBE, 2003).

Figura 10 - Hotel Unique, Ruy Ohtake, São Paulo (GELINSK e PAIVA, 2005).
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Não podemos esquecer as obras de infra-estrutura, conforme alerta o Departament of
the Army do U. S. Army Corpy of Engineers (1997), pois muitas barragens, pontes e viadutos
são cartões postais de cidades, tendo importância fundamental à estética da obra.

Figura 11 - Usina Hidroelétrica de Itaipu (CORONEL, 2005).
As nossas obras em concreto arquitetônico continuam a evoluir, com mais cores e
texturas, novas formas, novos estilos, conforme podemos observar nas figuras 8, 9 e 10, e,
nesse sentido, este trabalho vem a corroborar, conforme apresentado nos próximos capítulos,
com a descrição das técnicas existentes e as recomendações para a criação de obras marcantes
e duráveis.
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3 CORES DO CONCRETO
O concreto arquitetônico, com o desenvolvimento de uma série de tipos de cimentos,
pigmentos e técnicas de exposição dos agregados, pode ser obtido com infinitas cores e tons.
Esta particularidade concede ao concreto arquitetônico os mais diversos usos, de pisos,
móveis, obras de arte a fachadas, conforme criatividade e conhecimento da técnica pelo
projetista.
Neste capítulo, iremos tratar basicamente dos métodos e materiais disponíveis para a
obtenção de cores, sendo separados em três partes: concreto cinza, concreto branco e concreto
com outras cores.

Figura 12 - Piso fabricado com cimento branco na Residência M.J.T.A. Condomínio City
Castelo, Itu/SP, obra concluída em Dezembro 2001 e projetada por Bisellli & Katchborian
Arquitetos (VITRUVIUS, 2005).

3.1

Concreto Cinza
Concreto cinza é todo aquele que utiliza na composição da pasta cimentos de cor

cinza. Este tipo é o mais comum na elaboração de estruturas, pois é um material facilmente
disponível no mercado e possui uma tecnologia bem conhecida por projetistas e construtores.
Seu uso começou primeiramente em obras de infra-estrutura, como por exemplo,
pontes, viadutos, portos e em áreas industriais. Em são Paulo o exemplo mais importante são
as estações do Metrô, todas realizadas em superfícies de concreto aparente na cor cinza.
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O uso para edificações tardou um pouco a acontecer, porém temos diversos exemplos
de obras em São Paulo, como por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo (MASP), Museu
Brasileiro da Escultura (MUBE), Edifícios do Sesc Pompéia (Figura 13) e SESC Vila
Mariana, Prédio da sede da CESP – Companhia de Energia do Estado de São Paulo, e muitas
e muitas outras obras.

Figura 13 - Sesc Pompéia, projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi e inaugurado em 1977
(UNIVERSITÀ LUAV DI VENEZIA, 2005).

3.2

Concreto Branco
O concreto branco, apesar de utilizado na Europa desde os anos 50, apresenta

utilização no Brasil apenas nos últimos anos com a entrada no mercado do cimento branco
estrutural.
Algumas das principais obras realizadas com concreto branco foram desenvolvidas
nas décadas de 40 e 50, como por exemplo, a Catedral Du Ronchamp, projetada por Lê
Cobusier (Figura 6) e o “Baha’i Temple” (Figura 14), o qual teve sua construção iniciada em
1920 e terminada em 1953 em Wilmette, Illinois, projetado pelo arquiteto canadense Louis
Bourgeois.

15
No Brasil temos algumas obras em concreto branco, como, por exemplo, a Ponte
Irineu Bornhausen (Figura 15), projetada pelo engenheiro Osvaldemar Marchetti, em
Brusque, Santa Catarina, inaugurada em 2002.

Figura 14 - Baha’i Temple, projetado pelo arquiteto canadense Louis Bourgeois (PRECAST
PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE, 1989).

Figura 15 - Ponte Irineu Bornhausen (CRISTÓFOLI apud CIMENTO HOJE, 2004).
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3.3

Concreto com outras cores
Com o desenvolvimento de cimentos coloridos, corantes e pigmentos, temos

atualmente uma enorme gama de cores para o concreto. Quanto a corantes e pigmentos, a
diferença básica é que os corantes são materiais orgânicos e os pigmentos são de base
mineral, geralmente óxidos.
Outra técnica para incluir cores na superfície do concreto é a exposição dos agregados
(Figura 17), principalmente no caso das cores azuis e verdes, onde o pigmento possui um
custo mais elevado.

Figura 16 - Epopéia Paulista, painel realizado no decorrer de 2004, de autoria da artista
plástica Maria Bonomi, conta a história da estação da Luz dos últimos 100 anos (BONOMI,
2005).

Figura 17 - Diferentes cores do concreto a partir da exposição dos agregados (PRECAST
PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE, 2005).
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4 TEXTURAS NO CONCRETO
A variações de texturas no concreto são praticamente infinitas, pois além das diversas
técnicas disponíveis há também a possibilidade da combinação destas.
As técnicas mais comuns para obtenção de texturas são:
Tabela 1 – Principais processos para a criação de texturas na superfície do concreto.
TEXTURAS A PARTIR DA EXPOSIÇÃO DE AGREGADOS
Jateamento de Água em Alta Pressão
Retardador de Pega
Lavagem com Ácido
Jateamento de Ar e Areia
Jateamento de Água e Areia
TEXTURAS A PARTIR DAS FORMAS
Acabamento Liso
Cordas Inseridas
Formas Desenhadas
TEXTURAS TRATADAS COM FERRAMENTAS
Apicoamento
Ponteamento
Estrias Fraturadas
Polimento
Esmerilhamento
4.1

Textura a partir da exposição de agregados
As texturas obtidas através da exposição dos agregados são particularmente

interessantes, pois, além da textura, também fornecem diferentes cores e tonalidades
dependendo do agregado utilizado.
Porém, estes métodos são mais empregados na produção de painéis pré-moldados por
exigirem maiores controles nas etapas de retirada da pasta de argamassa da superfície,
obtendo um acabamento uniforme.
Outro fator a ser observado é que o tamanho dos agregados também modifica a textura
superficial, independentemente do sistema adotado para expô-los. O tamanho dos agregados
pode ser definido desde o agregado graúdo até rochas de grandes dimensões, ou a combinação
de vários agregados de diferentes cores e tamanhos.

18
Os diferentes níveis de exposição dos agregados, separados em leve, médio e
profundo, segundo parâmetros apresentados pelo Comitê 303 do American Concrete Institute,
estão detalhados no item 5.3.3.

4.1.1

Jateamento de água com alta pressão
Este é o tratamento superficial mais antigo para exposição dos agregados, já utilizado

por Frank Lloyd Wright em 1905 em uma de suas primeiras obras de concreto arquitetônico:
o Unity Temple (HUIDOBRO, 1996).

Figura 18 - Unity Temple (UNITY TEMPLE RESTORATION FOUNDATION, 2005).
Neste sistema o agregado graúdo é exposto através de jatos de alta pressão sobre a
superfície do concreto antes que a pasta tenha obtido a sua completa resistência. Devido a esta
particularidade, o jateamento de água é mais comum em superfícies horizontais do que
verticais quando realizado em obra.
O controle do tempo é muito importante, pois, em geral a exposição dos agregado
deverá ser realizada de 2 a 6 horas após a moldagem da peça, dependendo dos materiais
empregados e das condições ambientais.
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4.1.2

Retardador de pega
Muito semelhante ao método anterior, mas na superfície do concreto são empregados

retardadores de pega, para posterior remoção da pasta com jatos da água.
O uso de retardadores possui duas características importantes: em uma mesma
superfície podemos definir áreas com agregados expostos ou não e não é necessário a
desforma rápida do elemento para o tratamento superficial.
O aditivo retardador pode ser aspergido sobre a superfície ou aplicado na própria
forma ou molde, bem como, há telas ou papeis impregnados com retardadores para fixação
nas formas.
A exposição dos agregado dependerá do tipo e quantidade de aditivo retardador
utilizado e dos tipos e tamanhos dos agregados, sendo a exposição classificada em três níveis:
leve, média e profunda (HUIDOBRO, 1996) (PRECAST PRESTRESSED CONCRETE
INSTITUTE, 1989).
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Figura 19 - Tratamento da superfície do concreto com retardadores de pega em três níveis de
exposição dos agregados: leve (1), média (2) e profunda (3) (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 2005).

4.1.3

Lavagem com ácido
A pasta de cimento é removida através de sua corrosão com uma solução de ácido

clorídrico. Esta solução também corrói superficialmente os agregados, conferindo uma
superfície mais fosca do que a com tratamento com água ou retardadores de pega, conforme
podemos observar na Figura 20.
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O acabamento superficial é mais fino e liso, pois os agregados miúdos e graúdos
também são corroídos, sendo necessária a escolha adequada dos agregados, utilizando-se
matrizes mais resistentes ao ataque de ácidos, como por exemplo o quartzo e o granito.
A solução ácida é aplicada sobre a superfície do concreto já endurecido e úmido com o
auxílio de um aspersor e, após um período de tempo necessário para a reação, a superfície é
totalmente lavada, com jatos da água de alta pressão e, se necessário escovadas, até a remoção
completa do ácido da superfície.
Assim como o tratamento com retardadores, a exposição pode se classificada em três
níveis: leve, média e profunda (HUIDOBRO, 1996) (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 1989).
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Figura 20 - Tratamento da superfície do concreto com ácido em três níveis de exposição dos
agregados: leve (1), média (2) e profunda (3) (PRECAST PRESTRESSED CONCRETE
INSTITUTE, 2005).

4.1.4

Jateamento de ar e areia
Neste caso, a pasta de cimento é removida através de jatos de areia, criando diversos

tipos de textura, desde uma leve exposição dos grãos de areia até uma exposição completa dos
agregados graúdos. No jateamento também podem ser utilizados outros materiais abrasivos
como escória, por exemplo.
O acabamento final é mais uniforme, apresentado cores mais foscas e com menor
contraste entre os agregados e a pasta.
No processo de execução, o jateamento de areia exige maiores cuidados com os
operadores, pois a poeira originada pela abrasão da superfície pode prejudicar as vias
respiratórias.
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Figura 21 - Tratamento da superfície do concreto com jato de areia em três níveis de
exposição dos agregados: leve (1), média (2) e profunda (3) (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 2005).

4.1.5

Jateamento de água e areia
O jateamento com água e areia é realizado pelo mesmo sistema do item 4.1.4., porém

a água inserida tem a principal função de diminuir a quantidade particulada no ar durante a
execução do tratamento da superfície do concreto.

4.2

Textura a partir das formas
A textura da superfície do concreto moldado in loco está diretamente ligada ao tipo de

acabamento escolhido para as formas e pode ser divida basicamente em três tipos:
acabamento liso, com cordas inseridas ou formas desenhadas.

4.2.1

Acabamento liso
Neste sistema, a superfície do concreto fica totalmente lisa, sem indícios de ranhuras

ou outros desenhos em sua superfície, sendo obtida geralmente com o uso de formas metálicas
de aço ou alumínio, ou formas de madeira compensada revestidas com resinas poliuretânicas
ou formas plastificadas.
As formas metálicas têm um grande papel na obtenção deste tipo de acabamento, pois,
além de se obter as superfícies lisas, o concreto apresenta grande brilho, não necessitando a
utilização de vernizes. Segundo Bauer (19__), este efeito também é chamado de concreto
“marmóreo”.
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A grande maioria das obras de infra-estrutura, como pontes, viadutos, barragens, etc,
são realizadas com este tipo de acabamento, onde podemos destacar as obras da linha nortesul do Metrô de São Paulo, principalmente a Estação Sé (Figura 22).

Figura 22 - Estação Sé (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 1991).
4.2.2

Cordas inseridas
Na superfície das formas são fixadas cordas, geralmente plásticas ou de sisal,

formando linhas com texturas mais rugosas na superfície do concreto, sendo geralmente
utilizadas para criar modulações em fachadas.

4.2.3

Formas desenhadas
Nas formas desenhadas estão inseridas as madeiras em estado natural ou bruto e

formas revestidas com placas vinílicas (Figura 23) ou elastoméricas ou outros materiais
contendo desenhos. Neste sentido, podemos ter infinitas formas ou desenhos superficiais
conforme os exemplos apresentados nas figuras 24 e 25, obtendo obras únicas, cada uma com
seu próprio acabamento superficial.

Figura 23 - Exemplos de texturas através de placas de vinil (DEPARTAMENT OF DE
ARMY, 1997).
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Figura 24 - Estação Jardim São Paulo, com painéis desenhados nas formas pela artista plástica
Maria Bonomi (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2005).

Figura 25 - Texturas superficiais através das formas: acabamento natural da tábua de madeira,
estriado, imitando blocos e com estrias largas (PRECAST PRESTRESSED CONCRETE
INSTITUTE, 2005).
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4.3

Texturas tratadas com ferramentas
A superfície do concreto também pode ser modificada, após a sua moldagem e cura,

através da criação de ranhuras, pontos ou estrias, bem como, adquirir maior brilho superficial.
Nestes casos são utilizadas ferramentas na execução destes detalhes.
Este tratamento superficial também é chamado de “brutalista” (BAUER, 19_) pois
“arranca” a pele do concreto, expondo o agregado no seu interior.
Uma das primeiras obras onde esse sistema foi aplicado são as fachadas dos edifícios
da Universidade de Yale, projetado pelo arquiteto Raul Rudolph.
No Brasil temos como exemplo o edifício do Banco América do Sul, em São Paulo,
projetado pelo engenheiro Carvalho Mange e pelo arquiteto Ariaki Kato, acessos da estação
Sé do Metrô de São Paulo, a antiga sede do Banco do Estado da Guanabara, no Rio de
Janeiro, entre outros.

4.3.1

Apicoamento
Com a utilização de ponteiros ou talhadeiras, por processos manuais ou mecânicos, é

retirada toda a camada superficial do concreto através do seu apicoamento, conferindo à peça
uma superfície rugosa e com todos os agregados partidos e expostos, em toda a sua extensão,
conforme apresentado nas figuras 26 e 27.

Figura 26 – Exemplo de textura obtida a partir da remoção da camada superficial do concreto
por processo mecânico (PRECAST PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE, 1989).
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Figura 27 – Exemplo de execução de desenhos a partir de textura obtida com a remoção da
camada superficial do concreto por processo mecânico (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 1989).
4.3.2

Ponteamento
No ponteamento são criados pequenos “sulcos” na superfície do concreto através da

utilização de ponteiros e/ou talhadeiras. Este sistema é o menos utilizado na realização de
texturas no concreto.

4.3.3

Estrias Fraturadas
Após a moldagem das peças com estrias nas formas e o endurecimento do concreto, a

parte superior destas estrias são removidas com a utilização de ponteiros e/ou talhadeiras,
expondo-se os agregados e o concreto fraturado.

Figura 28 - Texturas superficiais através de estrias fraturadas (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 2005).
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Figura 29 – Estação Marechal Deodoro, com texturas em estrias fraturadas utilizadas nas
áreas de jardim (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 1991).

4.3.4

Polimento

Para se obter uma superfície brilhante, podemos utilizar o polimento do concreto
através de lixas. Este sistema é muito utilizado em países com baixas temperaturas, onde não
é possível aplicar pinturas protetoras como vernizes, por exemplo, e para reparar áreas de
concreto liso que apresentam pontos com desgaste superficial, diferença de tonalidade ou
textura.
Com a automatização e desenvolvimento de novas técnicas de polimento, este sistema
tem sido economicamente acessível e se tornou um grande competidor dos revestimentos de
pedra natural (HUIDOBRO, 1996). Também, o concreto arquitetônico polido oferece
possibilidades mais amplas que o mármore natural, não só com relação aos custos, mas
também quando há a necessidade de se fazer um projeto especial. É possível também
combinar os tratamentos superficiais, como por exemplo, o uso de lavagem com ácido e
posterior polimento, gerando resultados satisfatórios.

27

Figura 30 - Edifício comercial com textura obtida através de exposição do agregado com
ácido e posterior tratamento da superfície com polimento (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 1989).

4.3.5

Esmerilhamento
Com a utilização de um esmeril acoplado a uma furadeira, podemos obter uma

superfície semelhante ao polimento, com brilho, porém com maior rugosidade. Também pode
se utilizado para reparar áreas com cores e/ou texturas diferentes.

4.4

Outras texturas
No caso de texturas obtidas com agregados de grandes dimensões (com diâmetros

superiores a 3,0 cm) ou placas de pedras, o sistema adotado é denominado de “berço de areia”
(figura 31), utilizado em sua maior parte em elementos pré-moldados.
Este método constitui basicamente da realização de um berço de areia sobre as formas,
com a colocação manual dos agregados ou placas e, logo em seguida é aplicado o concreto.
Após atingir a resistência de desforma, o painel é erguido e retiram-se as formas e a areia é
removida através de jatos da água.
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Figura 31 – Modelo de painel com agregados expostos de grandes dimensões, realizado pelo
método do berço de areia (PRECAST PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE, 1989).

4.5

Concreto artístico
Como uma das grandes qualidades do concreto é se ajustar ao formato do molde,

podemos produzir verdadeiras obras de arte com este material.
As técnicas são muito diversas, mas na sua grande parte os desenhos a serem inseridos
são feitos nas formas, através da modelagem em gesso ou a inserção de objetos, conforme
observamos nos painéis da artista plástica Maria Bonomi (figura 16), apresentados
anteriormente e no painel de Poty (figura 32) apresentado a seguir.
No concreto artístico também é possível a inserção de limalhas de ferro, que, após a
sua oxidação, conferem à superfície uma cor avermelhada no início e quase âmbar após algum
tempo (figura 33).
A importância do concreto nas artes plásticas, pode ser traduzido com a seguinte frase
da artista Maria Bonomi: “Quis trazer para o meu trabalho o volume do sulco, coisa que a
natureza do papel não me dava. Com isso, aumentava a visibilidade da obra. Porque não há
material mais democrático que o concreto, presente em toda parte na cidade” (CIMENTO
HOJE, 2004)
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Figura 32 – Painel de concreto de Poty, em exposição no Memorial da América Latina
(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 1991).

Figura 33 – Coleção de Figuras femininas da artista plástica Elisa Pena (PRATES apud
CIMENTO HOJE, 2004)
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5 DIRETRIZES PARA PROJETO
Como apresentado nos capítulos anteriores, temos inúmeras possibilidades de padrões,
cores, texturas, cores de agregados, cimentos e formas para obter uma superfície de concreto
arquitetônico.
Conforme o trabalho “Architectural Concrete” elaborado pela U. S . Army Corpy of
Engeneers, uma vez definido o padrão do acabamento superficial, é de responsabilidade do
construtor e o do projetista a obtenção de um produto arquitetônico adequado.
Para se obter uma superfície com o acabamento final desejado, bem como, um
desempenho adequado ao longo da vida da edificação, é apresentado a seguir recomendações
e parâmetros de projetos, com o objetivo de orientar projetistas e executores.

5.1

Considerações Iniciais
O primeiro passo a ser definido é a qualidade final da superfície desejada. Neste

requisito, podemos seguir os parâmetros apresentados pelo Conseil International du
Bâtimente Pour la Recherche I´Estude et la Documentation (CIB,) através do Comitê W29:
Concrete Surface Finishes.
O CIB divide o tipo de acabamento da superfície do concreto arquitetônico em quatro
classes:
Classe Especial:

corresponde a mais alta qualidade de acabamento que inclui

tolerâncias dimensionais muito estreitas e variações mínimas na cor ou na textura
superficial. Para obter este grau de excelência são necessários: um concreto com uma
composição invariável e homogênea, com trabalhabilidade estudada especificamente
para uma determinada aplicação; molde limpo, rígido, estanque e resistente à pressão
lateral do concreto; projeto adequado para resolver áreas críticas, como cantos, arestas,
e juntas e uma cura intensiva e prolongada;
Classe Elaborada: o acabamento da superfície de concreto deve ser obtida com
bastante cuidado mas com uma margem de tolerância maior que o nível anterior em
decorrência de condições climáticas imprevisíveis. Neste caso, são aceitas pequenas
variações na cor ou na tonalidade, pequenas manchas ou exsudações tênues e ligeiras
variações na textura superficial.
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Classe Corrente:

acabamento em que a feição contínua é importante, embora num

grau menos exigente. Neste caso, a distância do observador até a superfície do
concreto é, geralmente, grande e este fato não justifica o maior custo decorrente de um
acabamento mais cuidadoso.
Classe Bruta: corresponde ao concreto que, embora permaneça aparente, não tem
exigências especiais quanto a sua feição ou aparência externa. O seu aspecto decorre
simplesmente do ato de concretagem normal. Este nível praticamente não pode ser
considerado como concreto arquitetônico e não apresenta dados quanto às tolerâncias
mínimas.
As tolerâncias para cada tipo de superfície encontram-se detalhadas no item 7.2.
Também são definidos na fase de projeto os materiais a serem utilizados na
composição do concreto e seu acabamento superficial, pois diferentes tipos ou teores de
cimento ou pigmentação e diferentes tipos de agregado conferem diferentes tipos de coloração
e texturas à superfície do concreto que podem mudar a concepção inicial do arquiteto ou
engenheiro.
Nos Estados Unidos, na década de 70, foi introduzida a idéia da previsibilidade do
aspecto, dos níveis de qualidade e das tolerâncias dos defeitos principais nas superfícies de
concreto. Foi introduzido o “mockup” (figura 19), que corresponde ao modelo em escala
natural, que apresenta exatamente o que o projetista tem em mente para o concreto
arquitetônico que deverá ser executado pelo empreiteiro. Desta maneira, pode ser quantificada
da forma menos subjetiva possível o que o arquiteto deseja ou quer evitar expressamente.
A união de especificações mensuráveis como desvios geométricos relativos e
absolutos, as tolerâncias colorimétricas ou os níveis de vazios superficiais planimetráveis,
modelos em escala natural que descrevam qualidades subjetivas como matiz ou tonalidade de
uma cor, textura superficial ou formatos de um relevo, permitem transformar o resultado de
um projeto em concreto arquitetônico com uma imprevisibilidade aleatória numa feição
totalmente previsível.
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Figura 34 - Exemplos de modelos (PRECAST CONCRETE INSTITUTE, 1989).
Nesta fase também não devemos esquecer de estabelecer os parâmetros de
durabilidade da estrutura em função do ambiente em que ela está inserida e das agressões que
a estrutura irá sofrer em função deste. Neste caso, devemos seguir as orientações da norma
NBR 6118:2003 - Projeto e execução de obras de concreto - Procedimento.
A primeira etapa é definir a classe de agressividade ambiental conforme a Tabela 6.1 Classes de agressividade ambiental, da NBR 6118:2003, transcrita abaixo.
Tabela 2 - Classes de agressividade ambiental (ABNT, 2003)
Classe de
agressividade

Agressividade

Classificação geral do tipo

Risco de

de ambiente para efeito de

deterioração da

projeto

estrutura

ambiental
I

Fraca

II

Moderada

III
IV

Forte
Muito Forte

Rural
Submersa
Urbana 1 e 2
Marinha1
Industrial 1 e 2
Industrial 1 e 3
Respingos de maré

Insignificante
Pequeno
Grande
Elevado

33
1)

Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda

(um nível acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e
áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com
concreto revestido com argamassa e pintura).
2)

Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em

obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes de
estruturas protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde
chova raramente.
3)

Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia,

branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias
químicas.
Definida a classe ambiental, a segunda etapa é observar as exigência em relação a:
resistência mínima de projeto (fck) do concreto, relação a/c (Tabela 3) e espessura da
cobrimento das armaduras (ver item 7.2.4).
Como proteção adicional à estrutura, também podemos utilizar proteções superficiais,
conforme detalhado no item 5.3.10.
Tabela 3 - Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto (ABNT,
2003)
Concreto

Classe de agressividade (ver tabela 11)
Tipo

I

II

III

IV

em CA

< 0,65

< 0,60

< 0,55

< 0,45

massa

CP

< 0,60

< 0,55

< 0,50

< 0,45

classe de concreto

CA

> C20

> C25

> C30

> C40

(NBR 8953)

CP

> C25

> C30

> C35

> C40

relação

água/cimento

CA = Componentes e elementos estruturais de concreto armado
CP = Componentes e elementos estruturais de concreto protendido

5.2

Detalhes de projeto
Nesta fase a tarefa mais importante é projetar e detalhar detalhes construtivos como

pingadeiras, filetes, ranhuras, barras, nervuras, caneluras e formas, observando as regiões em
que estes serão aplicados e os seus formatos.
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A superfície do concreto arquitetônico deve ser projetada de maneira a interagir com o
meio ambiente e os efeitos climáticos no qual está inserida.
Como é muito difícil prever o desempenho do vento com relação a um novo edifício
implantado em uma determinada área, um primeiro passo é realizar um levantamento das
imediações para determinar o comportamento dos edifícios existentes aos ventos
predominantes e à disposição de partículas.
Em ambientes urbanos, podemos observar a deposição de fuligem, fumaça e poeira
sobre a superfície (Figura 35).

Figura 35 - Edifício com manchas causadas pela deposição de partículas em suspensão,
principalmente fuligem (HUBERT, 1980).
Essa fuligem é originada principalmente pela combustão de derivados de petróleo,
provocada por veículos e indústrias e possui dimensões entre 0,01 a 1 µm, no caso da fumaça.
A fumaça possui partículas de menores dimensões, porém, em presença da umidade,
se aglomeram ou floculam formando partículas de maior tamanho que aderem firmemente nas
irregularidades superficiais do concreto apresentando um alto teor de cobrimento e aderem
fortemente sobre qualquer substrato liso devido à elevada área específica.
A poeira é de composição mineral originada pelo desgaste natural de solos ou outros
elementos. As poeiras podem ser divididas em três tipos de acordo com a dimensão de sua
partícula:
poeira ultrafina: de 1 a 10 µm;
poeira fina: de 10 a 100 µm;
poeira: de 100 a1000 µm.
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As poeiras por serem quimicamente inertes e apresentarem maiores dimensões
possuem menor poder de cobrimento e se decantam quando o ar está em repouso.

Figura 36 - Comportamento de partículas finas (A) e grossas (B) sobre a superfície do
concreto (HUBERTY, 1980).
Outro fator importante a ser observado é que em edifícios ocorre uma lavagem maior
da parte superior em relação às faces inferiores, portanto o projeto de concreto arquitetônico
deve obedecer à seguinte diretriz: a inclinação do paramento de concreto pode variar de
acordo com o ângulo da chuva (Figura 37).
Topo da
edificação

Figura 37 - Variação do ângulo de incidência da chuva com a altura da edificação
(BUCHER,2000).
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Devido à menor incidência de água nas partes inferiores da construção, a lavagem só
pode ser melhorada aumentando o ângulo entre a direção da chuva e a superfície do concreto,
de modo a captar maior quantidade de água.
Caso seja impossível a inclinação do paramento, o concreto deverá ser mais liso e
mais impermeável ou a água deverá ser conduzida de modo a concentrá-la em determinadas
faixas e eliminá-las o máximo possível do resto da área.
As ações externas que agem sobre a superfície do concreto, como chuvas e vento,
podem alterar a tonalidade ou textura do concreto em determinadas regiões da estrutura em
que ocorra a maior incidência destes.
O vento, além de veículo que suspende e transporta a fumaça e a poeira, também é o
responsável pela mudança de sentido das gotas de chuva e, conseqüentemente, pelo
manchamento ou não de uma superfície.
O vento se desloca segundo as leis da aerodinâmica, sendo a sua velocidade maior
onde não sofre a interferência de obstáculos à sua passagem, o que, em áreas urbanas significa
que ela cresce na medida que passa mais distante do solo.
Qualquer corpo interposto no fluxo do vento recebe uma pressão na face incidente e
um vácuo na face oposta. Em ambas as regiões, o vento pode sofrer interferências em seu
fluxo laminar para tornar-se turbulento, o que incide no curso das partículas que carreia. De
acordo com a lei de Stokes, para cada diâmetro e massa de partícula há uma velocidade
específica do ar para a qual ela pode ficar suspensa e imóvel, equilibrando a ação da
gravidade. Se a velocidade for maior do que esta denominada crítica, a partícula é arrastada na
direção do vento e, se for menor, predomina a influência da gravidade e ela tende a cair.
Estas relações entre tamanho de partículas, velocidade do vento e turbulência são
extremamente complicadas de quantificar, razão pela qual não é possível determinar o nível
de deposição de partículas em uma determinada fachada. Todavia, é possível dar apenas
algumas recomendações gerais como: as partículas de pó acumulam-se principalmente em
superfícies horizontais, enquanto que partículas de fumaça acumulam-se em superfícies
verticais e em regiões muito úmidas ou que demoram a secar.
As concentrações da deposição de fumaça e os efeitos da absorção de gases são
maiores nas superfícies próximas ao solo (Figura 38).
O efeito de manchamento se torna mais aparente exatamente na direção dos ventos
predominantes, seja na face frontal ou posterior (Figura 39).
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Nas regiões próximas das coberturas ou onde há saliências (filetes, ranhuras, barras,
nervuras, caneluras, etc.) se formam vórtices que provocam uma brusca redução da
velocidade do ar, a qual favorece a deposição das partículas na superfície do concreto. Se
estes

relevos

contiverem

superfícies

horizontais,

as

partículas

se

depositarão

preferencialmente sobre elas dificultando a ação do vento ou da água para sua remoção,
principalmente se estas possuírem superfícies rugosas.

Figura 38 - Gradiente de deposição de partículas sobre a superfície do concreto: A – o vento
deposita partículas na superfície; B – o efeito é acelerado por turbilhonamento e C –
deposição pelo efeito da circulação. (HUBERT, 1980).

Figura 39 - Comportamento dos ventos em contato com um obstáculo (HUBERT, 1980).
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Figura 40 - Deposição de partículas sobre superfícies com saliências (BUCHER, 2000).

Figura 41 - Escorrimento da água sobre as saliências existentes nas fachadas
(BUCHER,2000).
Os efeitos da chuva na superfície do concreto dependem da quantidade que incide
sobre esta superfície e a velocidade com a qual ela evapora.
Com a chuva em queda vertical a superfície do concreto não é diretamente atingida,
portanto há de se distinguir diversos casos: o umedecimento pela névoa fina ou ar saturado
com água, as gotas que incidem com um ângulo relativamente agudo e a lâmina de água que
desliza uniformemente sobre a superfície.
Água em movimento sempre contribui para dissolver, suspender e arrastar partículas
aderidas e, se ela conseguir chegar até o solo, será efetuada uma limpeza. Se ocorrer água
parada, as partículas irão se fixar mais firmemente ao substrato.
Como o concreto possui uma natureza porosa em sua superfície, este pode absorver
uma grande quantidade de água quanto mais porosa for esta superfície. De maneira prática,
isto pode significar que gotas ou lâminas de água que escorrem por uma superfície vertical
não necessariamente chegarão ao solo se seu volume for tal que pode ir sendo absorvido no
seu percurso.

39

Figura 42 - Diversas fases do processo de absorção superficial (HUBERT, 1980).
A absorção de uma superfície de concreto é relativa. A capacidade de saturar uma
superfície varia de uma estrutura nova para uma antiga, pois a superfície torna-se mais rugosa
através da abrasão efetuada pelo ar, partículas em suspensão e até pela própria chuva.
Como a duração da chuva é variável, a sujeira irá sucessivamente sendo depositada em
determinadas regiões. As medições práticas apresentadas por HUBERT (1980) têm
apresentado que, das gotas que o vento empurra contra a parede vertical, o maior fluxo de
água na direção vertical ocorre dentro de uma faixa situada à distância de 2,5 a 13,5 cm
abaixo da superfície dela, ou seja, do total da água que devia incidir na superfície, apenas uma
fração dela contribui efetivamente para eliminar partículas aderidas. Por este motivo, é
necessário concluir que a água de chuva não deve ser considerada como um elemento muito
importante na limpeza do concreto arquitetônico. Também se deve observar que a chuva tem
maior incidência nas partes altas do que nas regiões mais próximas ao solo, portanto a
lavagem da superfície é melhor no primeiro caso.
Em relação aos concretos com textura com agregado exposto, embora rugosos, a sua
capacidade de fixar partículas é muito reduzida quando tanto a matriz quanto a pasta de
cimento endurecido ou a superfície dos agregados não são porosos. Apenas nas regiões que
permanecem a maior parte do tempo úmidas ou ficam à sombra do vento e do sol ocorre a
deposição de materiais.
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As superfícies com agregado exposto podem até ajudar na remoção de partículas
porque a água tende a escorrer preferencialmente pelo fundo dos sulcos (pasta de cimento
endurecido) e, se esta matriz não for porosa, a quantidade de água disponível para lavar a
poeira será muito maior do que escorre pela mesma área, mas de concreto liso.
Quando a água escorre em forma de uma lâmina uniforme, ocorre a completa lavagem
da superfície e, nas regiões onde a água não chega em quantidade e nem em uniformidade, a
superfície fica manchada e ,quando não recebe água, se apresenta uniforme.
Os meios para que uma superfície não receba água, não ocorra a deposição de
materiais em suspensão ou que estas se tornem imperceptíveis são:
deslocar a superfície com relação a que está sobre ela;
inclinar a superfície de modo que as gotas não consigam incidir sobre ela;
proteger a superfície do concreto mediante uma saliência (cornija) com pingadouro;
executar caneluras, ranhuras, nervuras, listras ou estrias verticais bem próximas umas
das outras de modo a melhor distribuição das partículas aderidas em paramentos que
recebam pouco vento ou chuva, fazendo com que este fato não se torne muito visível
ao observador;
transição gradativa e uniforme de regiões em que possam ocorrer manchamentos e
outras protegidas deste efeito. O relevo constitui um ótimo meio de mascarar ou tornar
menos visível a presença de manchas.
No caso de eventuais variações de cor em superfícies lisas ou na textura do concreto, o
relevo também permite disfarçar essas diferenças, pois a reflexão mais diversificada da luz
incidente e as sombras geradas por ele contribuem para tornar menos brutal o efeito visual das
manchas.
Elementos horizontais merecem especial atenção porque podem exercer efeito oposto
ao desejado. Nas viseiras dos elementos horizontais se escondem um defeito e uma vantagem:
elas recolhem e prendem mais partículas em suspensão e, por outro lado, a água de chuva
permite lavar mais intensamente.
Por este motivo, a geometria das nervuras horizontais deve ser estudada de maneira a
tirar o máximo proveito de um e evitar o efeito do outro.
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A face superior deve estar prevista com uma inclinação que facilite o escoamento da
água, sendo que esta deve descer de um nível alto ao imediatamente inferior de maneira
controlada, de modo que a sujeira seja retirada e conduzida uniformemente sem formar
manchas na superfície do concreto.
Outro grande fator a ser observado na fase de projeto são as formas. Geralmente, a
projetista não dá a devida atenção a elas e deixa para a fase de execução seu projeto e
detalhamento. As formas são responsáveis pela geometria e acabamento da superfície do
concreto, portanto qualquer defeito de montagem ou acabamento superficial podem resultar
na perda da qualidade da aparência final do concreto.

5.3
5.3.1

Seleção de Materiais
Cimento

O cimento para uso em concreto arquitetônico pode ser dos mais diversos tipos,
conforme apresentado na Tabela 4. O cimento Portland branco é produzido pelo mesmo
processo do cimento Portland comum, porém com quantidades mínimas de óxido de
magnésio e óxidos de ferro.
No Brasil, também temos a disposição no mercado o cimento cor “canela”, que
confere ao concreto uma cor marrom levemente avermelhada. Há outros cimentos coloridos,
não disponíveis ainda em nosso mercado, que são obtidos através da pigmentação do cimento
branco (SHILSTONE et al, 1982).
Conforme Figura 43 a seguir, obtida através de ensaios experimentais descritos no
Anexo A, pode-se observar diferentes tipos de cimento produzem diferenças de cores,
portanto é recomendado que haja um único fornecedor de cimento para os serviços a serem
executados.
O uso de diferentes tipos de cimento também pode ser intencional, produzindo
diferentes tonalidades. Podemos observar esta característica na obra retratada na Figura 44,
onde foram obtidos três painéis diferentes variando apenas o cimento utilizado.
O uso de diferentes consumos de cimento também interfere na cor superficial,
conforme podemos observar na Figura 45, também obtida na parte experimental deste
trabalho. Menores consumos de um mesmo tipo de cimento tendem a produzir tonalidades
mais claras, uma vez que os finos são os principais componentes da "pele" do concreto.
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Tabela 4 - Tipos de cimentos conforme as normas brasileiras
Tipo

Descrição

Norma Brasileira

I

Cimento Portland comum

NBR 5732

I-S

Cimento Portland com adição

II-E

Cimento Portland com adição de escória

II-Z

Cimento Portland com adição de pozolana

II-F

Cimento Portland com adição de filer

III

Cimento Portland de alto forno

NBR 5735

IV

Cimento Portland pozolânico

NBR 5736

V

Cimento Portland de alta resistência inicial

NBR 5733

RS

Resistente a sulfatos

NBR 5737

BC

Baixo calor de hidratação

NBR 13.116

CPB

Cimento Portland Branco

NBR 12.989

NBR 11.578

A

B

C

D

E

F

Figura 43 – Diferentes cores da superfície do concreto a partir da modificação do tipo de
cimento utilizado. A - Cimento Tipo CP-II-E, B - Cimento Tipo CP-II-Z, C - Cimento Tipo
CP-II-F, D - Cimento Tipo CP-III, E - Cimento Tipo CP-IV e F - Cimento Tipo CP-V-ARI
(RIVERA, 2006).
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Figura 44 - Painéis pré-moldados com variação de cores através do uso de diferentes tipos de
concreto (DEPARTAMENT OF DE ARMY, 1997).

A

B

C

D

Figura 45 – Diferentes cores da superfície do concreto, após a saturação com água, em função
da modificação do consumo de cimento. A – 350kg/m3, B – 400kg/m3, C – 550kg/m3 e D –
650kg/m3 (RIVERA, 2006).
É muito importante ressaltar que o uso de cimentos com altos teores de adições , como
por exemplo o CP-III e CP-IV não são recomendados, principalmente para painéis com
superfície lisa, pois são cimentos que apresentam grandes variações de composição e cores
conforme fabricante, lote e/ou região de origem (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE,
1997) (DEPARTAMENT OF DE ARMY,1997). Caso não haja opção de uso de outros
cimentos, deve-se entrar em contato com o fabricante escolhido para que seja fornecido um
cimento mais uniforme para execução dos serviços.
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Para a obtenção de uma superfície com cores mais uniformes é recomendado o uso de
cimento CP-V-ARI, pois este é o tipo disponível em nosso mercado que possui menos adições
e, conseqüentemente, apresenta as menores variações considerando um mesmo fabricante.

5.3.2

Seleção dos agregados

As cores dos agregados têm um papel fundamental na cor da superfície final, portanto
deve-se ter uma atenção especial na sua seleção já na fase de projeto, definindo-se o tipo, cor,
formato e textura desejado.
Os agregados miúdos (areias) devem ter atenção especial, pois influem diretamente na
cor da pasta de cimento que é o principal componente da superfície dos elementos. A origem
e a formação miralógica da areia pode conferir a esta diversas cores, bem como, podemos ter
areias oriundas da britagem de rochas como o mármore por exemplo, como podemos observar
na Figura 46.
No caso de agregados expostos, a formação mineralógica confere também muitas
opções de cores, propriedades, texturas e formatos.
Os granitos, por exemplo, são rochas ígneas e, de maneira geral, caracterizam-se pela
altíssima resistência mecânica e, portanto, são apropriadas para suportar grandes esforços
mecânicos e tráfego.

A

B

C

D

Figura 46 – Diferentes tipos de agregado miúdo: A- Areia de quartzo de rio da região de
Jacareí/SP; B e C - Areia de quartzo de cava da região de Sorocaba/SP e C - Areia britada de
mármore branco da região de Curitiba/PR (RIVERA, 2007).
Os mármores, que representam rochas metamórficas, têm uma composição
carbonática e, portanto, são relativamente menos resistentes do que as rochas ígneas.
Apresentam uma grande variedade de padrões texturais e de cores o que permite sua
adaptação a diferentes projetos arquitetônicos, sendo como tal mais apropriados para
revestimento de paredes.
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As rochas sedimentares, como o arenito, apesar de menos resistentes à abrasão,
também são muito utilizadas como elemento estrutural e mesmo de revestimento.
As ardósias e quartzitos são rochas metamórficas, muito populares para o revestimento
de pisos.
Conforme figura 47 a seguir, obtida na através dos experimentos descritos no Anexo
A, podemos observar a modificação das cores da superfície em função da troca dos agregados
miúdos.

C

B

A

Figura 47 – Diferentes cores da superfície do concreto em função da troca dos agregados
miúdos. A – Areia de quartzo padrão ABNT, B – Areia de quartzo rosada e C – Areia britada
de basalto (RIVERA, 2006).
Porém, a simples especificação do tipo litológico não é suficiente para se adquirir os
agregados desejados, pois, o mármore, granito, calcário ou outros tipos apresentam diversas
colorações (Figura 48).

A

B

C

D

Figura 48 – Diferentes tipos de agregado graúdo: A- Granito rosa da região de Valinhos/SP; B
- Mármore branco da região de Curitiba/PR, C - Calcário da região de Curitiba/PR e D Mármore "ouro" da região de Curitiba/PR (RIVERA, 2007).
Deve-se verificar a disponibilidade do tipo de agregado escolhido para toda a obra,
evitando a troca de fornecedores e, conseqüentemente, jazidas.
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Para superfícies com tratamento através de ácidos é recomendado:
Evitar agregados calcáreos ou dolomiticos;
Preferência para granitos e quartzos.
Também devemos nos atentar para a existência de compostos ferrosos nos agregados.
A oxidação e hidratação de compostos ferrosos em pedras calcárias e nos xistos originam
pontos negros e manchas na superfície do concreto. Estas pequenas manchas irão se
concentrar principalmente em áreas úmidas, congeladas ou com ciclos de molhagem e
secagem.
A forma dos agregados é importante, pois, agregados cúbicos e arredondados
apresentam melhor cobertura da área e melhor ação auto limpante com a ação de chuvas,
enquanto que agregados porosos e/ ou lamelares estão mais sujeitos a impregnações de
particular do ar como fuligem e poeiras, sendo utilizados apenas em áreas internas.
De um modo geral, os agregados selecionados devem atender os quesitos da NBR
7211 – Agregados para concreto, principalmente em relação à verificação da possibilidade de
reação álcali-agregado.
Os formatos dos agregados podem interferir na textura final desejada. É recomendado
que a areia natural tenha 60% em peso passando pela peneira de 0,6mm de abertura
(HUIDOBRO, 1996).
O mesmo agregado, com diferentes tipos de exposição conferem à superfície brilho e
texturas diferentes.
No mesmo local, pode-se utilizar mais de um tipo de agregado para obter superfícies
mescladas, conforme podemos observar na Figura 49.

Figura 49 – Diferentes tipos de composição de cores através dos agregados (RIVERA, 2007).
O efeito visual desejado em uma distância normal de visão pode ser influenciado pela
textura e tamanho dos agregados escolhidos.
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O Precast Prestressed Concrete Institute, sugere a seguinte escala de visibilidade:
Tabela 5 - Dimensões do agregado em função da distância prevista para visão da textura
superficial (PRECAST CONCRETE INSTITUTE, 1989).
Tamanho do agregado (mm)

Distância em que a textura é visível (m)

6,35 – 12,5

8,0 a 12,0

12,5 – 25,0

12,0 a 30,0

25,0 – 50,0

30,0 a 50,0

50,0 – 75,0

50,0 a 70,0

Figura 50 – Vista do agregado conforme escala de visibilidade (PRECAST PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE, 1989).

5.3.3

Grau de exposição dos agregados

A profundidade de remoção da pasta para exposição dos agregados pode ser
classificada em três tipos, conforme o Comitê 303 do American Concrete Institute
(HUIDOBRO, 1996):
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Remoção Leve: o tratamento expõe o agregado em até 1,6mm (1/16"), removendo

apenas a pasta de cimento e a areia (matriz). Este tratamento é muito utilizado para se obter
uma cor uniforme da superfície do concreto.
Remoção Média: a exposição do agregado graúdo é realizada através da remoção de

até 6,4 mm (1/4") da pasta, expondo o agregado em uma área aproximadamente igual à área
da matriz.
Remoção Profunda: realizada através da remoção de até 12,5 mm (1/2") da superfície

ou 1/3 do tamanho máximo do agregado graúdo. Neste caso o agregado exposto passa a
ocupar uma área de exposição maior do que a área da matriz.

Figura 51 – Grau de exposição do agregado com aplicação de retardador de pega, nos níveis
leve, médio e profundo (PRECAST PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE, 1989).
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5.3.4

Pigmentos e Corantes

A definição do uso de pigmentos ou corantes é definido basicamente se a superfície é
exposta a raios ultravioletas ou não.
Segundo VASCONCELOS (2002), os corantes possuem cores mais vivas e brilhantes,
porém esmaecem com a ação da luz solar, enquanto que os pigmentos (Figura 52)fornecem
cores mais opacas, mas mais estáveis ao longo do tempo, além de ser a adição mais disponível
no mercado brasileiro.

Figura 52 – Diferentes cores de pigmentos (CONCRETO COLOREADO, 2006).

Figura 53 – Diferentes tonalidades de superfícies em função do tipo de cimento (PÓ
XADREZ, 2006).
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Os pigmentos, mais usados devido ao seu menor custo, podem ser obtidos nas
cores:amarelo, vermelho e preto (que são óxidos de ferro); azul (óxido de cobalto) e verde
(óxido de cromo).
É recomendada a adição de pigmentos até 5% do peso de cimento. Adições superiores
a 5% não apresentam mudanças importantes na intensidade das cores. Adições acima de 10%
podem influenciar na qualidade do concreto, interferindo em suas propriedades mecânicas,
como por exemplo, a resistência à compressão (DEPARTAMENT OF DE ARMY – U. S.
ARMY CORPY OF ENGINEERS, 1997).
Também devemos considerar que a cor final da superfície está diretamente ligada com
a cor do cimento (Figura 53). Para a obtenção de cores mais vivas é recomendado o uso do
cimento branco, enquanto que para tonalidades mais opacas o uso do cimento cinza.
Alguns tipos de pigmentos podem reagir com componentes utilizados nas formas ou
para limpeza da superfície final. Caso não haja experiências anteriores com os materiais
utilizados, a possibilidade de reação deverá ser avaliada no modelo (mockup).
Como referência, os pigmentos podem ser avaliados conforme a norma ASTM C979 –
Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete (AMERICAN
CONCRETE INSTITUTE - ACI COMMITTEE 303, 1997).

5.3.5

Considerações específicas para concreto branco

Na produção de concreto branco, segundo FONSECA E NUNES (1998), deve-se ater
às cores e contaminações que possam ocorrer nos agregados. Nos casos das areias, estas
devem apresentar teor de finos (argilas) e materiais solúveis (matéria orgânica) muito
inferiores a 3%, de acordo com a NP 86 (norma portuguesa). Porém, neste caso, o fileres tem
um papel muito importante, pois constituem em grande parte para a “pele” do concreto.
Portanto, a tonalidade dos fileres vai influenciar consideravelmente a tonalidade do concreto
branco, principalmente na capacidade do concreto de refletir a luz, denominada por índice de
refletância e determinada a partir de medições colorimétricas em que ao branco puro,
corresponderá um índice de 100.
No trabalho realizado por FONSECA E NUNES (1998), durante a execução do
Pavilhão do Conhecimento dos Mares, construído para a Expo 98, foram obtidos os valores de
índice de refletância em função da mudança da natureza do filer apresentados na Tabela 6.
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No Brasil, outro trabalho muito bem desenvolvido sobre as particularidades do
concreto branco, foi desenvolvido por DAL MOLIN et al (2006), para o Museu Iberê
Camargo; onde, além dos estudos dos materiais, dosagem e formas, também foi avaliado
como melhorar o desempenho da superfície em relação à absorção superficial e capilaridade.
Segundo DAL MOLIN el al (2006), é essencial a avaliação destas duas propriedades,
pois uma estrutura em concreto branco é muito mais suscetível a manchamentos na superfície
em função do acúmulo de água e conseqüente fixação de partículas de fuligem ou agentes
orgânicos na superfície. Para a melhoria destas propriedades foi avaliada a implantação de um
sistema de proteção superficial que, além de interferir nestas propriedades, não poderia
interferir na cor superficial. Estes resultados estão apresentados no item 5.3.10 - Proteções
Superficiais.
Tabela 6 - Variação do índice de refletância (FONSECA E NUNES, 1998).
Variação do Índice de Refletância em Função da Natureza do Filer

Concreto com dosagem de 380kg/m3 de cimento Br I 42,5 (Norma Portuguesa)
Idêntica dosagem de filer

5.3.6

Tipo de Filer

Índice de Refletância

Calcário

73

Silicoso

78

Mármore

82

Fôrmas

Há uma série de materiais que podem ser utilizados na produção de fôrmas, citam-se
como principais os seguintes:
Madeira - Superfície bruta ou natural.
Compensado
Compensado revestido com media densidade (revestimento da forma apresenta de 35 a
45% de resina fenólica em peso).
Compensado revestido com alta densidade (revestimento da forma apresenta de 45 a
65% de resina fenólica em peso).
Plástico (PVC, etc.)
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Styrofoam.
ABS (Plástico Rígido Extrudado).
Elastomérico (Borracha flexível).
Revestimento em vinil flexível.
Plástico reforçado com fibra de vidro.
Papel ou papelão.
Aço ou alumínio.
Moldes ou formas de concreto.
Moldes de gesso ou vidro (usado principalmente em obras de arte).
Na fase de projeto das formas, é essencial observarmos os critérios de cálculo
referentes à deflexão. Enquanto o colapso completo de uma forma é bastante incomum, deve
ser considerado que a falta de alinhamento e a abertura de juntas de formas ocorrem muito
freqüentemente e representam a maioria das causas de defeitos.
Um fator importante é que as formas requerem um projeto baseado no limite de
deflexão, bem como, os painéis dessas formas devem ter uma rigidez uniforme e suficiente
para suportar altas amplitudes de vibração causadas pelo adensamento do concreto e,
particularmente, limitar a amplitude de variação na ligação entre painéis (por exemplo, devido
à falta de continuidade através das juntas).
Uma recomendação para o dimensionamento adequado das formas é o Manual of
Technology Formwork – Publication 85 produzido pelo CIB/Comite W29 – Concrete Surface
Finishings.

Uma particular atenção deve ser dada para a necessidade de impermeabilidade de
todas as juntas; o uso de faixas de plástico impermeável nas formas é recomendado para selar
juntas entre os painéis e as placas individuais, assim como entre a face da forma e o concreto
existente.
O uso de formas com superfícies absorventes reduz a formação de bolhas de ar ou
água na superfície do concreto. Estudos realizados confirmam que o uso de placas de madeira
produzem menos bolhas do que formas de aço, PVC rígido ou compensado revestido com
poliuretano (KINNEAR E KREIJER apud COMITÊ W29, 1966). As bolhas de ar aparecem
em maior número e tamanho em superfícies moldadas lisas do que em superfícies rugosas ou
ásperas.
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O tipo de acabamento superficial das formas também tem influência considerável na
variação de cores e manchas na superfície do concreto.

Figura 54 – Diversos tipos de acabamentos superficiais em função dos tipos e desenhos das
formas (PRECAST PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE, 1989).

5.3.7

Desmoldantes

Os agentes desmoldantes podem ser classificados em cinco categorias, que definem
basicamente a influência de sua aplicação na aparência final do concreto:
óleo puro: de origem animal, vegetal ou mineral;
óleo puro com agente emulsificante: são compostos pelos óleos adicionados com
agentes que controlam a quantidade de superfície ativa;
emulsão cremosa para forma: emulsão de água em óleo, onde a fase externa é o óleo;
soluções dissolvidas em água: emulsão de óleo em água, onde a fase externa é a
água;e
barreiras por pintura: qualquer cobertura aplicada na face da forma para selar ou
impregnar a superfície.
Os desmoldantes compostos por óleos puros, com agente emulsificante, as emulsões e
as soluções apresentam os melhores resultados, porém apenas quando aplicados em filmes
bem finos, com um rendimento entre 6.5 a 8,5 m/l.
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Os óleos puros e as barreiras por pintura podem ainda apresentar as superfícies com
maior uniformidade de cores, mas geralmente estão acompanhados de um maior número de
bolhas de ar sobre a superfície.
As emulsões solúveis em água causam poucas bolhas de ar, mas, quando penetram no
concreto fresco por excesso de aplicação, causam uma variação de cor e uma superfície
pulverulenta.
As emulsões são usadas principalmente nas formas plásticas ou de aço, pois não
agridem a superfícies destas e produzem uma superfície com cores uniformes.
Para reduzir a ocorrência de bolhas, é recomendado o uso de emulsões cremosas ou
óleos puros combinados com agentes emulsificantes.
Soluções dissolvidas em água não são recomendadas, pois têm a tendência de produzir
superfícies porosas ou com porosidades variadas.
Os óleos devem ser livres de pigmentos ou impurezas e as emulsões precisam ser
aplicadas na hora do uso.
A superfície da forma necessita estar livre de poeira, ou seja, perfeitamente limpa
antes da aplicação, bem como, os desmoldantes devem ser aplicados em um filme uniforme.

5.3.8

Aditivos

O uso de aditivos requer um teste durante a realização do modelo (mockup),
utilizando-se os mesmos materiais especificados para o concreto, agentes desmoldantes e
processo de cura, para determinar qualquer defeito ou efeito deletério de sua utilização.
Deve-se ter atenção especial com os aditivos, pois os de base orgânica podem
interferir na cor do concreto, principalmente no concreto branco. Também há aditivos
plastificantes ou polifuncionais que incorporam mais ar ao concreto, favorecendo a formação
de bolhas na superfície.

5.3.9

Adições minerais

São consideradas adições minerais materiais como as pozolanas, escórias de alto
forno, cinzas volantes, sílica ativa, metacaulim, entre outros. A adição destes materiais deve
ser estudada, pois podem causar a modificação das cores do concreto.
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Nos caso das escórias de alto forno, o concreto tende a apresentar uma grande variação
de tons de cinza, desde o mais escuro ao quase branco, necessitando, portanto, uma maior
atenção no seu uso.
Principalmente na produção de concreto branco deve-se ater às cores das adições,
sendo recomendado o uso do metacaulim ou sílica-ativa, de coloração branca, pois as demais
adições possuem cores de cinza claro, cinza escuro ou tons levemente avermelhados
(FONSECA E NUNES, 1998). Porém, mesmo estas duas adições possuem diferentes
colorações conforme fabricante.

5.3.10 Proteções Superficiais

Para a preservação de uma estrutura em concreto arquitetônico em meios agressivos
ou a uniformização de uma superfície que sofreu reparos, será necessária a utilização de
tratamentos superficiais.
Há, basicamente, dois tipos de revestimentos protetores do concreto: revestimentos
hidrófugos de poro aberto e revestimentos impermeabilizantes com formação de película.
Os revestimentos hidrófugos podem ser aplicados sobre superfícies lisas ou porosas,
conferindo repelência à água em poros de até 3mm de abertura superficial.
Os revestimentos impermeabilizantes com formação de películas requerem um
substrato liso com poros de diâmetro inferior a 0,1mm. Daí a necessidade freqüente de
estucamentos superficiais prévios à aplicação da película.
Estes produtos, além de conferir uma maior durabilidade para a estrutura, devem
manter o aspecto superficial do concreto. Outra propriedade de sistemas de proteção
superficial com formação de película, é que, em muitos casos, tornam a cor da superfície mais
"vivas", conforme podemos observar na Figura 55.
No caso do concreto branco, devemos escolher um sistema que interfira o mínimo
possível na cor da superfície. Em estudos desenvolvidos por DAL MOLIN et al (2006) para o
Museu Iberê Camargo em Porto Alegre/RS, verificou-se que sistemas proteção à base de
hidrofugantes silanos-siloxanos apresentaram os melhores desempenhos quanto à estabilidade
da cor e redução da absorção superficial do concreto
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Figura 55 – Amostras de concreto com cimento cinza (1) e cimento branco (3), com adição de
pigmento marrom variando de 0,5 (direita) a 4% (esquerda). as linhas (2) e (4) apresentam
amostras as amostras , porém revestidas com resina acrílica (RIVERA, 2007).

5.3.10.1. Revestimentos Hidrófugos

O concreto tem natureza hidrófila, conseqüentemente absorve água em forma líquida e
de vapor através de vários mecanismos: gradiente de pressão, difusão, higroscopicidade,
condensação e, principalmente, absorção capilar.
Essa absorção se dá nas fachadas devido à formação de um filme de água de chuva nas
regiões onde a água entra em contato direto com estrutura. A absorção capilar é muito intensa,
sendo determinada basicamente pelo diâmetro dos poros.
Certos produtos têm a propriedade de alterar o ângulo de contato entre a parede do
capilar e a superfície da água. Quando esse ângulo supera 90º esses produtos são
denominados hidrófugos, hidrorepelentes ou hidrofugantes.
A característica principal desses produtos classificados como adequados ao tratamento
hidrófugo de poro aberto consiste em evitar ou reduzir o umedecimento da superfície aparente
do concreto por absorção capilar. São especificamente indicados para fachadas verticais nas
quais a superfície aparente do concreto foi obtida por formas brutas ou porosas.
Esses produtos permitem a passagem de vapor de água, pois mantém os poros abertos.
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Atualmente as principais substâncias utilizadas são compostos sílico-orgânicos tais
como os silanos e/ou siloxanos. Esses produtos se caracterizam por não interferir na cor da
superfície do concreto e ter como vantagens (HELENE, 1989):
Reduzida capacidade de absorção de água;
Permitem a circulação de vapor de água;
Penetração profunda (>10mm);
Não produzir brilho (são foscos);
Não amarelar por ação ultravioleta;
Não mantém úmido o substrato;
Não requerem superfície lisa e contínua, ou seja, são adequados também para concreto
arquitetônico obtido com forma bruta; e
São de fácil repintura, ou seja, basta uma lavagem e reaplicação do produto.
Porém possuem as seguintes limitações:
Não impedem a carbonatação;
Não impedem a penetração de água sob pressão;
Não impedem a ação de agentes ácidos; e
Não impedem a concentração salina, reduzindo-a, entretanto.

5.3.10.2. Revestimento com formação de película

O mecanismo básico de proteção conferida por estes produtos consiste na formação de
barreira contínua, ou seja, são produtos formadores de película superficial com baixa
permeabilidade a gases, vapor de água e água.
Necessitam de substratos homogêneos, lisos e poros com abertura máxima de 0,1mm.
Geralmente possuem elasticidade superior à do concreto e acompanham bem as
movimentações estruturais, porém, não são capazes de absorver eventuais fissuras com
aberturas superiores a 0,1mm que rompem a película.
Os revestimentos formadores de película podem ser resumidos em (HELENE, 1989):
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Verniz poliuretano alifático: são muito duráveis e proporcionam as maiores barreiras à
difusão de gases ácidos tais como CO2, reduzindo ou praticamente impedindo a
carbonatação. Uma película de 400µm de verniz poliuretano alifático bicomponente
pode equivaler a mais de 80cm de concreto sob o ponto de vista da resistência à
difusão de gás carbônico. Esses vernizes não têm resistência a substratos alcalinos e
exposições diretas às intempéries;
Verniz acrílico base água (emulsão) ou base solvente (solução): são os mais resistentes
aos raios ultravioletas. Não amarelam mesmo após três anos de exposição.
Verniz estireno acrilato base água (emulsão) e base solvente (solução): são menos
resistentes a ação de intempéries, apresentando sinais evidentes de envelhecimento
após 3 anos.
Verniz epóxi bicomponente: são os mais aderentes e de maior resistência química,
porém, não resistem à radiação ultravioleta e conseqüentemente deve-se evitar sua
aplicação em áreas externas. São ideais para ambientes internos em indústrias com
gases, vapores e líquidos agressivos.
Os revestimentos formadores de películas têm como vantagens:
Impedem a carbonatação;
Impedem a lixiviação;
Impedem a concentração salina; e
Reduzem a deposição de fuligem e desenvolvimento de fungos.
E tem como desvantagem:
Requerem superfície lisa com poros menores a 0,1mm, portanto, não são aplicáveis a
superfícies obtidas com forma bruta;
Podem ser de difícil repintura;
Não permitem a secagem do concreto úmido, ou seja, circulação de vapor de água; e
Altera o aspecto original do concreto conferindo-lhe brilho.
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Do ponto de vista estético todos conferem brilho à superfície do concreto. Os produtos
base acrílica são os que menos alteram a matiz do concreto, os demais conferem um leve
amarelado que aumenta com o passar do tempo.
A proteção final conferida pela película de verniz é resultado de uma boa preparação
do substrato, uma correta aplicação do verniz e uma qualidade adequada da formulação,
portanto, é comum que formulações de boa qualidade não resultem em um bom resultado
final porque foram mal aplicadas ou ouve deficiência na limpeza e preparação do substrato.
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6 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS
Na fase de execução serão apresentados os procedimentos executivos das estruturas
em concreto arquitetônico, baseadas principalmente nos trabalhos desenvolvidos pelo
International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB) através do

Comitê W29: Concrete Surface Finishes, pelo engenheiro Walmor José Prudêncio no seu
trabalho “Tecnologia do Concreto Aparente” e pelo ACI Committee 303 na norma Standard
Specification for Cast-In-Place Architectural Concrete (ACI 303.1-97).

Além destas recomendações, temos as prescrições da norma ABNT NBR 14931 –
Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
Uma orientação fundamental é a criação de uma lista do processo de fabricação, que
deve apresentar uma seqüência cronológica de serviços, indo desde o projeto dos elementos
até sua construção ou montagem no caso de pré-fabricados. Este método sistemático deverá
ser desenvolvido para que os fabricantes ou construtoras possam reconhecer as possíveis
causas de erros e, deste modo, manter um nível mínimo de defeitos na superfície de concreto
arquitetônico.
É importante observarmos que, quando se trabalha com concreto pigmentado ou com
texturas por processo químico, dificilmente o elemento é moldado inteiramente com o
concreto arquitetônico, conforme podemos observar na Figura 57.

Figura 56 – Detalhe de face lateral de elemento pré-moldado (RIVERA, 2007).
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Em elementos pré-moldados, primeiramente é lançado o concreto arquitetônico com
uma espessura variando entre 3 a 4cm. Logo após ele é vibrado, instalada a armação e
executado o restante em concreto convencional.
Em elementos moldados no local, uma opção para não ser necessária a execução de
todo o elemento com concreto colorido é a realização primeiramente da estrutura em concreto
convencional e depois realizar uma nova camada, geralmente com 5,0cm de espessura, com
concreto arquitetônico.

6.1

Produção

As variações de cores do concreto são freqüentemente causadas por uma mistura
incompleta, portanto, o tempo de mistura deve ser maior do que o tempo requerido para o
concreto com uso somente estrutural. Quando do uso de pigmentos, o processo de mistura do
concreto necessita ser ainda mais cuidadosa, pois a chance de produzir regiões com diferentes
colorações é maior.
Outro fator importante é a água. Variações de consumo de água no concreto
inevitavelmente produzem variações na cor. A maneira mais satisfatória de controlar a água
na mistura é controlando a trabalhabilidade, pois considerando que o cimento e o agregado
foram bem controlados. Para tanto, é necessário seguir os requisitos apresentados nas normas
ABNT NBR 12655 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento e ABNT NBR NM 67 –
Concreto – Determinação da Consistência pelo abatimento do tronco de cone.
Diferenças de trabalhabilidade são pequenas se o concreto for lançado logo após a
mistura. O tempo entre mistura, lançamento e adensamento depende das condições do tempo;
por exemplo, em dias quentes e secos a água é perdida para o ambiente. O uso de coberturas
sobre as misturas nestes dias é recomendado durante o transporte para manter a
trabalhabilidade.
No processo de produção também há de se observar o equipamento de mistura
utilizado. Quando produzido em obra, geralmente são utilizadas betoneiras, que devem estar
devidamente limpas para que não haja contaminação do material.
Porém, nos casos de concreto dosados em central, o que observamos é que a mistura
do material é realizada dentro do caminhão betoneira. Considerando que precisamos de um
material uniforme, o mais adequado é realizar uma pré-mistura em um equipamento mais
adequado e depois esta deve ser lançada no "balão", pois, o volume de concreto é muito
grande para que se obtenha uma mistura homogênea apenas no caminhão betoneira.
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6.2

Transporte

Bombas e outros equipamentos usados para transportar concreto devem estar limpos,
livres de óleo e concreto endurecido, ferrugem, pó e outros agentes prejudiciais ao concreto.
O transporte de o concreto dever ser o mais rápido possível, evitando-se a secagem do
material, bem como, a segregação do material por vibração excessiva ou o uso de
equipamento inadequado.
No caso de uso de giricas, o caminho de transporte deve ser regular e uniforme,
evitando vibrações que possam originar segregações no material. A mesma recomendação é
válida para esteiras, que também devem estar corretamente dimensionadas e com o mínimo de
vibração ou ondulações possível.
6.3

Lançamento e adensamento

A técnica de lançamento nas formas deve manter o concreto mais coeso possível, e
depositá-lo sem desagregação, na sua posição final.
Para altura de lançamento superior a 2,0m, recomenda-se a utilização de tubos de
diâmetro de 10 a 30cm, provido de um dispositivo em forma de funil na parte superior.
O concreto, após a sua produção, não deve sofrer transbordos ou a ação de
peneiramento através das malhas de armaduras ou estribos, que o desagrega e retira grande
parte da água de amassamento, reduzindo sua plasticidade e favorecendo grande incorporação
natural de ar.
Para reduzir este inconveniente, é desejável a realização de aberturas na montagem da
armadura ou o lançamento ser programado para ser efetuado lateralmente, pelo processo do
cachimbo.
É importante considerar que o concreto como material final de acabamento necessitará
de uma superfície bastante regular e compacta; de um modo geral são utilizados vibradores de
imersão para proporcionar melhores resultados.
Considerando que a compacidade do concreto é, em grande parte, afetada pelo ar
incorporado naturalmente no processo de lançamento do concreto, é necessário cuidado
especial na sua manipulação.
A coesão do concreto é de grande importância para um perfeito acabamento e irá
proporcionar ao material condição de maior resistência à agressividade de alguns meios de
exposição, por reduzir a incorporação de ar no seu manuseio.

63
A argamassa terá, portanto, a grande responsabilidade de expulsar o ar e a água livre
dos vazios do concreto, desse modo a especificação da freqüência, amplitude e força
centrífuga deverão ser capazes de vibrá-las; as experiências demonstram que esse resultado é
obtido com vibradores de alta freqüência que permitem obter concreto com menor dispersão
de resistências e densidades.
Freqüências inferiores a 3.000 rpm podem produzir ressonância.
Outro cuidado a ser tomado é em relação às “juntas frias” ou “juntas de concretagem”.
Segundo BAUER (1995), devem-se tomar os seguintes cuidados na execução destas
interligações entre as camadas de concretagem:
Primeiramente é necessário elaborar um plano de concretagem;
Retirar a calda de cimento superficial em 4 a 12 horas após a concretagem;
Limpar e saturar a superfície do concreto pelo período de 24 horas antes da retomada
da concretagem. Secar levemente a superfície, evitando a existência de poças de água;
Para retomar a concretagem, aplicar uma camada de 1 a 2cm de espessura de
argamassa com o mesmo traço do concreto, porém sem o agregado graúdo.
Retomar a concretagem, com um cuidado especial para que não ocorra bolsas de
agregado graúdo (concreto segregado) na ligação das camadas.

6.4

Formas

As formas devem apresentar estabilidade, com os travamentos adequados e,
principalmente estanques, evitando-se deformações e fuga do material.
Deve-se ter cuidado especial em relação às juntas entre painéis. As juntas necessitam
de vedações com fitas, ou, caso seja uma opção do projeto arquitetônico, podem ser utilizadas
ripas nas laterais, formando sulcos e delimitando a divisão das placas (Figura 57).
Um tratamento adicional que pode ser realizado nas juntas, caso haja um pequeno
filete após a desmontagem das formas, é o lixamento da superfície.
No caso de formas em tábuas brutas, deve-se tomar o cuidado de saturar a superfície
das formas antes da concretagem. Estas tábuas, por serem muito secas e porosas, absorvem a
água da superfície do concreto, tornando estas porosas e esbranquiçadas.
Em pilares deve-se tomar muito cuidado com as quinas das formas. Qualquer
desalinhamento das formas é facilmente perceptível e causará incomodo aos usuários da
edificação. Uma opção é a realização de cantos chanfrados, através da inserção de tarugos nos
cantos das formas.
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Sempre, antes do início da concretagem, é essencial a limpeza das formas,
principalmente no caso do concreto branco, pois, eventuais contaminações podem originar
manchas no concreto que dificilmente podem ser removidas com lavagem ou lixamento.
No caso do concreto branco, também é necessário um cuidado maior no caso das
armaduras, pois manchas de oxidação na superfície do concreto serão facilmente visíveis e
muito difíceis de serem removidas.
Como em qualquer estrutura em concreto, é necessária a instalação espaçadores para
controlar a camada de cobrimento das armaduras.

Figura 57 – Detalhe do apoio principal da Ponte Irineu Bornhausen (CRISTÓFOLI apud
CIMENTO HOJE, 2004).
Uma observação importante é que, para que não ocorra diferentes tonalidades na
superfície do concreto, é necessária uma desforma uniformizada, ou seja, a remoção das
formas deve ser realizada no mesmo período em todas as regiões. Segundo Bauer (1995),
principalmente para superfícies lisas, é recomendável manter as formas por pelo menos dois
dias após a concretagem.
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6.5

Texturas por processo mecânico

No caso de texturas por processo mecânico, é essencial o treinamento adequado do
operador do equipamento, pois é este o responsável pelo acabamento final.
Nestes casos, uma opção é utilizar o modelo para treinar a equipe para realizar a
textura desejada.
Uma segunda recomendação é que, em um mesmo painel, não sejam utilizados
diferentes operadores, pois a sensibilidade na execução é diferente em cada ser humano.
Para texturas realizadas a partir de jateamento de água, areia ou areia e água em
conjunto, deve-se ficar atento à pressão do equipamento na realização do serviço. A pressão
adotada deve ser uniforme em toda a superfície, evitando-se a remoção diferenciada da
camada superficial do concreto em diferentes regiões.
Os operadores devem estar devidamente equipados com roupas e sistemas de
proteção, principalmente óculos de proteção, máscara de pó e protetor auricular, pois todas as
atividades envolvidas produzem grande ruído e poeira.
Para jateamento de superfícies com areia, deve ser verificada com as autoridades
locais a legislação de segurança e meio ambiente.

6.6

Texturas por processo químico

Para a utilização de produtos químicos para remover a camada superficial do concreto,
sejam eles retardadores de pega ou ácidos, o essencial é uma aplicação uniforme da película
do produto, evitando assim áreas com diferentes graus de exposição dos agregados.
Os retardadores de pega, podem ser aplicados na face das formas ou na superfície do
concreto logo após a sua concretagem.
A aplicação de retardadores de pega em formas deve ser uniforme (Figura 58) e com o
número de demãos e/ou espessura do filme determinados pelo fabricante do produto para cada
nível de exposição desejado, bem como, não pode haver escorrimentos do produto na
superfície, pois este danificaria a superfície após a desmoldagem, expondo os agregados em
áreas indesejadas.
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Após a desforma, pode-se iniciar a remoção da camada superficial com retardador
através com jato de água (Figura 59), expondo uniformemente a superfície do concreto. Esta
etapa é geralmente realizada em até 6 horas após a desforma, segundo o Tecnologista José Izá
(2007), porem, é recomendável verificar este tempo com o fornecedor ou testar durante a
execução do modelo.
Para retardadores de pega aplicados em filmes, a serem fixados nas formas, é essencial
o cuidado para não rasgar ou raspar o filme.
Para superfícies tratadas com ácidos, após a sua aplicação, a superfície deve ser muito
bem lavada, não só apenas para remoção da camada superficial, mas também para remoção do
ácido da superfície do concreto que ficará exposta.
Os resíduos gerados nos dois processos precisam de controle, pois possuem
contaminantes que podem prejudicar o processo de tratamento da água.
Os operadores devem estar protegidos por equipamentos de segurança, evitando-se o
contato direto com os agentes químicos, principalmente no caso de uso de ácidos.

Figura 58 – Detalhe da aplicação de retardador de pega em forma com o auxílio de rolo e
vista geral da forma com a aplicação concluída (RIVERA, 2007).
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Figura 59 – Tratamento com retardador de pega - Remoção da camada superficial do concreto
com jato da água (RIVERA, 2007).

6.7

Cura

A cura é um meio de prevenção da perda rápida da umidade do concreto que têm um
importante efeito na aparência, resistência e durabilidade da superfície do concreto.
A falta de cura tende a produzir um concreto com superfície porosa, o qual variará
consideravelmente na cor quando molhado, produzindo manchas semelhantes às
eflorescências.
Portanto, é essencial providenciar uma cura úmida por um período adequado de tempo
e que cada parte da edificação seja submetida às mesmas condições de cura.
Para evitar que o topo da peça ou os cantos sequem mais rapidamente as demais
partes, deve ser colocada uma cobertura com lona plástica ou qualquer outro tipo de cobertura
que mantenha a água no concreto após a retirada da forma. Este procedimento é essencial para
que não ocorram manchas na superfície.
Na Figura 60 a seguir, onde observamos as amostras desenvolvidas na parte
experimental descrita no Anexo A, podemos constatar a interferências dos tipos de cura na
tonalidade superficial do concreto.
Películas de cura não são recomendadas, porque elas nem sempre são facilmente
aplicadas e podem causar manchas permanentes.
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A retirada das formas deve ser cuidadosa, sem danificar o concreto. Caso a aparência
superficial seja importante, manter estas formas na sua posição por, no mínimo, quatro dias.

A

B

D

C

E

Figura 60 – Diferentes cores da superfície do concreto, após a saturação com água, em função
da modificação do tipo de cura aplicada. A – cura ao ar livre, B – cura úmida por 07 dias, C –
cura úmida por 14 dias, D - cura úmida por 28 dias e E – cura química base acrílica
(RIVERA, 2006).
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7 CONTROLE DE RECEBIMENTO
7.1

Controle de qualidade dos materiais

O controle de qualidade dos materiais constituintes do concreto arquitetônico é
fundamental para se obter superfícies com cores e acabamentos uniformes. Neste sentido, é
recomendada a avaliação dos materiais aplicados conforme as prescrições presentes nas
normas apresentadas a seguir:
Cimento Portland
NBR 2732 – Cimento Portland Comum – Especificação;
NBR 5733 – Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – Especificação;
NBR 5735 – Cimento Portland de Alto Forno – Especificação;
NBR 5737 – Cimento Portland Resistência a Sulfatos – Especificação;
NBR 11578 – Cimento Portland Composto – Especificação;
NBR 12989 – Cimento Portland Branco – Especificação;
NBR 13116 – Cimento Portland Baixo Calor de Hidratação – Especificação.
Materiais Pozolânicos – Adições
NBR 5752 – Materiais Pozolânicos – Determinação da atividade pozolânica com
cimento Portland Índice de atividade pozolânica com cimento;
NBR 12653 – Materiais pozolânicos – Especificação.
Aditivos para Concreto
NBR10908 – Aditivos para argamassa e controle, ensaio de uniformidade – Método de
Ensaio;
NBR 11768 – Aditivos para Concreto de Cimento Portland;
NBR 12317 - Verificação de Desempenho de Aditivo para Concreto;
ASTM C494 – Especificação para adições químicas ao concreto;
ASTM C979 – Especificação para pigmentos para Concreto Colorido Integralmente.
Água
NM 137 – Argamassa e concreto – Água para amassamento e cura de argamassa e
concreto de cimento Portland;
CETESB L 1007 – Agressividade do Meio ao Concreto.
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Agregados
NBR 7211 – Agregados para concreto – Especificação;
NBR 9917 – Análise química, determinação de sais cloretos, sulfatos e sais solúveis;
NBR 9774 – Reatividade potencial – método químico;
NBR 12697 – Ciclagem etileno glicol;
NBR 12696 – Ciclagem água estufa;
ASTM C 295 – Análise petrográfica;
ASTM C 1260 – Avaliação da reatividade potencial álcali-agregado.
Concreto Dosado em Central
NBR 7212 – Execução de concreto dosado em central.
Preparo, Controle e Recebimento do Concreto.
NBR NM 33 – Concreto – Amostragem de concreto fresco;
NBR NM 67 – Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de
cone;
NBR NM 47 – Concreto – Determinação do teor de ar incorporado em concreto fresco
– método pressiométrico;
NBR NM 102 – Concreto – Determinação do índice de exsudação;
NBR 57387 – Moldagem e cura de corpos de prova prismáticos e cilíndricos;
NBR 5739 – Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos – Método de
ensaio;
NBR 12655 – Concreto, preparo, controle e recebimento.
Concreto Endurecido – Ensaios Especiais e de Durabilidade
NBR 7680 – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de
concreto – Procedimento;
NBR 8522 – Concreto – Determinação do módulo de deformação estática e diagrama
tensão-deformação – Método de ensaio;
NBR9778 – Argamassa e concreto endurecido – Determinação da absorção de água
por imersão, índice de vazios e massa específica;
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NBR 9779 – Argamassa e concreto endurecido – Determinação da absorção de água
por capilaridade;
NBR 10787 – Concreto endurecido – Determinação da penetração de água sob
pressão.

7.2

Avaliação e aceitação de superfícies de concreto arquitetônico

Segundo o American Concrete Institute (1997), no seu trabalho ACI 303R, para uma
superfície de concreto arquitetônico ser aceitável esta deve apresentar uma mínima variação
de cores e texturas e o mínimo de defeitos superficiais quando observadas a uma distância
mínima de 6,60m (20 pés).
Porém, essa avaliação pode ser subjetiva, uma vez que o padrão de acabamento não é
igual para todas as pessoas, portanto, para a avaliação dos defeitos existentes em uma
superfície de concreto arquitetônico, temos de observar algumas tolerâncias e metodologias
de inspeção.
Como é impossível obter uma superfície isenta de defeitos, é necessário o
estabelecimento de parâmetros de qualidade entre a projetista, os construtores e os
supervisores ou fiscalizadores.
Convém considerar os valores indicados assim como todas as demais características
do concreto sobre uma base estética.
O termo defeitos denota uma deterioração do elemento de concreto arquitetônico
unicamente em relação ao seu valor estético e sua utilização arquitetônica.
Os danos devem ser previstos de modo que se mantenha a segurança, a durabilidade e
a capacidade para suportar as cargas solicitadas pela estrutura.
Para este propósito, a interpretação do termo concreto arquitetônico seria como “as
superfícies de concreto de tipo especial” e os “desenhos obtidos com acabamentos de tipo
especial” (GLADBECK apud HUIDOBRO, 1988).
Os vários tipos de defeitos que ocorrem no concreto arquitetônico, suas causas mais
comuns e as recomendações sobre como evitá-los devem ser analisados tomando em conta as
condicionantes práticas nas plantas de pré-fabricados ou no canteiro de obras.
Julgar objetivamente uma superfície em concreto arquitetônico é impossível, pois a
maioria dos erros aparece somente quando a obra está pronta ou os perfis colocados e só se
aguarda sua aceitação. Não obstante, as propriedades do concreto arquitetônico podem ser
mensuráveis e padronizadas.
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Um importante critério é apresentado pelo manual “Concreto Arquitetônico”,
publicado pela Baubertung Zement para avaliar as superfícies de concreto: “O concreto
arquitetônico deve ser avaliado quando está em uso, de uma distância razoável e segundo o
tipo de estrutura do edifício” (HUIDOBRO, 1996).
De acordo com este manual, é necessário seguir os seguintes requisitos de maneira
incondicional:
prevenção de eflorescências;
prevenção de manchas; e
superfície completamente uniforme, evitando-se porosidades e bolhas.
Além dos itens mencionados, existe uma propriedade que não pode abster-se do
concreto: uma superfície sem fissuras, especialmente em superfícies com acabamento liso ou
com texturas suaves.
A maioria dos defeitos apresentados podem ser evitados no projeto e planejamento da
execução, se tomarmos a precaução de que o arquiteto ou projetista seja acompanhado de um
consultor ou um produtor.
A maioria do pessoal de campo não está informada o suficiente sobre os problemas
inerentes ao concreto arquitetônico.
Para que os fabricantes ou construtoras possam cumprir todos os requisitos da melhor
maneira possível, o processo de produção deve ter um controle de qualidade rigoroso,
sistemático e sincronizado com todos os níveis de produção.
O CIB, através do comitê W29 – Concrete Surface Blemishes, apresenta
recomendações específicas para a execução de obras em concreto arquitetônico e, portanto,
terá maior ênfase neste trabalho, principalmente em relação a tolerâncias apresentadas no item
a seguir.
No entanto, o CIB não define com qual tipo de equipamento a ser utilizado nas
medições das tolerâncias, bem como, o desvio padrão que deve ser adotado. Uma
recomendação para a realização da medição é o uso de paquímetro ou trena devidamente
calibrada. Quanto ao desvio padrão, este pode ser definido em conjunto com o projetista e
construtor.

7.2.1

Tolerâncias

As tolerâncias apresentadas serão subdivididas em dimensionais, coloração e texturas.
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7.2.1.1 Dimensionais

As tolerâncias dimensionais no concreto arquitetônico são apresentadas abaixo
conforme os níveis de acabamento apresentados no item 5.1 - Considerações Iniciais.
Desvio do plano (global)

Figura 61 - Desvio do plano global (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING
RESEARCH STUDIES AND DOCUMENTATION, 1973).
fmax = [ (a-b) / L] x 100
Especial: fmax < 0,4%
Elaborada: fmax < 0,6%
Corrente: fmáx < 1,0%
Desvio do plano (localizado)

Figura 62 - Desvio do plano localizado (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING
RESEARCH STUDIES AND DOCUMENTATION, 1973).
Especial: fmax < 3mm
Elaborada: fmax < 6mm
Corrente: fmáx < 10mm
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Degraus de descontinuidade

Figura 63 - Degraus de descontinuidade (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING
RESEARCH STUDIES AND DOCUMENTATION, 1973).
Especial: dmax < 3mm
Elaborado: dmax < 6mm
Corrente: dmáx < 10mm
Juntas entre painéis

Figura 64 - Juntas entre painéis (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING
RESEARCH STUDIES AND DOCUMENTATION, 1973).
Especial: ∆l < ± 8mm ou < 0,3l
Elaborada: ∆l < ± 10mm ou < 0,5l
Corrente: ∆l < ± 15mm ou < -0,7l ou <+1
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Diferenças entre relevos (R)

Figura 65 - Diferença entre relevos (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING
RESEARCH STUDIES AND DOCUMENTATION, 1973).
Especial: 1,1 < R < 0,9
Elaborado: 1,3 < R < 0,7
Corrente: 1,5 < R < 0,5
7.2.1.2 Manchas

Manchas e defeitos superficiais localizados devem ser observados em uma distância
na superfície será vista pelos usuários. A área com defeitos não poderá ter uma área superior
a:
Especial: A < 3L
Elaborada: A < 4L
Corrente: A < 5L
Distancia L em metros e área A em cm2

Figura 66 - Avaliação dos defeitos (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING
RESEARCH STUDIES AND DOCUMENTATION, 1973).
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Neste caso, devemos interpretar esta tolerância da seguinte maneira: para uma
superfície onde a distância do usuário será 10,0m, a área máxima aceitável da mancha na
classe especial será de 30cm2.

7.2.1.3 Bolhas de ar

Para avaliar a quantidade de bolhas de ar existentes em uma superfície CIB propõem
que a escala apresentada na Figura 67 que deve ser comparada com a superfície existente.
Para avaliação do limite de bolhas na superfície deve ser consideradas a distância do
observador e a especificação requerida:
Especial:

próximo: foto 2
distante: foto 4

Elaborada:

próximo: foto 4
distante: foto 6

Corrente:

próximo: foto 6
Distante: não requer limite

Os grupos de bolhas devem ser considerados como defeitos superficiais e a variação
máxima da distribuição das bolhas entre diferente zonas estão indicadas nas Figura 67.

7.2.1.4 Variação de cores

Para a avaliação da máxima diferença de cores existente numa superfície deve ser
utilizada a escala de cinza apresentada na Figura 68. Para o uso desta escala, o concreto deve
estar seco e protegido da luz solar e o observador deve estar a uma distância de no mínimo 3m
da superfície, com a escala fixada na superfície.
Especial:

próximo: 2
distante: 2

Elaborada:

próximo: 2
distante: 3

Corrente:

próximo: 3
distante: 4
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Figura 67 - Fotografias de referência para ilustração do nível de incidência de bolhas na
superfície (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING RESEARCH STUDIES AND
DOCUMENTATION, 1973).
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Figura 68 - Escala de cinza usada para conferir a variação de cor da superfície final do
concreto (INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING RESEARCH STUDIES AND
DOCUMENTATION, 1973).

Esta comparação deve ser entendida da seguinte maneira: para uma superfície ser
considerada especial, por exemplo, ela deve apresentar no máximo a variação em 2 tons de
cinza.
As cores normalmente especificadas, no caso do cinza, são os tons nº 2 e nº 4.
A cor da escala apresentada pelo CIB é dada apenas em cinza. Para tons coloridos a
gama de cores é muito grande para ser apresentada. Uma alternativa recomendada pelo comitê
W29 é fotografar a superfície colorida com filme preto e branco e realizar a comparação com
a escala apresentada.
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Conforme o American Concrete Institute (1997), devemos considerar que o uso do
modelo em escala natural como base para comparação da cor e do acabamento superficial
desejado. Porém essa comparação pode ser um pouco subjetiva, pois a reprovação ou não de
uma superfície fica a cargo da sensibilidade do fiscalizador.
Uma terceira opção é utilizar a escala Munsell de cores. A notação Munsell indica
uma cartela de cores que pertence a um livro com aproximadamente 2.000 cartelas
padronizada destacáveis (GNECO E MARIANO, 1999). Existem duas versões: uma brilhante
(glossy) e outra fosca (matte).
Esta escala foi desenvolvida primeiramente para definir critérios de cores para tintas
através de padrões de tonalidade, refletância e saturação, porém, para avaliação e até
especificação de cores do concreto, podem ser utilizadas as cartelas foscas.
A utilização desta escala pode ser especialmente benéfica no caso de cores superficiais
diferentes do cinza.

7.2.2

Fissuras

No caso de fissuras, devemos separá-las em dois grupos distintos: áreas com
microfissuras e fissuras com orientação definida.
Como a estética é fundamental em estruturas de concreto arquitetônico, deve-se
avaliar as áreas com microfissuras superficiais como manchas, conforme item 7.2.1.2.
No caso de fissuras com orientação definida, deve primeiro ser avaliada a sua causa
(estrutural ou executiva) e sua abertura conforme recomendações da norma NBR 6118/2003.
O tratamento a ser a dotado deverá ser o mais adequado possível à estrutura e elemento a ser
recuperado, evitando-se manchas na superfície do concreto.

7.2.3

Específicas para elementos pré-fabricados.

Os tamanhos, espaços e as tolerâncias são definidos para características longitudinais e
transversais, flexão e torção.
Se desejarmos alcançar um alto grau de precisão, os trabalhos de pré-fabricação
requerem uma supervisão intensa e permanente. As dimensões mais importantes a serem
verificadas são as longitudinais e transversais.
A maioria das variações ocorre em marcos estruturais e, geralmente, serão maiores do
que as permitidas em projeto.
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Em linhas gerais, para elementos pré-moldados, deverão ser seguidas as exigências da
NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

7.2.4

Cobrimento das armaduras.

Definido a Classe de agressividade ambiental, conforme item 5.1 - Considerações
Iniciais, a espessura da camada de concreto de cobrimento das armaduras deverá obedecer ao
prescrito na tabela 7.2 – Correspondência entre classe de agressividade ambiental e
cobrimento nominal para ∆c=10mm, da norma ABNT NBR 6118:2003 – Projeto de estruturas
de concreto - Procedimento, transcrita na Tabela 7 abaixo.
Tabela 7 - Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal
para ∆c=10mm (ABNT, 2003).
Tipo de estrutura

Concreto armado
Concreto
Protendido

Componente
ou Elemento

Classe de agressividade ambiental
I

II

III

IV

Cobrimento Nominal (mm)

Laje

20

25

35

45

Viga / Pilar

25

30

40

50

Todos

30

35

45

55
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8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO
Geralmente os serviços de manutenção são divididos em duas partes: manutenção
preventiva e manutenção corretiva.
Um programa de manutenção preventiva deverá intervir nas fachadas e superfícies de
concreto antes que esta apresente sinais significativos de degradação.
Uma manutenção preventiva inicia-se na fase de projeto com a definição do uso ou
não de sistemas de proteção, detalhamento de pingadeiras ou elementos de fachada conforme
apresentado no capítulo 5.2. e a determinação da qualidade dos materiais constituintes do
concreto.
Na fase de execução, a manutenção preventiva é efetuada através do controle de
recebimento e execução dos serviços conforme apresentado no capítulo 7.
Na fase de uso, uma estrutura, para manter sua durabilidade estética e estrutural,
necessita de manutenções periódicas como limpeza e preservação do tratamento superficial
empregado.
A manutenção corretiva, durante a execução, somente é realizada quando há a
ocorrência de patologias que comprometam a durabilidade e/ou estabilidade da estrutura ou
estejam acima dos valores de tolerância apresentado em 7.2.1. A manutenção corretiva
também é realizada no término da vida útil da estrutura ou quando ocorram anomalias graves.
Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos e recomendações para uma
manutenção preventiva das estruturas em concreto arquitetônico durante o uso, que são
basicamente inerentes à limpeza da superfície.
Segundo KRASOWSKY (1997), quando se escolhe um método de limpeza para
concreto, é recomendada uma cuidadosa investigação que pode levar a resultados inesperados.
Um diagnóstico exato é essencial para uma limpeza efetiva e satisfatória. Não há uma técnica
realmente simples para situações normais: a água e os produtos químicos para limpeza podem
conduzir a outros problemas causados por umidade excessiva ou reações químicas
inesperadas, bem como, o uso de jatos de areia ou chamas modifica a aparência e a textura da
superfície e as ferramentas mecânicas podem danificar pequenas seções ou remover mais
concreto do que o necessário. É necessário a remoção de óleos, graxas ou outros químicos
penetrantes antes de se usar métodos de limpeza abrasivos ou com água.
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Antes da decisão por um método em particular, deve-se limpar uma área relativamente
pequena para provar a eficácia do método e a aparência e o acabamento da superfície após o
tratamento. A limpeza deve ser realizada cuidadosamente.
Os métodos de limpeza são utilizados para melhorar a imagem ou aparência
superficial do concreto após sua exposição aos agentes ambientais ou à contaminação
atmosférica. Para evitar as manchas e descolorações, são utilizados métodos de acordo com o
propósito da limpeza e a extensão do trabalho que será realizado.
Essas metodologias de limpeza são: com jatos abrasivos, limpeza química, limpeza
mecânica, com vapor de água ou jatos d´água. Estes tratamentos são descritos a seguir:

8.1

Jatos abrasivos

Os jatos abrasivos são métodos utilizados para desgastar a camada superficial de
concretos deteriorados. Para o uso destes jatos devemos levar em conta algumas precauções
para assegurar a uniformidade e limpeza da superfície.
Uma vantagem dos jatos abrasivos é que permitem preparar superfícies que não são
facilmente acessíveis (saliências por exemplo), combinam facilmente com outros métodos de
limpeza ocasionando maior economia quanto a tempo e dinheiro.
Como desvantagem eles ocasionam contaminação ambiental e necessita em alguns
municípios de autorização especial, instalação de isolamento da área dos serviços e
equipamentos de segurança especiais para os funcionários
Os tipos de jatos abrasivos são os jatos de areia seco ou úmido e com abrasivos
metálicos.

8.1.1

Jatos de areia seco

Os jatos de areia seca se destinam ao desgaste da superfície de concreto, remoção da
pintura, algum cobrimento, elementos contaminantes ou qualquer tipo de concreto danificado
ou deteriorado.
Pode-se encontrar jatos de limpeza com várias capacidades que produzem diversos
tipos de acabamento, porém, os bicos usados na pistola devem ser do tipo “venturi” (jato tipo
"leque" ou "bico de pato") no lugar do bico reto, pois este produz áreas diferenciadas.
Um sistema de controle remoto anexado ao recipiente da areia dá ao operador um
controle instantâneo sobre o consumo, a pressão e a direção do jato. O operador da pistola
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deve estar protegido do pó e da areia por um casaco de proteção com uma linha de ar que
mantenha uma corrente de ar limpo e filtrado. Os outros membros da equipe de abrasão
também deverão estar vestidos com roupas de proteção e um respirador sobre o casaco. O pó
de sílica livre pode causar danos aos pulmões.
A areia e as partículas de pó precisam ser retiradas com aspirador de pó, jatos de ar ou
água antes de se aplicar o revestimento ou executar a recuperação.
Como este método tem um grande problema relativo à saúde dos operadores, é
necessário observar as leis existentes no municio em que serão realizados os serviços. Na
cidade de São Paulo, por exemplo, o uso de jato de areia seco é proibido em locais abertos e
em ambientes fechados permitido somente com a liberação do proprietário.

8.1.2

Abrasivos metálicos

É executado por um equipamento portátil, auto-suficiente e sem ar, pode limpar
totalmente superfícies horizontais ou ligeiramente inclinadas. Para trabalhar em superfícies
horizontais o equipamento precisa de unidades especiais.
A remoção de pinturas, poluição ou resíduos de concreto deteriorado é executado
através do impacto de abrasivos metálicos lançados sobre a superfície a ser limpa através de
uma roda centrífuga giratória. O equipamento inclui componente para o controle de pó e ruído
e também para a recuperação, limpeza e reciclagem do abrasivo metálico.
Depois que o abrasivo se choca com a superfície do concreto, passa através de um
filtro de ar que remove materiais estranhos e o abrasivo recuperado é recirculado através da
roda centrífuga. O concreto pulverizado, o pó e os contaminantes são levados a uma bolsa
coletora com um filtro de pó.
A vantagem deste método é que ele é totalmente livre de poluição e não é agressivo ao
operador do equipamento.

8.1.3

Jato com areia e água

O jato de areia unido é muito semelhante ao jato de areia seco, exceto que neste caso é
introduzido uma mangueira com água na pistola de aplicação.
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A água elimina a maioria das partículas visíveis, porém as menores permanecem,
necessitando-se então da ação abrasiva da areia.
O processo de limpeza abrasiva úmida evita problemas com o pó de sílica, porém
exige uma etapa extra de serviço: a remoção do pó e demais resíduos através de um enxágüe
extra da superfície com água.

8.2

Limpeza química

Os materiais usados na limpeza química podem ser altamente tóxicos. Requerem
equipamentos especiais e roupas de proteção para os trabalhadores. Além disso, pode ser
necessário algum tipo de proteção para as áreas adjacentes, edifícios vizinhos e jardins.
Os limpadores químicos são um grande número de mesclas base água, formuladas
para tipos específicos de concreto e alvenaria. A maioria deles contém componentes orgânicos
chamados agentes tensoativos que atuam como detergentes fazendo com que a água penetre
na sujeira ou manchas da superfície mais rapidamente, acelerando sua remoção. Além disso,
estes produtos contêm uma pequena quantidade de ácidos ou álcalis que ajudam a separar a
sujeira da superfície. Também são usados solventes limpadores sem água.
O uso de ácidos inorgânicos tais como o muriático (ácido clorídrico) e o nítrico não
são recomendados atualmente devido ao seu efeito secundário nocivo ao aço e concreto.
Quando ocorrem manchas, eflorescências, resíduos cimentícios ou contaminantes de
obra, é recomendado o uso de um creme integral para concreto ou limpador seletivo que não
degrade a matriz de cimento e não altere o pH natural do concreto.

8.3

Limpeza mecânica

O concreto pode ser limpo por equipamentos mecânicos capazes de soltar e remover a
superfície até uma certa espessura dentro das tolerâncias.
Existem no mercado equipamentos de vários tipos como, por exemplo, aplanadoras,
recortadoras, cortadoras, rebarbadoras, descascadoras ou limpadores.
A limpeza é executada por ponteiros ou talhadeiras, esmerilhadoras com pedras
polidoras de vários tamanhos, escovas com cerdas metálicas ou fresas com ponta de
tungstênio.
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Após a limpeza mecânica são necessárias a limpeza e remoção do pó antes da
execução de qualquer revestimento ou novo concreto sobre a superfície.

8.4

Limpeza com vapor

Neste tipo de limpeza, a água é bombeada para uma caldeira aonde é convertida em
vapor e direcionada para o concreto. Em certas condições é necessário o uso de abrasivos para
auxiliar na limpeza.
Com o aperfeiçoamento dos equipamentos e produtos de limpeza, este método
dificilmente é utilizado.
Seu uso é destinado principalmente na remoção de resíduos após a aplicação de ácidos
ou áreas de difícil acesso.

8.5

Jato de água

A limpeza com jato da água consiste na utilização desta como principal elemento de
trabalho para eliminar qualquer agente contaminante da superfície.
O início da limpeza é de cima para baixo, de tal forma que o excesso de água desça e
umedeça a superfície inferior, fazendo assim com que o pó ou outro resíduo desça, para que
se obtenha uma limpeza uniforme.
A limpeza com água pode ser de baixa ou alta pressão, dependendo do grau de
impregnações presente na superfície do concreto.

8.5.1

Baixa pressão

A limpeza com água a baixa pressão só se aplica para manter os depósitos de sujeira
úmidos até que eles amoleçam.
Utilizar grandes quantidades de água não resulta em melhores resultados e podem
saturar a superfície e penetrar no interior da edificação, causando problemas.
Depois de suavizar os depósitos de sujeira, em algumas superfícies é possível removêlo enxaguando o concreto, porém, em algumas vezes, é necessário complementar a remoção
com o uso de escovas com cerdas ou escovas de aço inoxidável. Podem-se usar pedras
abrasivas para remover as impregnações em regiões mais contaminadas da superfície.
O método de limpeza com água a baixa pressão somente é efetiva quando a sujeira é
superficial ou está aderida sobre a superfície com substâncias solúveis em água.
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8.5.2

Alta pressão

Com o desenvolvimento recente de equipamentos de altíssima pressão, a água pode
ser usada para limpar eficazmente uma superfície. A limpeza com jatos de água de alta
pressão são mais eficientes do que os jatos com abrasivos.
No mercado estão disponíveis equipamentos com pressões até 55.000psi, porém para
os serviços de limpeza, geralmente são usados jatos com pressão entre 5.000 e 10.000psi.
Estes jatos também podem ser combinados com areia para se obter melhores resultados.
Existe uma grande variedade de equipamentos para este tipo de limpeza. Os bicos das
mangueiras podem ter formato de leque até os planos. Os bicos em forma de leque atuam
como uma machadinha que levanta e tira o acumulo de sujeira indesejável. O bico reto pode
causar uma depressão na superfície do concreto.
A técnicas utilizadas são similares ao jato de areia. A distancia correta da superfície, o
ângulo do bico e a pressão são determinados pelo tipo de material a ser removido.
Os jatos de água podem ser usados para preparar uma superfície para a aplicação de
revestimentos, remover sujeira ou manchas e desgastar a superfície para a recuperação do
concreto. Também são muito úteis para a remoção do concreto desgastado e danificado.
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9 CONCLUSÃO
Observadas as diversas opções de superfícies de concreto apresentadas ao longo dos
capítulos deste trabalho, pode-se concluir que as possibilidades de tipos de superfícies de
concreto arquitetônico são infinitas. O concreto tem a capacidade de conferir a cada estrutura
a possibilidade de ser única, exclusiva, adequada ao projeto, momento e ao local a que está
inserida.
Aos arquitetos dá a possibilidade de redesenhar cada projeto, retirando a imagem que
o concreto é apenas cinza e liso e dando à cidade a oportunidade das diversas cores e texturas.
O concreto arquitetônico é uma composição de vários materiais e técnicas de
produção, cada qual com a sua particularidade e capacidade de criação e/ou composição.
Estes materiais e técnicas, quando bem aplicados, e principalmente, adequadamente
especificados, gerarão uma estrutura bela e durável.
O conhecimento dos materiais disponíveis no mercado e seu efeito na cor e textura
final é fundamental para um projeto com qualidade. Cabe ao projetista, que no caso não deve
ser entendido somente como o Arquiteto, mas uma equipe responsável pelo projeto, estudar e
avaliar se os materiais e o método de produção especificado irão gerar o acabamento final
desejado.
Alguns métodos se adaptam melhor a estruturas pré-moldadas, como é o caso de
tratamento com ácido, pois o próprio processo industrializado em si, consegue manter uma
melhor padronização de fabricação. Outros, principalmente em relação às texturas por formas,
são diretamente ligados a estruturas fabricadas no local.
Uma orientação básica de cuidados no projeto e execução pode evitar patologias que
serão parte da estrutura ao longo de toda sua vida útil. Algumas podem ser tratadas logo após
a sua ocorrência, porém, dificilmente, os reparos se integrarão ao conjunto tanto em relação à
textura como cor.
Os defeitos ou patologias da superfície, podem ser aceitos em alguns casos, conforme
descrito no Capítulo 7 ou no texto base apresentado no Anexo B. Nestes casos, é essencial
uma avaliação conforme os parâmetros apresentados, pois interferir em patologias, conforme
descrito anteriormente, é um procedimento que deve ser muito bem elaborado e trabalhado.
Para o executor, é uma garantia que os serviços realizados serão aceitos pelo projetista
e contratante, pois, uma vez aprovado o modelo e o procedimento executivo, bem como,
materiais utilizados, dificilmente haverá diferenças no produto final. Ao executor cabe o
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cuidado de comprometer sua equipe a seguir o procedimento adotado, realizando
modificações em função de eventuais mudanças nos serviços somente após estudo sobre a
interferência na aparência final dos elementos.
Ao projetista, cabe o cuidado de elaborar estruturas adequadas ao meio ambiente ao
qual ela está inserida, evitando-se manchamentos provenientes da inexistência de pingadeiras
ou formas inadequadas de ranhuras, filetes e outros detalhes arquitetônicos. O uso de texturas
ou cores que mancham mais facilmente, também merece atenção especial, principalmente nas
áreas externas.
A manutenção da estrutura de concreto também é fundamental para manter a
superfície integra e, sobretudo, bela. Infelizmente muitas de nossas obras em concreto
aparente encontram-se degradadas ou deterioradas, recebendo muitas vezes pinturas com
tintas cor "concreto", branca ou outras. A manutenção das superfícies são muito simples,
conforme descritas no Capítulo 8, através da lavagem da superfície. Aliás, devemos lembrar
que esta é uma manutenção necessária em qualquer tipo de estrutura ou revestimento, e o
concreto arquitetônico não é exceção.
Da parte experimental desenvolvida neste trabalho e apresentada no anexo A, pode-se
concluir que o tipo de cimento utilizado é a modificação que origina maiores interferências na
cor da superfície. Também devemos observar que no caso de cimentos com maiores adições
como, por exemplo, o CP-III ou o CP-IV, as cores poderão levar a grandes modificações em
função do tipo e origem da adição.
As escórias usadas atualmente na produção de cimento Portland apresentam diferentes
tonalidades, indo do cinza escuro ao quase bege. Portanto, cimentos com estas adições devem
ser sempre do mesmo fornecedor, mesmos lotes de fabricação e, no caso de grandes volumes,
deve ser avaliado com o fabricante a capacidade de fornecer o cimento sempre com os
mesmos teores de adições.
Em uma segunda análise da parte experimental, conclui-se que os agregados miúdos
também podem ocasionar grandes modificações da superfície. Portanto neste caso vale a
recomendação apresentada no parágrafo anterior, ou seja, deve ser avaliado com o fornecedor
se há disponibilidade de lotes de material homogêneo suficientes para a execução da
edificação e/ou elementos.
O tipo de cura estaria em terceiro lugar em questão de interferência na cor e/ou
tonalidade da superfície, sendo esta interferência mais evidente quando a superfície é
saturada.
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No que diz respeito à cura, a questão principal refere-se a sua aplicação de maneira
diferente em um mesmo elemento. Grandes painéis ou lajes tendem a ter a evaporação da
água nas bordas mais rápidas que no centro, gerando áreas mais claras nos cantos, por
exemplo. Conforme o INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING RESEARCH
STUDIES AND DOCUMENTATION (1966) e o AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
(1997), a elaboração de um plano de cura é essencial desde o início dos serviços para que toda
a superfície receba um tratamento por igual.
A menor interferência na cor da superfície foi observada na modificação do consumo
de um mesmo tipo de cimento. Mesmo com a variação de 350 a 650 kg/m3 de cimento CP-VARI, a modificação na superfície foi mais visível apenas após a saturação da superfície das
placas.
A modificação de cores em função da mudança de apenas pequenos detalhes, que às
vezes não nos parece de grande importância, como o tipo de cura aplicada, porém essas
modificações de cores podem tornar uma estrutura, principalmente em casos de grandes
painéis, extremamente desagradável aos usuários do ambiente.
Porém, para um maior desenvolvimento do uso do concreto arquitetônico, temos ainda
muitos estudos a realizar. Para o concreto branco, por exemplo, é necessária uma melhor
avaliação do índice de refletância e como realizar sua avaliação em campo, uma vez que se a
superfície estiver úmida há variações de tonalidades.
Também o sistema de amostragem para avaliação das patologias e suas tolerâncias
precisam ser complementados com um estudo mais profundo sobre as metodologias e
definição do plano de amostragem, bem como, a definição dos desvios padrão que se deve
considerar durante as medições das tolerâncias.
Outra parte a ser estudada e organizada é uma fonte de consulta da origem
mineralógica, cor e locais onde é possível adquirir os agregados graúdos e miúdos. Não há
disponível em nível nacional nenhuma fonte, mesmo eletrônica, que disponha estes dados aos
projetistas ou tecnologistas do concreto, sendo necessária uma pesquisa junto a cada
mineradora.
É importante ressaltar é que no âmbito nacional e internacional não há Normas
Técnicas específicas para estruturas de concreto arquitetônico, existindo apenas trabalhos com
práticas recomendadas, como é o caso dos documentos desenvolvidos pelo. American
Concrete Institute e o International Council for Building Research Studies and
Documentation (CIB). Neste sentido, o texto base proposto, apresentado no Anexo B, é
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essencial na conclusão deste trabalho; pois com ele pode-se estabelecer diretrizes à projetistas,
contratante e executor para realização de obras adequadas ao projeto e com durabilidade.
Como conclusão final, conforme orientações apresentadas ao longo de todo este
trabalho, o material "concreto arquitetônico" ou "concreto aparente", tem a capacidade de ser
inovador a cada momento, porém, exige maiores cuidados de todos os agentes envolvidos na
sua criação. Portanto, para obter uma estrutura adequada e, principalmente, uma superfície
uniforme, é fundamental a cooperação entre projetista, contratante e executor. Há grandes
riscos de se obter uma estrutura com características indesejadas se estes três agentes não
participarem, direta ou indiretamente, no projeto e execução da edificação.
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ANEXO A
MODIFICAÇÃO DE CORES NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO
ENSAIOS LABORATORIAIS

97
A.1

Introdução

A modificação das cores da superfície do concreto, em função da modificação de
materiais aplicados e processos de produção, é, geralmente, muito citada em publicações,
porém a real diferença de coloração não foi realizada em ensaios laboratoriais.
Essas interferências em cores e texturas é um ponto chave na produção de estruturas
em concreto arquitetônico, principalmente quando temos grandes painéis de paredes ou face
inferiores de lajes. Nestes casos, qualquer diferença de tonalidade é facilmente perceptível
pelos usuários da edificação.
A.2

Metodologia

Para avaliar as interferências nas cores da superfície, foi desenvolvido um plano
experimental que consistiu na realização de 15 amostras, com dimensões de 40x40x5cm, onde
foram modificados os seguintes elementos:
Cimento aplicado, variando os seguintes tipos: CP-II-E, CP-II-F, CP-II-Z, CP-III, CPIV e CP-V
Agregados miúdos: areia de quartzo padrão ABNT, areia de quartzo rosada e areia
artificial de basalto.
Tipos de cura: cura úmida aos 7, 14 e 28 dias, cura ao ar e cura química.
Todas as amostras foram preparadas nos laboratórios da L. A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle da Qualidade.
A.3

Materiais Aplicados

A.3.1 Cimento
Os cimentos utilizados no desenvolvimento dos trabalhos foram:
Cimento Portland CP-II-E-32, marca Ciminas, de fabricação da Holcim.
Cimento Portland CP-II-F-32, marca Votoran, de fabricação da Votorantim.
Cimento Portland CP-II-Z-32, marca Votoran, de fabricação da Votorantim.
Cimento Portland CP-III-40 marca Ciminas, de fabricação da Holcim.
Cimento Portland CP-IV-32, marca Pozosul, de fabricação da Pozolana Ind. e. Com.
Cimento Portland CP-V-ARI-RS, marca Votoran, de fabricação da Votorantim.
É importante considerar que os tipos de cimentos com adições podem modificar suas
cores em função do tipo de adição, seja escória ou pozolana, bem como, em função do
fabricante do material.
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A.3.2 Agregado miúdo
Areia de quartzo padrão ABNT.
Areia de quartzo rosada, de fornecimento da Mineração Jundú.
Areia britada de basalto.
A.3.3 Agregado Graúdo
Tipo granito, de coloração cinza claro, classificado como pedrisco.
A.3.4 Formas
Em aço, de fornecimento da L. A. Falcão Bauer
A.3.5 Desmoldante
Cera, de fornecimento da L. A. Falcão Bauer
A.3.6 Cura Química
Resina base acrílica NITOBOND AR, de fornecimento da Ancortech.
A.4

Confecção das Amostras

A mistura do concreto foi realizada em argamassadeira, seguindo a seguinte seqüência
de introdução dos materiais: água, cimento, agregado miúdo e agregado graúdo. O
adensamento das amostras foi realizado em mesa vibratória.
Todas as amostras manteram a relação A/C em 0,5, não sendo utilizado nenhum tipo
de aditivo na mistura.
Após 01 (um) dia da moldagem, as formas foram retiradas e as amostras receberam a
cura definida em cada uma das etapas.
As amostras foram assim divididas:
Variação do Tipo de Cimento: amostras: 1 a 6
Variação do Tipo de agregado Miúdo: amostras 6, 7 e 9
Variação do Consumo de Cimento: amostras 6 e 10 a 12
Variação do Tipo de Cura, amostras 6 e 13 a 16
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Duas amostras não foram realizadas em relação ao plano original, denominadas 8,
onde seria utilizado areai de quartzo próximo ao branco, e 17, onde seria aplicada cura
química base PVA.
As curas úmidas foram realizadas através da colocação da amostra em câmara úmida.
Ao ar livre, as amostras foram instaladas em local com proteção da incidência direta
dos raios solares e vento.
A descrição detalhada das amostras encontra-se na tabela 8 a seguir.
Tabela 8 - Descrição geral das amostras realizadas em laboratório.
AMOSTRA

MATERIAIS

Nº

1

3

4

5

6

VARIAÇÃO DO TIPO DE CIMENTO

2

TIPO

CONSUMO

cimento

CP-II-E

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-II-Z

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-II-F

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-III

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-IV

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

CURA
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
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AMOSTRA

MATERIAIS

7

6

9

VARIAÇÃO DO TIPO DE AREIA

Nº

6

11

VARIAÇÃO CONSUMO CIMENTO

10

14

CURA

13

VARIAÇÃO DO TIPO DE

12

TIPO

CONSUMO

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

quatzo rosa

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

areia britada

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

650kg/m³

areia

abnt

354kg/m³

brita 0

granito

876kg/m³

água

a/c=0,50

325l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

350kg/m³

areia

abnt

825kg/m³

brita 0

granito

1064kg/m³

água

a/c=0,50

175l/m³

cimento

CP-V

450kg/m³

areia

abnt

668kg/m³

brita 0

granito

1001kg/m³

água

a/c=0,50

225l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

CURA
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre

Ao ar livre

Cura úmida com 07 dias
Após - ao ar livre
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AMOSTRA

MATERIAIS

6

15

16

A.5

VARIAÇÃO DO TIPO DE CURA

Nº

TIPO

CONSUMO

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

cimento

CP-V

400kg/m³

areia

abnt

714kg/m³

brita 0

granito

1085kg/m³

água

a/c=0,50

200 l/m³

CURA
Cura úmida com 14 dias
Após - ao ar livre
Cura úmida com 28 dias
Após - ao ar livre
Cura Química base Acrílica
Após - ao ar livre

Resultados Obtidos

Em todos as amostras foram observadas grandes diferenças nas cores, principalmente
quando a superfície foi saturada com água.
As maiores interferências observadas foram detectadas quando da modificação do tipo
de cimento aplicado, onde foram obtidas cores variando de um cinza claro próximo ao bege,
no caso do uso do CP-III, ao cinza mais escuro, no caso do CP-V.
Com o uso de diferentes agregados miúdos, também foram observadas grandes
diferenças, uma vez que o filer tem influência direta na cor da pasta de cimento da superfície.
No caso da modificação do consumo do cimento, realizado com CP-V-ARI, não foram
obtidas grandes diferenças.
Para a variação da cura, as maiores interferências foram obtidas na cura total ao ar e
com agente químico. Entre as curas úmidas, a variação do tempo de cura não ocasionou
grandes diferenças nas cores da superfície.
A documentação fotográfica dos resultados obtidos foram inseridas ao longo dos capítulos 5,
6 e 7, deste trabalho, através das figuras Figura 43, Figura 45, Figura 47,
Figura 53 e Figura 60.
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ANEXO B
TEXTO BASE PROPOSTO PARA NORMA “ESTRUTURAS EM CONCRETO
ARQUITETÔNICO – PROJETO, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO”.

103
B.1.

Considerações Gerais

É apresentado a seguir, como objetivo principal deste trabalho, um texto base com
diretrizes para o projeto e execução de estruturas em concreto arquitetônico. Este texto deve
ser entendido como uma prática recomendada à execução das superfícies do concreto,
apresentando portanto, a diretrizes para o projeto e execução de superfícies com qualidade e
principalmente, previsibilidade do produto final.
A composição geral do texto foi baseado na norma ABNT NBR 6118:2003 Estruturas de Concreto e recomendações apresentadas nos trabalhos ACI 303.1-97 - Standard
Specification for Cast-In-Place Architectural Concrete, publicações do CIB/Comitê W29 –
Concrete Surface Finishing, bem como, demais comentários pertinentes desenvolvidos ao
longo deste trabalho.
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