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RESUMO
O objetivo principal deste trabalho foi contribuir para a proposição de métodos de ensaio
para avaliação de desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos destinados à
aplicação

em

fachadas,

considerando-se

como

essenciais

os

requisitos

de

estanqueidade à água e de durabilidade. Inclui, também, uma abordagem quanto aos
revestimentos de ligantes sintéticos, seus principais constituintes e regras gerais de
aplicação e de uso.
A definição dos métodos de ensaios foi fundamentada em normas estrangeiras
consultadas, consubstanciada com os dados obtidos nos ensaios executados no
trabalho experimental. Esta foi planejada tendo como premissa a função dos
revestimentos em contribuir para a salubridade das edificações frente às condições de
exposição do local onde estão inseridas, principalmente os fenômenos naturais (chuvas,
ventos, variação de temperatura e agentes biológicos).
São propostos os seguintes métodos ensaios para caracterização e avaliação de
desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos:
a) caracterização: determinação dos teores de sólidos e de ligantes; da composição
granulométrica; da densidade de massa aparente; e do pH.
b) avaliação de desempenho: determinação do coeficiente de absorção de água por
capilaridade; da permeabilidade ao vapor e à água (propriedades relacionadas à
proteção contra chuva); resistência à alcalinidade, resistência de aderência, e
elasticidade (compatibilidade química e física com o substrato); resistência ao
crescimento de fungos emboloradores e ao intemperismo artificial (agentes agressivos).
Acrescenta-se à proposta uma recomendação para a classificação dos revestimentos
de ligantes sintéticos com base na origem da cor, granulometria, conformação
superficial, espessura média da camada e consumo úmido mínimo.

Palavras-chave: Revestimentos de fachadas; Ligantes sintéticos, Avaliação de
desempenho
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ABSTRACT
Synthetic resin plasters: proposed methods of testing for evaluation of
performance
In this study, testing methods for synthetic resin plasters performance evaluation applied
in facades were proposed. This proposal considered water resistance and durability as
the essential requirements. In addittion to that, a discussion about an approach on
synthetic resin plasters, main constituents and general rules of application and use was
done.
The definition of the testing methods was based on foreign standards and experimental
tests considering the rendering functions to contribute construction’s salubrity against
natural exposure condition (rain, wind, temperature variation and biological agents).
The testing methods for characterization and evaluation of the synthetic resin plasters
performance are:
a) characterization: determination of solids and binders contents; granulometric
composition, the apparent density and pH.
b) performance evaluation: determination of water absorption coefficient by capillary;
water vapour and water permeability (properties related to protection against rain);
alkalinity resistance, adhesion resistance, elasticity (physical and chemical compatibility
with the substrate); mold growth and artificial weathering resistance (aggressive agents).
A synthetic resin plasters classification based on the color origin, granulometric
composition, superficial conformation, average layer thickness and minimum humid
consumption was also proposed.

Keywords: Plasters of buildings, Synthetic resin; Evaluation of performance

9

LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1: Teores de umidade em uma parede de tijolos de barro e revestimento de
argamassa mista de um edifício residencial..................................................................34
Figura 2.2: Esquema do mecanismo de degradação em revestimentos de ligantes
sintéticos (ORY, 2004) ..................................................................................................38
Figura 2.3: Limites toleráveis de resistência à difusão do vapor de água e do coeficiente
de absorção de água (KÜNZEL, H.M; KÜNZEL,H; HOLM, 2004).................................41
Figura 2.4: Diretrizes para especificação de revestimentos ..........................................47
Figura 2.5: Primeiro mapa brasileiro de chuva dirigida. Ano base 2004 .......................49
Figura 3.1: Esquema de um peitoril...............................................................................65
Figura 3.2: Esquema de uma cornija.............................................................................65
Figura 3.3: Esquema de um rufo (capa de muro)..........................................................65
Figura 4.1: Método esquemático para avaliação de desempenho (Souza, 1983).........70
Figura 5.1: Detalhe do ensaio de resistência à peladura sob determinado ângulo θ
(BRESSY, 2002) ........................................................................................................ 109
Figura 6.1: Amostra A. Espectro predominante de ligante estireno-acrílico. Na região
abrangida pelo círculo predomina outro composto, porém não caracterizado no ensaio
................................................................................................................................... 115
Figura 6.2: Amostra B. Espectro predominante de ligante estireno-acrílico ............... 115
Figura 6.3: Amostra C. Espectro predominante de ligante estireno-acrílico............... 115
Figura 6.4: Curvas granulométricas das amostras A, B e C....................................... 116
Figura 6.5: Representação gráfica dos resultados de w.Sd das amostras A, B, B1 e C
................................................................................................................................... 120
Figura 6.6: Representação gráfica do comportamento das amostras no ensaio de
resistência à peladura a seco e após 15, 30 e 120 min de imersão em água............ 127
Figura 6.7: Representação gráfica do comportamento das amostras no ensaio de
resistência à peladura a seco, após imersão em água e congelamento e após ciclos de
imersão em água e exposição ao calor...................................................................... 131

10

LISTA DE FOTOS
Foto 1.1: Revestimento obtido da combinação de grãos rochosos (dolomíticos,
areníticos, calcários e outros), naturais ou artificialmente pigmentados e ligante incolor
......................................................................................................................................21
Foto 1.2: Revestimento pigmentado. Inúmeros padrões de texturas podem ser obtidos
por meio de aplicação com desempenadeira, rolo ou projeção. Aspecto envelhecido
pode ser obtido por meio da aplicação de gel especifico ..............................................21
Foto 1.3: Revestimento pigmentado tipo graffiato. Ranhuras obtidas por meio do rolar
das cargas mais grossas na massa durante a sua aplicação .......................................22
Foto 1.4: Revestimento pigmentado. Superfície áspera obtida da sobreposição de
camadas, e alisamento parcial da segunda camada com desempenadeira .................22
Foto 1.5: Bolhas de ar ...................................................................................................24
Foto 1.6: Idem foto 1.5 ..................................................................................................24
Foto 1.7: Descolamento do revestimento do substrato .................................................24
Foto 1.8: Idem Foto 1.7 .................................................................................................24
Foto 1.9: Falhas no revestimento ..................................................................................24
Foto 1.10: Revestimento prejudicado pela descoloração..............................................24
Foto 2.1: Fissura e degradação do revestimento ..........................................................32
Foto 2.2: Desagregação do revestimento .....................................................................32
Foto 2.3: Desenvolvimento de microorganismos...........................................................33
Foto 2.4: Desenvolvimento de vegetais superiores no revestimento de fachada da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPT, 2004) .............................33
Foto 2.5: Degradação do revestimento devido a incompatibilidade química entre seus
constituintes (presença de teores elevados de anidrido sulfúrico (SO3) na argamassa
de revestimento (IPT, 2005) ..........................................................................................35
Foto 3.1: Aspectos superficiais do revestimento fornecidos pela presença de cargas
grossas..........................................................................................................................56

11

Foto 3.2: Detalhe da passagem do rolo no acabamento final do revestimento: na
vertical e de cima para baixo.........................................................................................63
Foto 6.1: Impressão deixada pela saída da tela de fibra de vidro do interior da camada
decorativa................................................................................................................... 125
Foto 6.2: Amostra C1. Alteração de cor após exposição ao intemperismo artificial (CUV) por 600 horas ...................................................................................................... 133
Foto 6.3: Amostra C2. Alteração de após exposicão ao intemperismo artificial (C-UV)
por 600 horas ............................................................................................................. 133
Foto 6.4: Amostra B. Degradação verificada após o intemperismo artificial (C-UV) por
600 horas ................................................................................................................... 135
Foto 6.5: Amostra B2. Degradação verificada após o intemperismo artificial (C-UV) por
600 horas ................................................................................................................... 135
Foto 6.6: Detalhe da amostra A, sem lixiviação após 14 dias do ensaio. Ausência de
crescimento de fungos ............................................................................................... 137
Foto 6.7: Detalhe da amostra C, sem lixiviação após 14 dias do ensaio. Crescimento do
fungo Aspergillus níger entre 10% e 25% da superfície do corpo-de-prova............... 137

12

LISTA DE QUADROS
Quadro 2.1: Faixa de agressividade, metodologia de Lacy (1971 apud CINCOTTO,
SILVA; CASCUDO, 1995) complementada por CHAND & BHARGA V A (2002 apud
LIMA & MORELLI, 2005)...............................................................................................43
Quadro 2.2: Classificação do grau de agressividade do ambiente externo BS 6150 (BSI,
1991) .............................................................................................................................45
Quadro 2.3: Critério para classificação de revestimentos quanto à proteção contra a
chuva DIN 4108-3 (DIN, 2001) ......................................................................................46
Quadro 2.4: Classificação do ambiente em função do regime de chuvas e da
agressividade da atmosfera local (adaptado de UEMOTO, 2002) ................................48
Quadro 2.5: Critérios de classificação do ambiente externo .........................................50
Quadro 2.6: Classificação das fachadas quanto às suas condições de exposição.......51
Quadro 3.1: Principais aditivos e suas respectivas funções (LUCAS, 1987; ORY, 2004)
......................................................................................................................................57
Quadro 4.1: Massas e complementos, conforme norma NBR 11702 (ABNT, 1992).....73
Quadro 4.2: Classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos, conforme UEAtc
(1978)............................................................................................................................74
Quadro 4.3: Exigências para os revestimentos de ligantes sintéticos estabelecidas na
UEAtc (1978).................................................................................................................76
Quadro 4.4: Requisitos de desempenho, métodos de ensaios e critérios especificados
na UEAtc (1978) para revestimentos de ligantes sintéticos. .........................................77
Quadro 4.5: Requisitos de caracterização e métodos de ensaios especificados na
UEAtc (1978) para revestimentos de ligantes sintéticos ...............................................78
Quadro 4.6: Principais diferenças, atribuídas pelas normas francesas, entre os
revestimentos de ligantes sintéticos..............................................................................79
Quadro 4.7: Classificação dos revestimentos plásticos espessos, conforme norma
NF T 30-700 (AFNOR, 1983) ........................................................................................79
Quadro 4.8: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho especificados
na norma NF T 30-700 (AFNOR, 1983) ........................................................................80

13

Quadro 4.9: Requisitos de caracterização e métodos de ensaios especificados na
norma francesa NF T 30-700 (AFNOR, 1983) para revestimentos de ligantes sintéticos
......................................................................................................................................81
Quadro 4.10: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho especificados
na norma T 34-720 (AFNOR, 1986) ..............................................................................83
Quadro 4.11: Classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos, conforme norma
UNI 8682 (UNI, 1984)...................................................................................................84
Quadro 4.12: Requisitos de caracterização e métodos de ensaios estabelecidos na
norma UNI 8756 (UNI, 1985).........................................................................................86
Quadro 4.13: Classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos, conforme norma
DIN 18558 (DIN, 1985)..................................................................................................87
Quadro 4.14: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho estabelecidos
na norma DIN 18558 (DIN, 1985)..................................................................................88
Quadro 4.15: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho estabelecidos
na norma AS/NZS 4548.4 (AS/NZS, 1999) ...................................................................90
Quadro 5.1: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de referência selecionados na
literatura para avaliação dos revestimentos de ligantes sintéticos ............................. 104
Quadro 5.2: Ensaios de caracterização selecionados para caracterização dos
revestimentos de ligantes sintéticos........................................................................... 105

14

LISTA DE TABELAS
Tabela 6.1: Identificação das amostras dos revestimentos de ligantes sintéticos
selecionados .............................................................................................................. 112
Tabela 6.2: Consumos médios das camadas primária e decorativa .......................... 113
Tabela 6.3: Resultados dos teores de sólidos e de ligantes ...................................... 114
Tabela 6.4: Porcentagem de cargas retidas acumuladas em quatro das peneiras
selecionadas .............................................................................................................. 116
Tabela 6.5: Resultados de densidade de massa aparente ........................................ 117
Tabela 6.6: Resultados do pH .................................................................................... 117
Tabela 6.7: Resultados do coeficiente de absorção de água (w) ............................... 118
Tabela 6.8: Resultados da permeabilidade ao vapor de água ................................... 119
Tabela 6.9: Resultados da permeabilidade a água sob pressão................................ 121
Tabela 6.10: Resultados de absorção de água .......................................................... 122
Tabela 6.11: Resultados de resistência de aderência à tração .................................. 123
Tabela 6.12: Resultados de dissimulação de fissuras (mm) ...................................... 124
Tabela 6.13: Resultados médios de resistência à peladura a seco............................ 125
Tabela 6.14: Resultados médios de resistência à peladura após 15 min de imersão em
água ........................................................................................................................... 126
Tabela 6.15: Resultados médios de resistência à peladura após 30 min de imersão em
água ........................................................................................................................... 126
Tabela 6.16: Resultados médios de resistência à peladura após 120 min de imersão em
água ........................................................................................................................... 127
Tabela 6.17: Resultados médios de resistência à peladura a seco............................ 129
Tabela 6.18: Resultados médios de resistência à peladura após ciclos de imersão em
água e congelamento (-10°C) .................................................................................... 130
Tabela 6.19: Resultados médios de resistência à peladura após ciclos de imersão em
água e exposição ao calor (70ºC) .............................................................................. 130

15

Tabela 6.20: Resultados das leituras de coordenadas de cor.................................... 132
Tabela 6.21: Percepção da diferença de cor com base no ∆E................................... 134
Tabela 6.22: Alterações observadas após exposição (C-UV) .................................... 135
Tabela 6.23: Resultados da resistência ao crescimento de fungos emboloradores... 137
Tabela 6.24: Avaliação do crescimento superficial de fungos. ................................... 138
Tabela 7.1: Proposta para classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos..... 146
Tabela 7.2: Métodos de ensaio propostos para caracterização dos RLS. ................. 146
Tabela 7.3: Requisitos, métodos de ensaios e critérios propostos para avaliação de
desempenho dos RLS................................................................................................ 147

16

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO..................................................................................................20

1.1

Justificativa .......................................................................................................22

1.2

Objetivo ............................................................................................................25

1.3

Método de trabalho...........................................................................................25

1.4

Estrutura da dissertação...................................................................................26

2

REVESTIMENTOS DE EDIFICAÇÕES............................................................29

2.1

Funções dos revestimentos nas edificações ....................................................30

2.2

Agentes e mecanismos de degradação dos revestimentos..............................31

2.2.1

Água .................................................................................................................31

2.2.2

Agentes biológicos............................................................................................34

2.2.3

Incompatibilidade química ou física entre materiais .........................................35

2.2.4

Sais solúveis.....................................................................................................36

2.2.5

Fissuras ............................................................................................................36

2.2.6

Radiação ultravioleta (UV)................................................................................37

2.2.7

Usuários ...........................................................................................................38

2.3

Teoria de proteção das fachadas .....................................................................39

2.3.1

Proteção contra a chuva...................................................................................42

3

REVESTIMENTOS DE LIGANTES SINTÉTICOS ............................................52

3.1

Descrição do sistema de revestimento .............................................................53

3.2

Principais constituintes dos revestimentos de ligantes sintéticos .....................54

3.2.1

Ligantes ............................................................................................................54

3.2.2

Cargas ..............................................................................................................55

3.2.3

Aditivos .............................................................................................................56

3.2.4

Veículo volátil ...................................................................................................57

17

3.2.5

Pigmentos.........................................................................................................58

3.3

Características do substrato .............................................................................60

3.4

Prescrições gerais de aplicação .......................................................................61

3.5

Características do sistema de revestimentos de ligantes sintéticos .................63

3.6

Limitações de uso.............................................................................................65

3.7

Manutenção......................................................................................................66

3.8

Principais manifestações patológicas ...............................................................66

4

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE REVESTIMENTOS DE LIGANTES
SINTÉTICOS – REVISÃO DA LITERATURA ...................................................69

4.1

Conceito de desempenho.................................................................................69

4.2

Requisitos de desempenho considerados para os revestimentos de ligantes
sintéticos...........................................................................................................71

4.3

Normas técnicas para revestimentos de ligantes sintéticos .............................72

4.3.1

Norma brasileira ...............................................................................................72

4.3.2

Diretrizes Comuns UEAtc .................................................................................73

4.3.3

Normas técnicas francesas ..............................................................................78

4.3.3.1 Revestimentos plásticos espessos ...................................................................79
4.3.3.2 Revestimentos plásticos semi-espessos ..........................................................81
4.3.4

Normas técnicas italianas.................................................................................84

4.3.5

Normas técnicas alemãs ..................................................................................86

4.3.6

Norma técnica australiana / neozelandesa.......................................................89

4.4

Análise crítica das normas técnicas para revestimentos de ligantes sintéticos 91

4.4.1

Em relação à classificação ...............................................................................92

4.4.2

Em relação aos requisitos de caracterização ...................................................93

4.4.3

Em relação aos principais requisitos de desempenho......................................93

18

5

ENSAIOS SELECIONADOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
REVESTIMENTOS DE LIGANTES SINTÉTICOS ............................................103

5.1

Justificativas e considerações ..........................................................................105

5.1.1

Proteção contra a chuva...................................................................................105

5.1.2

Compatibilidade química e mecânica ...............................................................107

5.1.3

Comportamento à água e a variações de temperatura.....................................108

5.1.4

Comportamento aos agentes agressivos .........................................................109

6

TRABALHO EXPERIMENTAL..........................................................................112

6.1

Resultados dos ensaios de caracterização ......................................................114

6.1.1

Teores de sólidos e de ligantes ........................................................................114

6.1.2

Determinação da composição granulométrica..................................................115

6.1.3

Densidade de massa aparente.........................................................................117

6.1.4

Determinação do pH.........................................................................................117

6.2

Resultados dos ensaios de avaliação de desempenho ....................................117

6.2.1

Proteção contra chuva......................................................................................118

6.2.1.1 Determinação do coeficiente de absorção de água (w)....................................118
6.2.1.2 Determinação da permeabilidade ao vapor de água ........................................119
6.2.1.3 Permeabilidade à água sob pressão ................................................................120
6.2.1.4 Absorção de água.............................................................................................122
6.2.2

Compatibilidade química e mecânica ...............................................................122

6.2.2.1 Resistência à alcalinidade (saponificação) .......................................................122
6.2.2.2 Resistência de aderência à tração....................................................................123
6.2.2.3 Aptidão para dissimular uma fissura.................................................................124
6.2.3

Comportamento à água e a variações de temperatura.....................................124

6.2.3.1 Ensaio de resistência à peladura: a seco e após imersão em água.................124
6.2.3.2 Ensaio de resistência à peladura: a seco, após ciclos de imersão em água e
congelamento e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor ..........129

19

6.2.4

Comportamento frente aos agentes agressivos ...............................................132

6.2.4.1 Exposição ao intemperismo artificial (C-UV) ....................................................132
6.2.4.2 Resistência ao crescimento de fungos emboloradores ....................................136
6.3

Análise crítica do trabalho experimental ...........................................................139

7

CONCLUSÕES.................................................................................................145

7.1

Proposta para classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos..............145

7.2

Proposta de métodos de ensaios para caracterização .....................................146

7.3

Proposta de métodos de ensaios para avaliação de desempenho ..................147

7.4

Discussão final e proposta para consolidação..................................................148

8

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................149

APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSAIOS......................................158
APÊNDICE B – RESULTADOS INDIVIDUAIS DE ENSAIOS........................................186

20

1

INTRODUÇÃO

No tipo de construção mais comum em nosso país, onde predominam as alvenarias
de vedação (tijolos, blocos ou painéis), a qualidade dos revestimentos tem uma
influência significativa nas condições de habitabilidade dos edifícios.
Embora a função principal dos revestimentos exteriores seja a de cobrir as
irregularidades das paredes e ser parte constituinte do acabamento estético da
edificação, acrescentando efeitos decorativos consoantes aos vários padrões de
textura, cor e brilho, os revestimentos têm grande influência no desempenho e
durabilidade das edificações (CINCOTTO; SILVA; CASCUDO, 1995; BS 6150, 1991;
EUSÉBIO; RODRIGUES, 2004).
Por sua vez os revestimentos interiores garantem a regularidade e o aspecto
estético dos compartimentos interiores, podendo contribuir para o conforto acústico e
térmico.
Apesar da importante função no desempenho global das paredes, constituem um
assunto muito complexo, freqüentemente alvo de uma abordagem tecnológica
incipiente pelo setor da construção civil, quer em termos de projeto, quer em termos
de execução. Todavia, é importante ressaltar os significativos progressos verificados
em termos de bibliografia acadêmica, tanto nacional quanto estrangeira, sendo
necessário

prosseguir,

principalmente

no

apoio

normativo,

adaptando-o

progressivamente à realidade nacional e às ferramentas de apoio ao projeto e
execução dos edifícios.
Este trabalho destina-se a tratar dos revestimentos de ligantes sintéticos1, ou seja,
produtos à base de resinas sintéticas destinados a revestimentos de paredes. No
mercado da construção civil esses revestimentos apresentam diversos nomes, tais
como: revestimento decorativo, revestimento texturizado ou texturato, textura,
argamassa texturizada, revestimento plástico, revestimento de quartzo, graffiato2 e

1 Ligantes sintéticos: termo adotado na literatura estrangeira para designar a resina sintética
(polímero ou copolímero) à qual são adicionados estabilizantes e plastificantes, destinadas a
aglomerar diferentes cargas (ORY, 2004).
2 Graffiato deriva do verbo italiano graffiare, que significa arranhar. O termo passou a ser utilizado
para definir os revestimentos com ranhuras (riscado) obtidas por meio do acabamento resultante pelo
rolar da carga na massa durante a sua aplicação.
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massa texturizada. Algumas dessas denominações recebem o adjetivo acrílico3, que,
provavelmente se refere à natureza da resina constituinte, por exemplo, textura
acrílica.
Esses revestimentos são constituídos essencialmente pelos mesmos componentes
das tintas imobiliárias: resinas acrílicas ou estireno-acrílicas, pigmentos, cargas
minerais e aditivos, porém com cargas de maiores dimensões para proporcionar o
efeito texturizado. Foram introduzidos no mercado brasileiro nos anos 60 (LARA
NETO, 1998) e muito bem aceitos pelo mercado da construção civil, principalmente
pela possibilidade de agregar às fachadas efeitos estéticos impossíveis de serem
obtidos com as pinturas tradicionais de acabamento liso, e por possibilitar inúmeras
opções de texturas e nuances de cores. Além disso, apresentam desempenho
superior ao das pinturas devido à maior espessura, e adequaram-se às tecnologias
construtivas locais pela facilidade de aplicação.
Os principais tipos de revestimentos de ligantes sintéticos encontrados no mercado
se distinguem pelo aspecto superficial:
a)

revestimentos com agregado colorido (Foto 1.1): constituídos por cargas
minerais coloridas, ligante incolor e aditivos;

b)

revestimentos pigmentados (Foto 1.2 a Foto 1.4): constituídos por cargas
minerais, ligantes, pigmentos e aditivos.

2 cm

2 cm

Foto 1.1: Revestimento obtido da combinação de
grãos rochosos (dolomíticos, areníticos, calcários
e outros), naturais ou artificialmente pigmentados
e ligante incolor

Foto 1.2: Revestimento pigmentado. Inúmeros
padrões de texturas podem ser obtidos por meio
de aplicação com desempenadeira, rolo ou
projeção. Aspecto envelhecido pode ser obtido
por meio da aplicação de gel especifico

Foto: (http://www.granilita.com.br)

2c

3

SILVA, J.M. (2005) mostrou que a indústria de tintas utiliza essa designação, mas nem sempre ela
se refere a resina pura. Em vários dos produtos estudados pelo autor apesar da denominação
complementar acrílica, a resina preponderante era o acrílica-estirenada.
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2 cm

2cm

Foto 1.3: Revestimento pigmentado tipo graffiato.
Ranhuras obtidas por meio do rolar das cargas
mais grossas na massa durante a sua aplicação

Foto 1.4: Revestimento pigmentado. Superfície
áspera obtida da sobreposição de camadas, e
alisamento parcial da segunda camada com
desempenadeira

Foto: (http://www.granilita.com.br)

1.1

Justificativa

Os revestimentos de ligantes sintéticos começaram a ser fabricados no Brasil com
base em tecnologia obtida de países europeus, e, à margem de qualquer
normalização, conquistaram parcela significativa do mercado da construção civil
como acabamento final de fachadas, como alternativa às tintas látex. As empresas
fabricantes de tintas rapidamente perceberam o potencial desses revestimentos e
também o incluíram no rol de seus produtos, de modo a atender as solicitações de
seus clientes. Desde então, surgiu no mercado um grande número de empresas de
pequeno porte que os fabricam de forma quase artesanal, com técnicas na maioria
das vezes trazidas por profissionais oriundos de empresas de maior porte.
Em virtude de não se dispor no Brasil de critérios de classificação para os
revestimentos de ligantes sintéticos, estes ainda continuam sendo tratados como
tintas imobiliárias. Desta forma, inexiste atualmente estimativa oficial do consumo
desse tipo de revestimento no mercado nacional.
A aceitação dos revestimentos de ligantes sintéticos por parte do mercado da
construção civil deve-se fundamentalmente aos seguintes motivos:

23

a)

histórico de durabilidade superior à das tintas de acabamento liso, podendo
atingir até 15 anos sem reparos, apenas com adoção de limpeza periódica
(UEAtc4, 1978);

b)

por agregarem às fachadas efeitos decorativos, impossíveis de serem obtidos
com tintas de acabamento liso;

c)

por apresentarem maior capacidade de correção de irregularidades superficiais
do substrato (UEMOTO, 2002);

d)

por apresentarem capacidade de dissimular (ocultar) fissuras, até certos limites,
existentes no substrato (UEAtc, 1978) ou de origem térmica ;

e)

por apresentarem maior resistência à penetração de chuvas (UEMOTO, 2002),
devido a maior espessura da camada em relação às tintas de acabamento liso;

f)

por apresentarem maior resistência ao intemperismo, além da texturização
disfarçar as alterações ocorridas (UEMOTO, 2002); e

g)

por apresentarem economia nos custos de mão-de-obra, em relação às tintas
de acabamento liso, em função de requererem apenas uma demão (UEMOTO,
2002).

No entanto, apesar da grande aceitação desses revestimentos pelo mercado da
construção civil, e em escala crescente de utilização, não se dispõe no Brasil de
critérios de desempenho definidos que permitam especificá-los frente às condições
de exposição5 nas diferentes regiões brasileiras.
A inexistência de uma especificação ou critérios técnicos que subsidiem a seleção
desses revestimentos tem gerado prejuízos consideráveis aos consumidores, devido
ao surgimento de manifestações patológicas importantes, conforme ilustram as
Fotos 1.5 a Foto 1.10 obtidas em edifícios de múltiplos pavimentos.

4

Union Européenne pour l’ Agrément Techinique dans la Construction - Entidade composta por
institutos homologadores dos seguintes paises : Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia,
Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Romênia, Suécia, e Espanha, cujo objetivo é a avaliação de novos produtos.
http://www.ueatc.com. Acesso em 22.01.2007.
5
Caracterizam-se pelo conjunto de influências ou ações atuantes sobre o edifício durante a sua vida
útil. As ações são variadas e são as devidas aos agentes naturais (ventos, chuvas, radiação solar,
temperatura, etc.) de origem externa ao edifício (impactos externos) e devidas à própria utilização do
edifício (sobrecargas de utilização, choques devido ao uso, movimentações estruturais, focos de
incêndio, etc.) (MITIDIERI FILHO, 1998).
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Foto 1.5: Bolhas de ar

Foto 1.7: Descolamento do revestimento do
substrato

Foto 1.9: Falhas no revestimento

Foto 1.6: Idem foto 1.5

Foto 1.8: Idem Foto 1.7

Foto 1.10: Revestimento prejudicado pela
descoloração
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Dessa forma, um número crescente de fabricantes e consumidores têm recorrido a
laboratórios, entre eles o Laboratório de Materiais de Construção Civil, do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), interessados em avaliar
as propriedades de seus produtos por meio de ensaios laboratoriais.
Os fatos relatados indicam a necessidade de pesquisas que possam contribuir com
o avanço do conhecimento técnico a respeito dos revestimentos de ligantes
sintéticos, tendo como enfoque suas características e propriedades de modo que
possibilite a especificação de produtos adequados às condições de uso.

1.2

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo a proposição de métodos para avaliação dos
revestimentos de ligantes sintéticos destinados à aplicação em fachadas.

1.3

Método de trabalho

O método utilizado compreendeu:
a)

Pesquisa bibliográfica: a pesquisa evidenciou a escassez de bibliografia
nacional sobre os revestimentos de ligantes sintéticos. Dessa forma, procurouse consolidar as informações disponíveis sobre os revestimentos de ligantes
sintéticos, abordando terminologia, classificação e métodos de ensaios
destinados a caracterizar e avaliar o desempenho desses revestimentos,
fundamentando-se nos textos normativos italianos, franceses, alemães e
australianos, bem como em documentação portuguesa.

b)

Consultas e visitas a fabricantes: foram realizadas visitas a fabricantes de
revestimentos de ligantes sintéticos com plantas instaladas no estado de São
Paulo, com o objetivo de tomar conhecimento do processo produtivo, das
principais técnicas de aplicação e obter informações de suas experiências sobre
o desempenho desses revestimentos.

c)

Coleta de dados e síntese: consistiu em reunir elementos a respeito das
principais funções dos revestimentos de fachadas nas edificações e os agentes
de degradação que sobre eles atuam, principalmente chuvas, ventos, variação
de temperatura e agentes biológicos; e dos revestimentos de ligantes sintéticos,
considerando sua constituição e características de aplicação e uso.
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d)

Análise dos dados coletados: consistiu em identificar os principais requisitos
que permitem avaliar os revestimentos de ligantes sintéticos quanto a
estanqueidade à água e a durabilidade, tendo em vista as severas condições de
exposição do ambiente externo predominantes no país.

e)

Seleção dos métodos de ensaios para avaliação dos revestimentos de ligantes
sintéticos: os métodos de ensaio foram selecionados com base nas normas
estrangeiras e documentação portuguesa consultadas. Foram selecionados os
que avaliam o desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos frente às
ações da chuva, variações de temperatura, agentes agressivos e a
compatibilidade com substratos correntes.

f)

Execução dos ensaios selecionados com amostras de revestimentos de
ligantes sintéticos fornecidas por fabricantes: esta atividade visou atender ao
objetivo de identificar as dificuldades na execução dos ensaios e propor
alternativas para adequá-los ao uso, confrontar os resultados obtidos com
critérios de desempenho obtidos nas normas estrangeiras e avaliar a
pertinência da utilização desses critérios no Brasil. Também, subsidiou a
elaboração da proposta de métodos de ensaios.

g)

Descrição sucinta dos métodos de ensaios executados, as principais
prescrições estabelecidas nas respectivas normas, e as adequações que se
fizeram necessárias para tornar possível a execução dos ensaios propostos
(Apêndice A).

h)

Planilhamento de resultados individuais de alguns dos ensaios realizados que
evidenciam o comportamento entre amostras de revestimento nas propriedades
avaliadas (Apêndice B).

1.4

Estrutura da dissertação

A dissertação é constituída de 8 capítulos e dois apêndices.
O capítulo 1 tem caráter introdutório.
O capítulo 2 apresenta considerações sobre os revestimentos no contexto das
edificações, as classificações adotadas, suas principais funções, e os principais
agentes e mecanismos de degradação que agem e interferem no desempenho dos
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revestimentos. Destaca-se nesse capítulo a Teoria da Proteção de Fachadas,
desenvolvida na Alemanha pelo Engenheiro Helmut Künzel, referência clássica para
a formulação e a experimentação de materiais para a proteção-decoração de
fachadas.
O capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica sobre revestimentos de ligantes
sintéticos, elaborada a partir da consulta a livros, trabalhos técnicos e a normas
técnicas estrangeiras e nacionais, e a descrição do sistema de revestimento e seus
principais constituintes. Além disso, são apresentadas informações gerais quanto às
características do substrato necessárias para a aplicação dos revestimentos de
ligantes sintéticos, prescrições gerais de aplicação, as principais características do
sistema de revestimentos, limitações de uso, recomendações para manutenção,
bem como as principais manifestações patológicas.
No capitulo 4 são introduzidos conceitos básicos sobre a avaliação de desempenho,
as normas técnicas consultadas e os principais requisitos de caracterização e de
avaliação de desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos, considerando-se
como essenciais os relacionados à estanqueidade a água e à durabilidade.
Também, apresenta-se a análise crítica dessas normas que subsidiou a seleção dos
métodos de ensaio para avaliação de desempenho desses revestimentos no Brasil.
No capítulo 5 são apresentados e discutidos os métodos de ensaios selecionados
para avaliação de desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos.
No capítulo 6 são apresentados os resultados dos ensaios realizados no trabalho
experimental. Foram executados ensaios para caracterização dos revestimentos de
ligantes

sintéticos

(determinações

do

teor

de

ligantes,

da

composição

granulométrica, da densidade de massa e do pH) e para avaliação de desempenho
quanto a: proteção contra a chuva, compatibilidade química e mecânica,
comportamento à água e a variações de temperatura e comportamento aos agentes
agressivos. Nesse capitulo também são confrontados os resultados obtidos com os
critérios estabelecidos nas normas estrangeiras, fazendo-se uma breve avaliação da
pertinência desses para o Brasil.
No capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho, compreendendo
propostas para classificação, caracterização e avaliação de desempenho dos
revestimentos de ligantes sintéticos.
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No capítulo 8 são apresentadas as referências bibliográficas.
No Apêndice A são apresentadas descrições sucintas dos métodos de ensaios as
principais prescrições estabelecidas nas respectivas normas e as adequações
realizadas para tornar possível a execução dos ensaios no trabalho experimental.
No Apêndice B são apresentados resultados individuais de alguns dos ensaios de
desempenho executados.
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2

REVESTIMENTOS DE EDIFICAÇÕES

Na construção civil revestimentos são definidos como um conjunto de camadas que
recobrem as vedações e estruturas de um edifício com as funções de protegê-las
contra a ação de agentes de deterioração; complementar as funções da vedação, e
se constituir no acabamento final, exercendo funções estéticas, de valorização
econômica e outras, relacionadas com o uso do edifício (SELMO, 1989, CINCOTTO;
SILVA; CASCUDO, 1995; SABBATINI, 2003; ORY, 2004).
Dentre a diversidade de materiais utilizados como revestimentos têm-se:
argamassas, placas cerâmicas, rochas ornamentais, vidros, metais, tintas, plásticos,
etc. Os revestimentos podem ser classificados pela sua natureza, ou pelo seu tipo,
conforme exemplificado:
Revestimentos monolíticos (contínuos): são aplicados diretamente sobre a superfície
a ser revestida, podendo ser formados por uma ou várias camadas que se
convertem em estado sólido por hidratação, evaporação ou polimerização, em
função do ligante utilizado (ligantes inorgânicos: cimento, cal e gesso; ligantes
orgânicos: resinas acrílicas e outros) (ORY, 2004).
Revestimentos modulares (descontínuos – com juntas aparentes): são os
constituídos de materiais naturais ou pré-fabricados fixados ao substrato por meio de
dispositivos de fixação metálicos, argamassas, colas, etc. Exemplo: placas
cerâmicas, pétreos (rochas ornamentais), madeira, metálicos, sintéticos (vinílicos, de
borracha, melamínicos, têxteis, etc.) (ORY, 2004).
Ressalta-se que para especificar os diversos tipos de revestimentos para os mais
diversos tipos de substratos (base), necessita-se:
▪

conhecer as funções que o revestimento deve desempenhar para determinada
situação;

▪

identificar as características relevantes dos revestimentos para o desempenho
das funções definidas; e

▪

conhecer os métodos e critérios de avaliação dessas características (métodos
de ensaios e limites considerados satisfatórios).
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Os fatores que condicionam o desempenho de um edifício devem ser contemplados
na etapa de projeto, no qual deve ser realizada a definição dos materiais e
elementos construtivos, bem como os detalhes construtivos necessários, de modo
que conjuntamente possam atender aos requisitos de desempenho e a exigências
dos consumidores de uma edificação. Um projeto com detalhes construtivos que
controlem a penetração de água, por exemplo, possibilita maior durabilidade do
revestimento, uma vez que evita o acentuado processo de deterioração causado
pela água.

2.1

Funções dos revestimentos nas edificações

As principais funções de um revestimento de edificação são:
a) Proteção:
Proteger os elementos de vedação e estruturais contra a deterioração. Função
associada a exigências de durabilidade dos elementos estruturais e de vedação
(lajes, pilares, vigas, paredes, etc.), evitando a ação direta de agentes agressivos
(água proveniente das chuvas e das operações de limpeza e/ou uso, poluentes
atmosféricos, ou outro elemento destrutivo em contato direto com a superfície) sobre
estes (SELMO, 1989, SABBATINI, 2003; BS 6150:1991).
Neste aspecto a eficácia do revestimento depende de sua composição, da
espessura e também da severidade dos agentes (BS 6150:1991).
b)

Decoração:

Contribuir para a boa aparência (harmonia visual) e introduzir efeitos decorativos na
edificação, fornecendo cores, brilho e texturas requeridos (BS 6150:1991).
c) Complemento das vedações:
Contribuir para a proteção acústica (SABBATINI; 2003; CINCOTTO; SILVA;
CASCUDO, 1995), reduzindo a propagação de ruído, e para o conforto térmico.
Contribuir para a segurança contra a ação do fogo, contra intrusões de animais e
estrutural da própria vedação.
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Essas duas exigências devem ser atendidas pela parede, podendo ou não haver a
contribuição do revestimento (SABBATINI, 2003, LUCAS, 1987).
d) Acabamento final:
Propiciar valorização econômica do imóvel, influenciando fundamentalmente na
definição do padrão do edifício (CINCOTTO; SILVA; CASCUDO, 1995; SABBATINI;
2003).

2.2

Agentes e mecanismos de degradação dos revestimentos

Dentre os agentes a que estão sujeitos os revestimentos de fachadas podem-se
destacar: forças e carga de impacto, gases, umidade, poeira, animais, plantas,
microorganismos, temperatura, radiação, luz e vibrações (SELMO, 1989). Esses
agentes variam em função da localização geográfica da edificação, bem como de
ciclos diários e anuais em virtude da sua própria natureza.
2.2.1

Água

Entre os diversos agentes de degradação que interferem na durabilidade do
revestimento de fachada, o que mais causa manifestações patológicas significativas
é a água.
Segundo Künzel (1995), prejuízos bilionários foram causados ao governo alemão,
direta ou indiretamente, como resultado da ação da água nos edifícios, inclusive nos
edifícios históricos que ficaram expostos por um longo tempo à ação da água.
Na década de 80 pesquisas realizadas pelo IPT em conjuntos habitacionais
constataram que, em casas térreas com idade de um a três anos, 42% das
manifestações patológicas eram provenientes de umidade, e no caso dos edifícios
esse percentual crescia para 52% (IOSHIMOTO,1988). Segundo a mesma fonte, no
caso especifico dos edifícios com quatro a sete anos esse índice subiu para 86%.
Perez (1988) afirmou que os problemas de umidade devido à infiltração, com
freqüência de 60-70%, originam-se principalmente nas fachadas (portas, janelas e
paredes).
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A maior parte dos problemas de umidade é decorrente da deficiência de projetos ou
da má execução das obras. A inserção de detalhes construtivos – pingadeiras,
peitoris, molduras, beirais, etc. – seria suficiente para reduzir significativamente o
número de problemas (IOSHIMOTO, 1988). Esses detalhes têm como função
auxiliar no controle do fluxo de água das paredes de fachada, contribuindo para
dissipar a concentração de água e proteger as partes mais vulneráveis.
A água pode, além de causar danos estruturais, comprometer a durabilidade dos
edifícios, já que por meio da umidade são desencadeados diversos processos
degenerativos

nos

revestimentos,

tais

como:

fissuras

(movimentações

higroscópicas); desagregações; lixiviação de constituintes (THOMAZ; CAVANI,
1995); reações químicas resultando em eflorescências6 (RESENDE; BARROS;
MEDEIROS, 2001), e desenvolvimento de microorganismos ou até mesmo de
vegetais superiores (Foto 2.1 a Foto 2.4). Em países de clima frio a umidade pode
reduzir consideravelmente a eficiência térmica de componentes do edifício
(KÜNZEL, 1995), comprometendo o conforto dos usuários (ORY, 2004), além de
congelar-se no interior do revestimento degradando-o pelos ciclos de gelo e degelo.

2 cm
Foto 2.1: Fissura e degradação do revestimento

Foto 2.2: Desagregação do revestimento

Fonte: Notas de aula. Prof. Ércio Thomaz (2003)

6

Eflorescência: depósitos salinos principalmente de sais de metais alcalinos e alcalino-terrosos, que
podem se formar na superfície de alvenarias ou revestimentos, provenientes da migração de sais
solúveis presentes nos materiais constituintes do revestimento ou da sua base até a superfície onde
se cristalizam (BAUER, 1997).
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Foto 2.3: Desenvolvimento de microorganismos

Foto 2.4: Desenvolvimento de vegetais superiores no revestimento de fachada da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (IPT, 2004)

Nas últimas décadas com o surgimento de novas técnicas construtivas, reflexo da
crescente verticalização das cidades aliada à maior competitividade do mercado da
construção civil, onde as antigas paredes das construções tradicionais foram
substituídas por paredes de espessuras muito inferiores, os problemas em virtude da
presença de umidade têm sido muito freqüentes.
Shüle (1966 apud Künzel, H.M; Künzel,H; Holm, 2004) demonstrou a variação da
umidade em uma parede de fachada de tijolos, revestida com argamassa mista
(cimento, areia e cal), expostas a duas orientações para as condições climáticas da
Alemanha (Figura 2.1).
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Figura 2.1: Teores de umidade em uma parede de tijolos
de barro e revestimento de argamassa mista de um
edifício residencial
Fonte: Shüle 1966 apud (Künzel, H.M; Künzel,H; Holm, 2004)

Verifica-se que a parede norte, protegida da chuva dirigida7, contém somente a
umidade higroscópica, enquanto a parede oeste, exposta à chuva dirigida, apresenta
nitidamente maior teor de umidade na superfície reduzindo-se em direção ao interior
do edifício. Com base nesta figura pode-se inferir que o teor de umidade no interior
da edificação será maior para paredes muito esbeltas que para paredes espessas.
2.2.2

Agentes biológicos

A biodeterioração pode ser definida como qualquer alteração indesejável nas
propriedades de um material causada pela atividade vital de microorganismos. Entre
os agentes biológicos que participam do processo de biodeterioração de
revestimentos destacam-se as algas e fungos (LOPES, 2003). Também são agentes
biológicos os liquens e vegetais superiores que utilizam os revestimentos como
substrato. O seu crescimento introduz esforços mecânicos no revestimento
fissurando-os.

7

Chuva dirigida: refere-se à chuva incidente sobre uma fachada pela ação do vento durante a chuva.
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Segundo Künzel (1995), se a umidade superficial das paredes de dormitórios, por
exemplo, nos cantos ou em regiões da parede delimitadas por móveis ou objetos,
entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar de 80%, propicia-se a formação de
bolor8. Vários autores (THOMAZ; CAVANI, 1995; KÜNZEL, 1995) ressaltam o efeito
alérgico dos bolores e das toxinas contidas em diversas espécies de fungos, que
representam além de um problema estético, um efeito prejudicial à saúde dos
usuários da edificação.
2.2.3

Incompatibilidade química ou física entre materiais

No caso dos revestimentos de fachada de edifícios, a incompatibilidade química
ocorre da incorporação de materiais que reagem entre si, formando um novo
material com propriedades indesejáveis. Por exemplo, a adição de gesso na
argamassa de revestimento contendo cimento pode resultar reações químicas entre
estes constituintes formando sulfoaluminato de cálcio (etringita) (Foto 2.5). A
formação desse mineral, que é expansivo, após o endurecimento da argamassa
provoca tensões internas no revestimento, provocando a sua deterioração (LUCAS,
1987; ORY, 2004).

Foto 2.5: Degradação do revestimento devido a
incompatibilidade
química
entre
seus
constituintes (presença de teores elevados de
anidrido sulfúrico (SO3) na argamassa de
revestimento (IPT, 2005)

8

Segundo a Norma Britânica BS 6150 - Code of practice for Painting of buildings, atmosferas com
umidade relativa excedendo 70% são favoráveis ao desenvolvimento de bolores (BS, 1991).
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Nos revestimentos de ligantes sintéticos, a incompatibilidade ocorre quando ligantes
utilizados na formulação são susceptíveis a alcalinidade do substrato (argamassas à
base de cimento e/ou cal) recém-executado (UEAtc, 1978; LUCAS, 1987; UEMOTO,
2002).
A incompatibilidade física ocorre, geralmente, por esforços impostos por fenômenos
térmicos ou climáticos (CINCOTTO; SILVA; CASCUDO, 1995, LUCAS, 1987).
2.2.4

Sais solúveis

A presença de sais solúveis no substrato ou no próprio revestimento pode
comprometer o revestimento, seja pela alteração de seu aspecto estético com a
formação de eflorescência, seja pela sua desagregação em virtude da cristalização
dos sais no seu interior (criptoeflorescência) quando submetidos a ciclos de
molhagem e secagem. Os sais que se depositam no revestimento de argamassa
podem ser originários do próprio solo em contato com as fundações do edifício, dos
tijolos e dos blocos - de alvenaria, cerâmico ou de concreto - ou incorporados no
revestimento pelo meio ambiente, marinho ou poluente ou ainda pelo uso de areia
do mar (QUARCIONI; CHOTOLI; ALEIXO, 2003; ORY, 2004).
Ory (2004) cita como fontes dos sais solúveis os contaminantes ácidos encontrados
na atmosfera, por exemplo, ácidos sulfúrico, nítrico e clorídrico.
Coerentemente com o exposto por Bauer (1997); Borelli (1999) e Uemoto (1984),
apud Quarcioni; Chotoli; Aleixo (2003) também ressaltam que os sais mais comuns
encontrados em eflorescências de argamassas são carbonatos, cloretos, nitratos,
hidróxidos e sulfatos de metais alcalinos e alcalino-terrosos (sódio, potássio,
magnésio e cálcio).
2.2.5

Fissuras

As fissuras no revestimento, além de manifestação patológica, aceleram
significativamente a degradação do revestimento e influenciam o seu desempenho,
prejudicando a aparência, criando condições para a infiltração de água e de outros
agentes agressivos e permitindo a fixação de microorganismos, reduzindo a
durabilidade do revestimento e da parede.
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A origem das fissuras depende de vários fatores externos aos revestimentos e
envolve fenômenos complexos da microestrutura da argamassa, tornando-se difícil
controlar completamente a sua incidência. Thomaz (1989) discorre sobre as
principais causas das fissuras nas edificações, tais como: movimentações térmicas,
movimentações

higroscópicas,

sobrecargas,

deformabilidade

das

estruturas,

recalques de fundações, retrações acentuadas e alterações químicas.
2.2.6

Radiação ultravioleta (UV)

É importante ressaltar a ação destrutiva causada pela radiação ultravioleta (UV),
principalmente nos revestimentos de ligantes sintéticos. Segundo Ory (2004), cada
macromolécula absorve diferente comprimento de onda do espectro UV que causará
a degradação. A radiação UV é dividida em três intervalos: a radiação UV-A com
comprimento de onda de 320 a 400nm; a radiação UV-B, de 280-320nm; e a
radiação UV-C, menor que 280nm (KAIRALLA; FERRACIOLI; ALFINITO FILHO,
1995; CPTEC, 2006). A radiação mais agressiva para os revestimentos sintéticos é a
UV-B (ORY; 2004), sendo o ozônio único responsável por impedir a radiação UV-B
de chegar à superfície terrestre (CPTEC, 2006).
A energia da radiação ultravioleta juntamente com o oxigênio e umidade do ar
quebram as macromoléculas em pequenas partículas. Estes fragmentos produzidos
ao longo de meses ou anos tornam-se solúveis em água ou em fase gasosa. Os
álcoois e aldeídos se evaporam ou são eliminados com a água da chuva. Os gases
CO e CO2 se difundem e a película perde corpo e retrai. Assim, uma macromolécula
elástica é transformada em partículas menores e frágeis, principiando pela
superfície. Depois de algum tempo a microfissuração atinge as zonas de contato
com o substrato produzindo o descolamento da película (ORY, 2004).
A Figura 2.2 apresenta o mecanismo de degradação dos revestimentos de ligantes
sintéticos.
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Figura 2.2: Esquema do mecanismo de degradação em revestimentos de
ligantes sintéticos (ORY, 2004)

O primeiro sintoma da degradação de um revestimento sintético é a sua perda de
brilho. Assim, a superfície de uma pintura de alto brilho perde após algumas
semanas ou meses seu aspecto suave e brilhante deixando à vista algumas
aglomerações de pigmentos (ORY, 2004). Após a perda de brilho inicia-se a
calcinação9, que consiste no desprendimento das partículas do pigmento e cargas
que vão permanecendo soltas na superfície do revestimento.
2.2.7

Usuários

A influência dos usuários da edificação na degradação dos revestimentos é
decorrente do uso, falta ou inadequação de operação de manutenção e do
vandalismo.

9

Calcinação: envelhecimento superficial dos revestimentos/pinturas resultando no seu “engizamento”
(aspecto de giz).
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Dentre as operações de manutenção dos revestimentos têm-se limpeza com água,
limpeza abrasiva e a limpeza química - sabões, detergentes, solventes orgânicos,
ácidos e bases (RESENDE, 2004). A seleção inadequada de agente de limpeza
pode degradar os revestimentos, sendo os inorgânicos muito susceptíveis aos
ácidos. Os revestimentos de ligantes sintéticos são incompatíveis com as seguintes
substâncias de limpeza: álcool, solventes, éter, acetona, ácidos (inclusive o
muriático) e cloro. Não é recomendável o uso de abrasivos tais como palha de aço
(LARA NETO, 1998).

2.3

Teoria de proteção das fachadas

Conforme evidenciado, a água, independentemente de seu estado físico (sólido,
liquido, ou gasoso), é o principal agente dos danos causados aos revestimentos.
Portanto, conclui-se que a proteção das paredes contra a penetração da umidade é
o requisito técnico mais importante para a durabilidade dos revestimentos de
fachadas. Cabe ao revestimento, como parte do sistema de vedação, apresentar
equilíbrio entre a absorção de água e a permeabilidade ao vapor de água
(SCHWARTZ; KOSSMAM; SCHWEIGGER, 1999).
O mecanismo de transporte de água e de vapor de água em uma parede foi objeto
de pesquisas realizadas na Alemanha pelo Eng. Helmut Künzel e resultou na teoria
de proteção das fachadas. Esta é considerada uma referência clássica, fundamental
para a formulação e a experimentação de materiais para a proteção-decoração de
fachadas. Dessa forma tomou-se como referência principal deste item a publicação
de Künzel, H. M; Künzel,H; Holm (2004). O estudo realizado é relatado a seguir:
A teoria de proteção das fachadas foi desenvolvida no Centro Experimental de
Holzkirchen (Baviera) pertencente ao Instituto Fraunhofer (IBP). O Instituto foi
fundado em 1951 para avaliar materiais de construção, sistemas de envoltória e
subsistemas expostos ao intemperismo natural.
Para a pesquisa, desenvolvida no período de outubro de 1960 a março 1962, foi
construído um protótipo contendo painéis de fachadas removíveis, direcionados para
oeste (exposição à chuvas dirigidas) e leste (protegido pela projeção do telhado). A
localização do protótipo em estudo foi definida em função das severas flutuações de
temperatura externa e chuvas dirigidas na região, quando comparadas às condições
de exposição de outras regiões da Alemanha.
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Os painéis móveis, medindo 50 cm x 50 cm, constituídos de blocos cerâmicos ou de
blocos de concreto celular autoclavados foram revestidos com argamassa de cal ou
cal-cimento. Na superfície exterior de alguns desses elementos foram aplicados
diversos revestimentos hidro-repelentes (desenvolvidos no início da década de 60
com a intenção de reduzir os problemas de infiltrações em paredes externas durante
ocorrência de chuva dirigida). Durante a pesquisa, em intervalos pré-definidos, os
painéis eram removidos e o teor água neles contido gravimétricamente determinado.
Künzel concluiu que a variação do teor de água nas paredes era determinada pelo
balanço entre a absorção de água de chuva e a subseqüente perda de água no
tempo seco por meio de difusão, hipótese posteriormente comprovada em ensaios
laboratoriais. Para tanto Künzel considerou não somente a absorção capilar de água
por parte do material, mas a sua permeabilidade ao vapor de água, atualmente
obtidos da seguinte forma:
a) Coeficiente de absorção capilar de água (w): é o acréscimo de água por
absorção capilar (kg/m²) de um material de construção civil em função da raiz
quadrada do tempo (√t). A norma EN ISO 15148: Higrothermal Peformance of
Buildings Materials and Products: Determination of water absorption coefficient by
partial immersion (EN ISO, 2002) estabelece diretrizes para a obtenção
coeficiente w.
b) Fator de resistência à difusão de vapor de água (µ): indica quanto maior é a
resistência à difusão de vapor de água que possui um material de construção em
comparação a uma camada de ar em repouso e na mesma espessura. A norma
EN ISO 12572: Higrothermal Peformance of Buildings Materials and Products:
Determination of water vapour transmission properties (EN ISO, 2001) estabelece
diretrizes para a obtenção do fator de resistência à difusão do vapor de água (µ).
c) Espessura da camada de ar equivalente (Sd): indica a espessura, em metros,
de uma camada de ar em repouso, com a mesma resistência à difusão do vapor de
água que a espessura do material em análise. É obtida pela multiplicação do fator
(µ) pela espessura (e) do material avaliado. Diretrizes para a obtenção da espessura
da camada de ar equivalente (Sd) pode ser obtida na norma EN ISO 12572
(EN ISO, 2001).
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Com base nos estudos, Künzel (1977 apud Wagner M., 2000; Künzel, H.M;
Künzel,H; Holm, 2004) estabeleceu empiricamente que uma parede ou revestimento
isenta de falhas (ex: fissuras) deve apresentar os seguintes valores para funcionar
de forma apropriada:
w ≤ 0,5 kg/(m2.h1/2)
Sd ≤ 2m
Conforme ressaltado por Wagner M. (2000), Künzel mostrou que ao aumentar o
valor de w ao limite citado o valor de Sd deve diminuir, ou seja, se um material de
construção absorve maior quantidade de água (w mais alto) sua permeabilidade ao
vapor de água deve aumentar (Sd mais baixo), para permitir a eliminação por difusão
do excesso de umidade. Pelo contrário, se o valor de w diminui, o valor de Sd pode
ser maior. Dessas constatações estabeleceu a seguinte relação:
w*Sd ≤ 0,1 kg/(m.h1/2)
Todavia, em virtude das condições de exposição do Centro Experimental de
Holzkirchen com altitude de 680 m acima do nível do mar, que resulta
particularmente em severas condições climáticas, o coeficiente w*Sd para os
revestimentos de argamassa com propriedades protetoras contra a chuva foi
ajustado para 0,2 kg/(m.h¹/²) como demonstrado na Figura 2.3. A zona hachurada do
diagrama corresponde a classe de valores aceitáveis para esses revestimentos.

Figura 2.3: Limites toleráveis de resistência à difusão do
vapor de água e do coeficiente de absorção de água
(KÜNZEL, H.M; KÜNZEL,H; HOLM, 2004)
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O estudo permitiu que nas normas alemãs esses valores fossem estabelecidos
como critérios de especificação de revestimentos de argamassa com propriedades
protetoras contra a chuva, introduzidos nos anos de 60 e não alterados desde então,
porque as experiências práticas confirmaram a sua validade. Atualmente esses
critérios são estabelecidos nas normas alemãs do DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMANG - DIN 18550-1: Plaster: Terminology and requeriments (1985), DIN
18558 – Synthetic Resin Plasters (1985), DIN 4108-3: Wärmeschutz und EnergieEinsparung In Gebäunden, Teil3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung (2001)10.
Para verificar a aplicabilidade desses critérios em outros países, simulações
higrotérmicas foram realizadas para os climas litorais de Boston e de Seattle nos
Estados Unidos. Os resultados obtidos confirmaram e validaram as especificações
empíricas, desenvolvidas há 40 anos, para revestimentos com propriedades
protetoras contra a chuva (KÜNZEL, H.M; KÜNZEL,H; HOLM, 2004).
Segundo Wagner M. (2000), especialistas consideram que poucos materiais de
revestimento podem satisfazer as exigências teóricas de Künzel, porém, o mesmo
ressalta que produtos capazes de atender os critérios estabelecidos pela teoria (por
exemplo, os hidro-repelentes de silicone e as pinturas látex siliconizadas) têm
demonstrado, na prática, excelentes sistemas de proteção para as fachadas.
2.3.1

Proteção contra a chuva

Verifica-se na literatura estrangeira metodologias consolidadas de avaliação da
influência das condições de exposição sobre o envelope da edificação como
parâmetros de projeto, inclusive adotadas em diversos textos normativos para a
especificação de revestimentos.
Um dos trabalhos pioneiros elaborados para quantificar o efeito conjunto da chuva e
do vento sobre as fachadas foi desenvolvido por Lacy (1971 apud CINCOTTO,
SILVA; CASCUDO, 1995) por meio do índice de chuvas dirigidas (ICD), obtido por:

10

Proteção térmica e economia de energia em edifícios – Parte 3: Proteção contra a umidade
proveniente das condições climáticas: Exigências e diretrizes para projeto e construção.
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V.P
ICD =
1000
onde:
▪

ICD = Índice de chuva dirigida (Driving Rain Index).

▪

V = velocidade média anual do vento (m/s).

▪

P = total de precipitação anual (mm).

Esse índice, assim calculado, classifica as regiões por grau de exposição, conforme
apresentado no Quadro 2.1.

Faixa

Grau de exposição

< 3 m2/s

Protegido

3 < ICD < 7 m2/s

Moderado

7 < ICD < 11 m2/s

Alto

> 11 m2/s

Severo

Quadro 2.1: Faixa de agressividade, metodologia de Lacy (1971 apud CINCOTTO, SILVA;
CASCUDO, 1995) complementada por CHAND & BHARGA V A (2002 apud LIMA &
MORELLI, 2005)

Outros aspectos considerados por Lacy 1971(apud CINCOTTO, SILVA; CASCUDO,
1995; MEDEIROS, 1998):
▪

todas as paredes de edifícios localizados a 8 km ou menos do mar, grandes
lagos ou estuários devem ser consideradas expostas à condição severa.

▪

deve-se observar a exposição da edificação em função de sua altura e posição
topográfica e a posição relativa da parede em relação à edificação. Dessa
forma, deve-se considerar que uma parede está protegida da chuva incidente
quando edificações permanentes na vizinhança a protegem em todas as
direções, possuem altura superior ao respaldo da parede equivalente a 1,2
vezes a distancia horizontal que as separam ou ainda se existir uma outra
parede além do respaldo da parede em questão, cuja largura seja pelo menos
85 % da altura.
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A metodologia elaborada por Lacy (1971 apud CINCOTTO, SILVA; CASCUDO,
1995) subsidiou a elaboração de mapas de chuvas dirigidas em diversos países que
foram adotados em textos normativos. Dentre os textos normativos que apresentam
procedimentos para classificação das condições do ambiente externo na
especificação de revestimentos de fachadas, destacam-se:
a) Norma BS 5262: Code of practice - External rendered finishes (BSI, 1991)
Essa norma classifica as condições de exposição do ambiente externo em três
categorias:
▪

Protegido: locais com baixa incidência de chuvas, nas quais as paredes são
protegidas das intempéries por detalhes construtivos do tipo beirais e pela
proximidade de edifícios com altura igual ou superior. Nesta categoria são
inseridos os edifícios de baixa altura (1 ou 2 pavimentos) em pequenas cidades.

▪

Moderado: condições em que as paredes são parcialmente protegidas das
intempéries pela vizinhança de prédios de mesma altura e detalhes
construtivos, como os beirais de telhado. Neste grupo são classificados os
edifícios localizados nas cidades e em regiões suburbanas.

▪

Severo: condições em que há elevada incidência de chuvas e ventos fortes,
inserindo-se neste grupo os edifícios em locais abertos próximos à costa
litorânea, assim como edifícios localizados bastante acima do nível normal das
demais edificações;

A classificação pode ser corroborada com os índices de chuvas dirigidas (ICD)
disponíveis para diversas regiões daquele país. Em função das categorias de
exposição do ambiente externo a norma apresenta recomendações para a seleção
do revestimento mais adequado para aquela condição.

b) Norma BS 6150: Code of practice for painting of buildings (BSI, 1991)
Essa norma apresenta diretrizes para a seleção de sistemas de pinturas tendo como
fator determinante o grau de agressividade do meio ambiente. No Quadro 2.2 é
apresentado o critério para classificação do ambiente externo.
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Grau de
agressividade

Ambiente externo

Fraco

Área afastada da orla marítima (mais de 10 km), não industrial e com
regime de chuva baixo1.
a) Área próxima à orla marítima (de 3 a 10 km), não industrial com
regime de chuva médio.

Moderado

Severo

b) Área afastada da orla marítima (mais que 10 km) urbana ou semiindustrial, com poluição atmosférica média, mas afastada de fontes de
poluição.
a) Área dentro da orla marítima (até 3 km), não industrial, com regime de
chuva elevado. Áreas com índice de chuvas dirigidas (DRI) ≥ 7.
b) Área industrial, com poluição atmosférica elevada.

Muito severo

Área dentro da orla marítima (até 3 km) e com elevada poluição
atmosférica.

1 - Apesar da norma BS 6150 (BSI 1991) indicar como regime de chuva médio entende-se que a
condição correta seja baixo.

Quadro 2.2: Classificação do grau de agressividade do ambiente externo BS 6150 (BSI,
1991)

c) DIN 4108-3 (DIN, 2001)
O território alemão foi dividido em três zonas de acordo com as estatísticas de
índices pluviométricos anuais. Um capítulo da norma dedica-se, exclusivamente, à
proteção de paredes contra a chuva, apresentando uma classificação baseada na
intensidade das chuvas dirigidas, ou seja, nas condições de exposição
características de cada uma dessas zonas:
Grupo I: Baixa intensidade: caracteriza regiões com precipitações anuais menores
que 600 mm e, para regiões com índices de precipitação superiores que estejam
muito bem protegidas do vento.
Grupo II: Intensidade média: caracteriza regiões com precipitações anuais entre 600
e 800 mm e, em regiões com índice de precipitação superior, a locais bem
protegidos de edifícios altos e casas térreas expostas.
Grupo III: Alta intensidade: caracteriza regiões com precipitações anuais acima de
800 mm e, em regiões com índice de precipitação inferior, mas com alta incidência
de ventos (costas litorâneas, montanhas altas e médias), e também edifícios altos e
expostos.
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A norma DIN 4108-3 (DIN, 2001) classifica os revestimentos em dois tipos: os que
retardam a penetração de água e os hidro-repelentes. A classificação quanto à
proteção contra a chuva desses revestimentos é função do coeficiente de absorção
de água (w) e da camada de ar equivalente (Sd) e do produto de ambos (w.Sd),
conforme apresentado no Quadro 2.3.

Critérios
Requisito para a
proteção contra a
chuva

Coeficiente de
absorção de água
w (kg/ m2.h1/2)

Difusão de vapor
Camada de ar
equivalente Sd (m)

w.Sd
(kg/(m.h1/2)

Retardadores de
penetração de água

0,5 < w < 2,0

(a)

(a)

Hidro-repelentes

w ≤ 0,5

≤ 2,0

≤ 0,2

(a) Critério não fixado para os revestimentos retardadores de penetração de água. Para
esses casos, devem ser verificadas as recomendações da norma DIN 18550-1 e as
indicações do item 5.1 da norma DIN 4108-3 (DIN, 2001), quanto às possibilidades para
garantir a evaporação de água.
Quadro 2.3: Critério para classificação de revestimentos quanto à proteção contra a chuva
DIN 4108-3 (DIN, 2001)

Com base na condição de exposição do edifício, intensidade das chuvas dirigidas e
nos critérios de proteção contra a chuva, estabelecidos para os revestimentos na
referida norma, é possível definir o revestimento mais adequado, conforme
apresentado na Figura 2.4.
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Figura 2.4: Diretrizes para especificação de revestimentos
Fonte: Klaus Sedlbauer. Disponível em: www.brp−elektro.de/forum2006/downloads
/feuchteschutzvl1.pdf. Acesso em: 25/09/06

Obs.:
Segundo a DIN 18550-1:
Grupo I: revestimentos à base de cal não-hidráulica a moderadamente hidráulica.
Grupo II e III: revestimentos de argamassas à base de cal hidráulica e cimentícias,
respectivamente.
A DIN 18558 especifica os revestimentos de ligantes sintéticos.

No Brasil destaca-se o trabalho de Uemoto (2002), que baseado nas diretrizes da
BS 6150 (BSI, 1991) apresenta critérios que permitem classificar o meio ambiente
brasileiro em função do regime de chuvas e da agressividade da atmosfera (Quadro
2.4) à sistemas de pinturas imobiliárias.
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Classificação

Regime de chuvas anual11

Atmosfera

Baixo (a)

Mais de 6 meses secos

Área não industrial (rural e
urbana)

Médio (a)

De 4 a 5 meses secos

Área semi-industrial

Elevado (a)

Até 3 meses secos

Área industrial e marítima

Quadro 2.4: Classificação do ambiente em função do regime de chuvas e da agressividade
da atmosfera local (adaptado de UEMOTO, 2002)

Segundo Uemoto (2002), os critérios apresentados no Quadro 2.4 e Quadro 2.2
permitem classificar o nível de agressividade de um determinado ambiente e servir
como parâmetro na especificação de sistemas de pinturas.
Igualmente relevante é o primeiro mapa brasileiro de chuva dirigida elaborado por
LIMA & MORELLI (2005). O mapa (Figura 2.5) mostra que praticamente todo o
território nacional encontra-se em regiões de exposição alta a severa, indicando que
o clima nacional é agressivo as edificações. Apesar da sua grande importância as
informações disponibilizadas no mapa são apresentadas em uma escala macro e
sem referências de localização e desconsidera aspectos relacionados à forma da
edificação e condições de seu entorno.

11

Os dados quanto a precipitações médias e número de dias de chuvas anuais registradas no Brasil
podem
ser
obtidos
no
Instituto
Nacional
de
Meteorologia.
Disponível
em:
<www. athos.inmet.gov.br/html/clima>.
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Figura 2.5: Primeiro mapa brasileiro de chuva
dirigida. Ano base 2004
Fonte: Lima & MORELLI, 2005 (apud Lima, 2005, p. 730)

Analisando-se os critérios de identificação dos níveis de agressividade às fachadas,
estabelecidos nas referidas normas estrangeiras e os propostos por LACY (1971
apud CINCOTTO, SILVA; CASCUDO, 1995), por LIMA & MORELLI, (2005) e por
UEMOTO (2002), verifica-se que são congruentes. Dessa forma, agrupou-se no
Quadro 2.5 os critérios para classificar o grau de agressividade do ambiente em que
está inserido a edificação e no Quadro 2.6 a categoria das fachadas quanto suas
condições de exposição.
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Grau de
agressividade
do ambiente

Critério de classificação

Fraco (baixo)

ICD < 3 m2/s (1); e/ou
Área afastada da orla marítima (mais de 10 km) (3) e com regime de
chuva baixo (2) (3); e/ou
Precipitações anuais menores que 600 mm, e para regiões com índices
de precipitação superiores que estejam muito bem protegidas do vento
(4).

Moderado

ICD entre 3 e 7 m2/s (1)
Áreas afastadas da orla marítima (mais de 10 km) (3) e com regime de
chuva médio (3); e/ou
Precipitações anuais entre 600 e 800 mm, e regiões com precipitação
superior, a locais bem protegidos de edifícios altos e casas térreas
expostas (4).

Intenso
(severo)

ICD > 7 (1) (3); e/ou;
Área dentro da orla marítima (até 3 km) (3), áreas próximas a grandes
lagos ou estuários (1), e/ou;
Regiões dentro da orla marítima (até 8 km) (1) com regime de chuva
elevado e ventos fortes (2), e/ou;
Precipitações anuais acima de 800 mm (4) e regiões com índice de
precipitação inferior, mas com alta incidência de ventos (costas
litorâneas, montanhas altas e médias) (4).

1 - LACY (1971 apud CINCOTTO, SILVA; CASCUDO, 1995), MEDEIROS (1998); LIMA & MORELLI
(2005)
2 – BS 5262 (BSI; 1991)
3 – BS 6150 (BSI, 1991) UEMOTO (2002)
4 – DIN 4108-3 (DIN, 2001)

Quadro 2.5: Critérios de classificação do ambiente externo
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Categoria

Protegida

Parcialmente
protegida

Exposta

Condições de exposição das fachadas
a) Edificações permanentes na vizinhança a protegem em todas as direções,
possuem altura superior ao respaldo da parede equivalente a 1,2 vezes a
distancia horizontal que as separam ou ainda se existir uma outra parede
além do respaldo da parede em questão, cuja largura seja pelo menos 85 %
da altura (1); e/ou
b) Paredes da edificação são protegidas das intempéries por detalhes
construtivos do tipo beirais e pela proximidade de edifícios com altura igual
ou superior (2). Nesta categoria são inseridos os edifícios de baixa altura
(até 2 pavimentos) em pequenas cidades (2).
Paredes da edificação são parcialmente protegidas das intempéries pela
vizinhança de prédios de mesma altura e detalhes construtivos como os
beirais de telhado (2). Neste grupo são classificados os edifícios localizados
em pequenas cidades e regiões suburbanas (2).
Locais bem protegidos de edifícios altos e casas térreas expostas (3).
Paredes da edificação são expostas às intempéries. Inserem-se neste grupo
os edifícios em locais abertos próximos à costa litorânea, assim como
edifícios localizados bastante acima do nível normal das demais edificações
(1) (2).
Edifícios altos e expostos (3).

1 - LACY (1971 apud CINCOTTO, SILVA; CASCUDO, 1995), MEDEIROS (1998); LIMA & MORELLI
(2005)
2 - BS 5262 (BSI, 1991)
3 – DIN 4108-3 (DIN, 2001)

Quadro 2.6: Classificação das fachadas quanto às suas condições de exposição

A especificação do sistema de proteção mais adequado às fachadas deverá
considerar o grau de agressividade do ambiente externo e a categoria das fachadas
quanto às suas condições de exposição.
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3

REVESTIMENTOS DE LIGANTES SINTÉTICOS

Não foram encontradas na literatura referências quanto à origem desses
revestimentos. Porém, têm-se registro da utilização dos revestimentos de ligantes
sintéticos no mercado italiano por volta de 1950, depois difundido naquele país.
Devido à sua espessura elevada e sendo de fácil aplicação tornaram-se uma
alternativa à pintura tradicional à base de cal, predominante na época
(CIRPACOLOR, 2005).
No Brasil, de acordo com Lara Neto (1998), os revestimentos de ligantes sintéticos
foram introduzidos nos anos 60, tendo como composição básica grãos de quartzo ou
dolomita pigmentados artificialmente, agregados com resina.
As denominações desses revestimentos em diversos países são apresentadas
abaixo:
▪

Revestimentos delgados de massas plásticas para paredes - Portugal.

▪

Revêtements Plastiques Épais e Revêtements semi-épais - França.

▪

Rivestimento plástico ad applicazione contínua (RPAC) - Itália.

▪

kunstharzputze (Synthetic resin plasters) - Alemanha.

▪

Latex - Textured coating – Aggregate-filled - Austrália e Nova Zelândia.

Em função dos efeitos decorativos fornecidos por esses revestimentos, é provável
que tenham sido concebidos baseados no estuque, técnica de revestimento milenar
(registros de 2000 a.C), transmitida da civilização oriental para a ocidental e
aprimorada por gregos, etruscos e romanos. Entende-se como estuque uma
argamassa à base de cal hidratada (ligante), areia e, geralmente, pó de rocha ou de
mármore que resulta no acabamento decorativo.
Com o advento do processo de polimerização em emulsão12, que ocorreu por volta
de 1929 (FAZENDA, 1995), foi possível a polimerização dos monômeros13 vinílicos e
acrílicos em meio aquoso, surgindo as tintas látex para construção civil. Acredita-se,
portanto, que os revestimentos de ligantes sintéticos não demoraram a surgir, haja
12

Emulsão: sistema heterogêneo constituído por duas fases líquidas não miscíveis, em que uma
delas (fase emulsionada e minoritária) se encontra dispersa sob a forma de pequenas gotículas
(microscópicas) na outra (fase contínua e majoritária) (LUCAS, 1987).
13
Monômero: menor partícula que se repete dentro da estrutura molecular de um polímero.
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visto que diferem das tintas apenas por apresentarem consistência pastosa e
conterem cargas minerais de maiores dimensões, de granulometria variável,
resultando por conseqüência em camada mais espessa (NF T 30-700: Peintures.
Revêtements Plastiques Épais: Spécifications, 1983).
Lucas (1987) ressalta que os revestimentos de ligantes sintéticos foram difundidos a
partir do surgimento de novos sistemas construtivos, tais como: paredes de
concreto, de concreto celular autoclavado e de concreto moldado com agregado leve
(argila expandida) e painéis de paredes pré-fabricadas. Nesses sistemas as
superfícies planas das paredes propiciaram condições suficientes para a aplicação
de revestimentos com espessuras muito pequenas – da ordem de 1 a 3 mm.
Os revestimentos de ligantes sintéticos são aplicados diretamente sobre as
superfícies das paredes, de forma contínua, depois que estas tenham sido
devidamente preparadas segundo recomendações dos fabricantes.
Atualmente, a maiorias dos revestimentos de ligantes sintéticos chegam às obras
prontos para serem aplicados. Em casos específicos, como na aplicação por
projeção, pode haver a necessidade de ajuste da viscosidade do produto que deve
ser realizada com o solvente recomendado pelo fabricante (ORY, 2004).
A obtenção de uma correta formulação e dosagem exige infra-estrutura fabril e
laboratorial apropriadas. No entanto, ainda são encontrados no mercado
revestimentos cujos componentes são vendidos separadamente e misturados em
obra. A manipulação desses produtos em obra é um procedimento que pode
comprometer a durabilidade do revestimento, uma vez que, em obra, geralmente
não se dispõe de condições ambientais favoráveis – ambientes limpos;
equipamentos específicos – balanças, medidor de pH; recipientes apropriados.

3.1

Descrição do sistema de revestimento

A aplicação do conceito de sistema de revestimento de ligantes sintéticos deve-se
ao fato de este ser constituído de duas camadas, aplicadas separadamente, que
assumem funções específicas, a saber: de fundo/selador (primária) e decorativa.
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▪

Camada primária: obtida pela aplicação de fundo/selador que são produtos
formulados a partir de ligantes sintéticos de moléculas de pequenas dimensões,
podendo ou não conter cargas minerais, cujas propriedades principais são:
reduzir e/ou uniformizar a absorção do substrato, favorecer a aderência do
revestimento ao substrato, consolidar a superfície dos substratos pulverulentos
ou facilmente desagregáveis, proteger o revestimento de agentes de
deterioração presentes no substrato (ex: álcalis) e proporcionar fundo de
tonalidade homogênea (UEAtc, 1978; BS 6150, 1991; UEMOTO, 2002).

▪

Camada decorativa: resulta no acabamento final, atribui ao sistema de
revestimento os efeitos decorativos, tais como a cor desejada, grau de brilho e
textura.

3.2

Principais constituintes dos revestimentos de ligantes
sintéticos

Os revestimentos de ligantes sintéticos são constituídos pelos seguintes
componentes básicos:
▪

ligantes, cargas minerais; veículo volátil; aditivos diversos e pigmentos.

A seguir são apresentadas as principais as características de cada um destes
componentes.
3.2.1

Ligantes

Ligante, segundo Ory (2004), é a denominação genérica do constituinte principal dos
revestimentos cuja função é unir os componentes entre si e o revestimento com o
substrato.
Os ligantes sintéticos, que são as resinas em emulsões e as resinas em solução14,
são de natureza orgânica.

14 Solução: sistema homogêneo (geralmente transparente) constituído por dois componentes solvente e soluto. O soluto pode ser líquido ou sólido. Ex.: resina acrílica dissolvida em xilol, resina
alquídica em solvente, colírio (sal dissolvido em água), etc.
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As resinas proporcionam às tintas e revestimentos propriedades como dureza,
flexibilidade e resistência à abrasão e adesão. Algumas variações menores dessas
propriedades podem ser obtidas pela modificação de outros componentes da
formulação. O conjunto de resinas define as condições de cura do sistema, e
modificações promovidas por misturas de solventes ou aditivos não alterarão
significativamente o desempenho básico de secagem nem a cura previamente
estabelecidos pelas resinas (KAIRALLA, 1995).
3.2.2

Cargas

Cargas são partículas sólidas de natureza essencialmente mineral que compõem a
camada decorativa.
A utilização das cargas pela indústria de tinta foi simplesmente para diminuir o custo
do produto final ao permitir a redução da quantidade de polímero empregado. No
entanto, nos revestimentos de ligantes sintéticos as cargas contribuem melhorando
as propriedades de resistência às intempéries e a resistência ao risco, bem como
reduzindo o brilho, alterando as características reológicas15 e de sedimentação, entre
outras (ORY, 2004).
Os critérios de seleção mais importantes são: forma, distribuição e tamanho das
partículas, índice de absorção de óleo, dureza, dispersibilidade (facilidade de
dispersão no veículo), resistência às intempéries, brancura e tonalidade (KAIRALLA,
1995; ORY, 2004).
As principais cargas minerais são: carbonato de cálcio (calcita) - natural ou
precipitado - carbonato de cálcio e magnésio (dolomita), quartzo, silicato de
magnésio, sulfato de bário, sílica, caulim e mica. Dentre as cargas, destacam-se as
cargas grossas, areias ou grãos, que por sua natureza e composição
granulométrica, condicionam os aspectos superficiais dos revestimentos, tais como a
espessura e o tipo de acabamento – ex: riscado, granitado (Foto 3.1).

15

Referentes à deformação do material. A Reologia (rheos = fluir e logos = estudo) é a ciência que
estuda o fluxo e a deformação dos materiais quando submetidos a uma determinada tensão ou
solicitação mecânica externa. Na prática, o campo cientifico efetivamente abordado pela reologia
restringe-se apenas ao estudo do comportamento dos fluidos homogêneos, dentre os quais se
destacam os líquidos, suspensões de partículas e emulsões (PILLEGGI, 2001).
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2 cm

2 cm

Foto 3.1: Aspectos superficiais do revestimento fornecidos pela presença de cargas grossas
Fonte: www.ibratin.com.br

No Brasil, as cargas grossas mais utilizadas são as rochas carbonáticas,
especificamente os dolomitos16 e também as areias quartzosas de rio ou de praia.
3.2.3

Aditivos

Segundo Kairalla (1995), os aditivos são utilizados em quantidades relativamente
pequenas dentro de uma formulação, todavia, influem significativamente na
manufatura, estabilidade, aplicabilidade, qualidade e aspecto do filme aplicado.
No Quadro 3.1 são apresentados diversos tipos de aditivos que podem estar
presentes nos revestimentos de ligantes sintéticos, com as respectivas funções
(LUCAS, 1987; ORY, 2004).

16

Dolomito: rocha carbonática, sedimentar, constituída essencialmente pelo mineral
dolomita [CaMg (CO3)2].
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Aditivo

Função principal

Dispersantes

Facilitar a dispersão dos produtos pulverulentos nos veículos

Espessantes

Aumentar a consistência dos produtos em pasta

Biocidas

Proteger o revestimento da contaminação biológica causada por
microorganismos de diversas classes como bactérias, fungos e algas

Antissedimentares

Evitar a sedimentação
armazenagem

Inibidores
corrosão

Evitar a corrosão dos recipientes durante a armazenagem do produto

de

dos

constituintes

sólidos

durante

a

Antipeles

Evitar a formação de peles à superfície dos produtos durante a
armazenagem

Secantes

Reduzir o tempo necessário para secagem do revestimento

Antiescorrimentos

Atuar na viscosidade de modo a não permitir o seu escorrimento
durante a aplicação

Emulsionantes

Favorecer a formação de emulsão e assegurar a sua estabilidade

Plastificantes

Conferir elasticidade, aumentar e manter a flexibilidade da camada
decorativa

Quadro 3.1: Principais aditivos e suas respectivas funções (LUCAS, 1987; ORY, 2004)

3.2.4

Veículo volátil

O veículo volátil é constituído por solventes e diluentes. As principais características
desses componentes são:
▪

Solventes: líquidos simples ou mistura de líquidos, volátil sob determinadas
condições de secagem, no qual o ligante é completamente solúvel. Possuem a
capacidade de dissolver outros materiais sem alterar suas propriedades
químicas (DEUTSCH, 1995).

▪

Diluentes: líquido volátil, simples ou mistura, que sem ser solvente pode ser
usado em conjunto com o solvente sem causar qualquer efeito indesejável. É
parcial ou totalmente miscível com o veículo e adiciona-se à tinta ou
revestimento durante o processo de fabricação ou no momento da aplicação
para a obtenção das características de aplicação adequadas. (EUSÉBIO;
RODRIGUES, 2004).
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Segundo Eusébio; Rodrigues (2004) e Ory (2004), os solventes e diluentes mais
usados são:
▪

Água.

▪

Terpenos (terebentina, aguarrás, dipenteno).

▪

Hidrocarbonetos (alifáticos, aromáticos cicloalifáticos).

▪

Solventes oxigenados (álcoois, cetonas, éter-óxidos ou éter-álcoois, ésteres).

▪

Solventes clorados.

Os veículos voláteis, frequentemente utilizados nos produtos base solventes, são os
hidrocarbonetos derivados do petróleo (white spirit17) e, o veículo volátil nos produtos
base emulsão é a água (EUSÉBIO; RODRIGUES, 2004; ORY, 2004).
Entre as características gerais Deutsch (1995) cita que os solventes devem ser:
a) Incolores.
b) Voláteis, sem formação de resíduos.
c) Quimicamente estáveis, não se alterando no armazenamento.
d) Neutros, não devem reagir com os demais componentes do revestimento.
e) Estáveis, com propriedades físicas constantes.
3.2.5

Pigmentos

Pigmentos são materiais sólidos de finura elevada, insolúveis no meio, com
partículas de várias formas, usados para promover cor e opacidade, dentre outras
características (FAZENDA; DINIZ, 1995).
De acordo com Ory (2004) os pigmentos brancos representam 90% do total dos
pigmentos utilizados em pinturas, revestimentos, esmaltes e lacas que se fabricam
para todas as classes de revestimentos.

17

Solvente comercial conhecido como Aguarrás Mineral. Disponível em: http://www.br.com.br. Acesso
em 20.01.07.
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Segundo Assis (1995), a propriedade mais importante de qualquer pigmento branco
é sua habilidade de opacificar e branquear o meio no qual é disperso. O potencial
opacificante é essencialmente controlado por duas propriedades: índice de refração,
propriedade associada à natureza e estrutura cristalina do material, e tamanho de
partícula.
O índice de refração, segundo Parker (1968 apud Silva, J.M., 2005; Ory, 2004), é
uma característica física que tem a máxima influência sobre a cobertura dos
pigmentos brancos. Os pigmentos brancos com índices de refração ≥ 1,7 são
classificados como pigmentos corantes (com poder de cobertura) e os que possuem
índices de refração abaixo de 1,7 são classificados como cargas.
O óxido de titânio (TiO2), considerado o pigmento de maior importância na indústria
de tintas, apresenta o maior índice de refração que quaisquer outros pigmentos
brancos disponíveis – 2,55 na forma de anatásio e 2,71 na forma de rutilo –
conferindo brilho, alto índice de brancura, resistência à radiação ultravioleta, e
elevado poder de cobertura (ASSIS, 1995; ORY, 2004).
Os principais tipos de pigmentos brancos usados para revestimento de superfícies
são: óxido de titânio (TiO2), óxido de zinco (ZnO), sulfato básico de chumbo
(PbSO4.Pb(OH)2), sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) e óxido de antimônio (Sb2O3). A
tendência dos acabamentos arquitetônicos modernos é eliminar todos os pigmentos
que contêm chumbo devido a sua toxicidade (ORY, 2004).
Outros pigmentos utilizados são: óxido de cromo (Cr2O3), óxido de ferro (Fe2O3),
negro de fumo, entre outros.
Os pigmentos são comercializados sob a forma de pó (ORY, 2004) ou em
dispersões aquosas (ALMEIDA, 1995; ORY, 2004).
Segundo Almeida (1995), um dos aspectos mais importantes dos pigmentos é a
solidez à luz, propriedade de conservar a sua cor, influenciando na durabilidade do
revestimento.
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3.3

Características do substrato

Os substratos mais utilizados para a aplicação dos revestimentos de ligantes
sintéticos são os emboços constituídos de argamassas mistas à base de cimento e
cal. Outros substratos também são adequados à aplicação, tais como: alvenarias de
blocos de concreto, alvenarias de blocos cerâmicos – lisos e sem ranhuras, gesso,
painéis de gesso acartonado (drywall), chapas de fibrocimento, enfim, componentes
que apresentem regularidade dimensional.
A aplicação em substratos de gesso, madeira ou metal deve se restringir somente a
interiores.
Ressalta-se, porém, que antes da aplicação do revestimento os substratos devem
ser preparados adotando-se os seguintes cuidados:
▪

Remover materiais pulverulentos, microrganismos18, eflorescências, manchas
de óleo, ou outros obstáculos à aderência do revestimento (NF P 74-202-1,
1993; UEMOTO, 2002).

▪

Garantir a coesão superficial do substrato. Substratos que apresentam baixa
resistência superficial devem ser consolidados (NF P 74-202-1, 1993).

▪

Garantir superfície lisa, com dureza adequada19, isenta de rachaduras, de
reentrâncias, ou de outras irregularidades impossíveis de serem corrigidas pela
espessura do revestimento (LUCAS, 1987).

▪

Curar os substratos novos à base de cal e/ou cimento por no mínimo 28 dias
e/ou de cal por no mínimo 90 dias (NF P 74-202-1, 1993; UEMOTO, 2002). O
substrato deve apresentar pH inferior a 12 (NF P 74-202-1, 1993; LUCAS,
1987), condição que pode ser verificada pela aspersão de solução de
fenolftaleína na superfície.

18

Os substratos contaminados por microrganismos devem receber tratamento com bactericidas
adequados de modo a não causar danos a elementos do substrato, como barras de aço, por
exemplo, ou danos ambientais.
19
Esses revestimentos apresentam baixa resistência ao puncionamento e ao choque de corpo duro,
portanto, substratos que não apresentam rigidez e dureza superficial suficientes devem receber
reforços adicionais adequados (Documento de Idoneidad Técnica nº 145, 1983).
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▪

Tratar as superfícies metálicas com antioxidantes (DIT n°145, 1983)20.

•

Remover revestimento orgânico com evidências de degradação, por meio de
lixamento, jateamento, lavagem sob pressão ou, se necessário, com
procedimentos químicos (NF P 74-202-1, 1993).

•

Remover pinturas minerais.

•

Verificar a aderência de pinturas orgânicas impermeáveis ou brilhantes que
apresentem bom estado de conservação ao fundo/selador antes de serem
utilizadas como substratos (ORY, 2004).

No momento da aplicação os substratos devem estar limpos e secos.

3.4

Prescrições gerais de aplicação

Segundo a norma francesa NF P 74-202-1 (1993), durante a aplicação do
revestimento devem ser respeitadas as seguintes condições climáticas:
▪

Temperatura ambiente: mínima 5°C e máxima 35°C.

▪

Temperatura máxima da superfície do substrato 35°C.

•

Umidade relativa máxima 80%.

No Brasil freqüentemente encontram-se temperaturas superiores às recomendadas.
Constata-se como prática corrente que a mão-de-obra umedece a parede
aspergindo água antes da aplicação do revestimento quando considera a parede
muito quente. No entanto, ainda que reduza a temperatura do substrato esse
procedimento pode comprometer a aderência do revestimento à base que, conforme
já mencionado, deve estar seca. Ressalta-se, também, que o procedimento adotado
não interfere na temperatura ambiente.
Os revestimentos de ligantes sintéticos não devem ser aplicados nas condições de
orvalho e/ou chuvas.

20

Documento de Idoneidad Técnica (DIT) concedido pelo Instituto Eduardo Torroja, pertencente à
UEAtc, para um revestimento de ligante sintético denominado TIROLUK.
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O método mais usual de aplicação dos revestimentos de ligantes sintéticos no Brasil
continua sendo o manual com o uso de desempenadeiras e rolos alveolares. A
projeção mecânica, pouco utilizada no Brasil, impõe dificuldade no que se refere à
mobilização dos equipamentos, desperdícios e impregnação de esquadrias,
segundo fabricante consultado. Porém, observa-se um conhecimento incipiente
quanto ao uso da projeção mecânica, uma vez que a sua utilização exige ajustes
criteriosos quanto à regulagem de pressão, definição do diâmetro de bicos e controle
da vazão de projeção, fatores que influenciam diretamente no rendimento do
produto, espessura da camada e acabamento.
As interrupções da aplicação do revestimento devem ser criteriosamente planejadas
de modo a se obter um acabamento com aspecto uniforme. Se necessário a
superfície do substrato deve ser dividida em painéis menores, delimitados com a
utilização de fita adesiva, cujas dimensões permitam a aplicação do revestimento em
toda a superfície sem interrupção. Para os revestimentos com agregado colorido os
painéis podem ser divididos com a instalação de juntas plásticas.
O consumo recomendado pelo fabricante do produto deve ser rigorosamente
respeitado. A espessura final do revestimento é fornecida pela granulometria das
cargas. De um modo geral a espessura final varia de 1 mm a 3 mm, correspondendo
a um consumo úmido da ordem de 2 kg/m2 (LUCAS, 1987; UEAtc, 1978; ORY,
2004), podendo atingir 5,5 kg/m2 conforme catálogos de fabricantes nacionais.
A obtenção dos diferentes tipos de texturas depende do processo de aplicação e
fundamentalmente, da habilidade do aplicador. Quando o acabamento final é
realizado com rolos alveolares a textura final é definida pela característica desse
acessório. Ressalta-se que, nesses casos, a última passagem do rolo deverá ser
sempre na vertical, de cima para baixo, de modo que a rugosidade final facilite o
escoamento da água sobre a superfície e reduza a fixação de sujidades (Foto 3.2).
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Foto 3.2: Detalhe da passagem do rolo no
acabamento final do revestimento: na
vertical e de cima para baixo

No caso do acabamento riscado (graffiato), por exemplo, as ranhuras são obtidas
empregando-se uma desempenadeira, fazendo com que as cargas de maiores
dimensões pelo atrito à desempenadeira rolem dentro do revestimento produzindo o
efeito desejado, que pode ser reto, de preferência na vertical (para evitar o acúmulo
de água) ou aleatoriamente.
A utilização de desempenadeiras para a aplicação do revestimento requer cuidados
para evitar ondulações e marcas deixadas pelas bordas da ferramenta.

3.5

Características do sistema de revestimentos de ligantes
sintéticos

Dentre as principais características atribuídas ao sistema de revestimentos
sintéticos, ressaltam-se:
•

Adequação aos substratos dimensionalmente instáveis perante alterações do
teor de água, por exemplo, concreto celular autoclavado.

•

Adequação aos substratos com baixa resistência mecânica superficial, como
concreto celular autoclavado.
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•

Aderência adequada a superfícies lisas (de concreto e blocos), descartando a
necessidade de lixamento e chapisco, tipos de preparação adotados para
outros revestimentos (vide limitações de uso – item 3.6).

Em relação às pinturas de acabamento liso destacam-se as seguintes características
do sistema de revestimentos de ligantes sintéticos:
•

Maior capacidade de correção de irregularidades superficiais do substrato
(UEAtc, 1978; UEMOTO, 2005) e preenchimento de fissuras superficiais
dispensando o uso de massa fina (UEMOTO, 2002).

•

Capacidade de dissimular fissuras, até certos limites, existentes no substrato
(UEAtc, 1978).

•

Maior resistência à penetração de chuvas (UEAtc, 1978; ORY, 2004;
UEMOTO, 2002) devido à maior espessura da camada, (LUCAS, 1987; ORY,
2004).

•

Maior resistência ao intemperismo, não só pelas características do produto,
mas também porque a texturização disfarça as alterações superficiais
ocasionadas pelo intemperismo e as tornam menos visíveis (UEMOTO, 2002).

•

Economia nos custos de mão-de-obra em função de requererem apenas uma
demão (UEMOTO, 2002).

De acordo com a UEAtc (1978), a vida útil21 desses revestimentos sobre superfícies
verticais, quando corretamente formulados e aplicados, é da ordem de 10 anos sem
qualquer intervenção além de limpeza para a remoção de sujidades da superfície do
revestimento. Lucas (1987) aponta que esses revestimentos apresentam vida útil da
ordem de 15 anos, desde que sejam objeto de manutenção periódica e resistam às
operações inerentes a esse processo de conservação.
Fabricantes consultados em São Paulo registram obras com idades de 15 anos ou
mais, cujos revestimentos de ligantes sintéticos ainda apresentam desempenho
satisfatório22.

21

Vida útil: Período de tempo durante o qual o sistema pode ser utilizado sob condições satisfatórias
de segurança, saúde e higiene.
22
Não foi contemplada pelo estudo a inspeção técnica dessas obras.
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3.6

Limitações de uso

Os revestimentos de ligantes sintéticos não devem ser aplicados sobre substratos
úmidos, molhados e expostos à ascensão capilar. Arestas, arremates horizontais e
superfícies com pouca inclinação devem ser objeto de detalhes arquitetônicos que
evitem que a água se acumule sobre essas superfícies ou cause depósito de
sujidades e manchamentos indesejáveis ao escorrer sobre a superfície do
revestimento (ORY, 2004). Semelhantemente, as fachadas sempre que possível
deverão apresentar detalhes arquitetônicos que facilitem o escoamento do filme de
água (PEREZ, 1988). Entre os detalhes arquitetônicos são imprescindíveis os
peitoris, cornijas e rufos.
O peitoril é um detalhe de proteção dos bordos inferiores das janelas (Figura 3.1). As
cornijas são elementos decorativos salientes utilizados no perímetro das fachadas
(Figura 3.2) e os rufos, também conhecidos como capa de muro, são detalhes
utilizados para a proteção do topo de paredes, muros ou platibandas (Figura 3.3).
Esses detalhes construtivos devem ser providos de pingadeiras cuja função é
“quebrar” a linha d’água evitando que a mesma escorra pelas fachadas.

Figura 3.1: Esquema de Figura 3.2: Esquema de uma Figura 3.3: Esquema de
um peitoril
cornija
um rufo (capa de muro)

Aplicações executadas diretamente sobre o substrato (estrutura de concreto e de
blocos cerâmicos/de concreto) podem revelar as juntas dos blocos, resultando no
efeito conhecido como “fotografia dos blocos”. Dessa forma, a aplicação em
substratos sem regularização com revestimento de argamassa deve ser precedida
de avaliação em estudos preliminares, por exemplo, desempenho em protótipos, e
projeto para não comprometer o desempenho da edificação.
A aplicação em ambientes agressivos especiais deve ser objeto de estudo prévio.
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3.7

Manutenção

A limpeza dos revestimentos de ligantes sintéticos tem importância na sua
durabilidade, uma vez que, além da conservação dos aspectos estéticos, permite a
eliminação de microorganismos e de poluentes que podem ser deletérios aos
revestimentos.
A técnica ideal para a limpeza dos revestimentos de fachada é o hidrojateamento
(pressão máxima de 1000 psi) combinado com a utilização de sabões neutros. A
periodicidade de lavagem depende do grau de exposição a que está sujeita a
fachada e do tipo de acabamento do revestimento, capaz de reter mais ou menos
sujidades.
Para reparar alguma área danificada recomenda-se demarcar a região, protegendo
o entorno com um filme plástico ou papel. Remover o revestimento da região
degradada com auxilio de ferramentas apropriadas, álcool ou solvente apropriado.
Após a limpeza do substrato, aplicar o novo revestimento de acordo com as
recomendações do fabricante do produto.

3.8

Principais manifestações patológicas

As manifestações patológicas normalmente observadas nos revestimentos de
ligantes sintéticos têm gêneses diferentes, ocasionadas por uma combinação de
fatores. As principais constatações e as prováveis causas estão relacionadas abaixo:
Descoloração: deve-se ao uso de pigmentos inadequados, de baixa solidez à luz e
às intempéries ou à má fixação dos pigmentos às cargas (LARA NETO, 1998; ORY,
2004).
Calcinação: Degradação da resina sob o efeito da radiação ultravioleta e
intempéries ou o uso de pigmento inadequado (DINIZ, 1995, ORY, 2004).
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Saponificação23: Degradação da resina causada pela alcalinidade do substrato na
presença de umidade (LUCAS, 1987, ORY, 2004).
Descolamento: aplicação do revestimento sobre substratos inadequados ou mal
preparados. Aplicação sobre pinturas orgânicas sem o devido preparo ou sobre
pinturas inorgânicas, ausência de fundo/selador ou seu uso inadequado. Resinas
inadequadas na composição do revestimento (BS 6150, 1991; ORY, 2004).
Manchas superficiais ferruginosas: são causadas pelo uso de desempenadeiras
de aço oxidável para a aplicação do revestimento (LARA NETO, 1998) ou presença
de minerais ferruginosos.
Diferenças de tonalidade: ocasionada pelo reparo de panos ou de regiões do
revestimento por motivos diversos. (LARA NETO, 1998).
Empolamento: formação de bolhas ou vesículas numa película seca do
revestimento, produzidas pela pressão interna de vapor ou líquidos oriundos de
excesso de umidade no substrato (LARA NETO, 1998; BS 6150, 1991; ORY, 2004).
Eflorescências: originadas da migração de sais solúveis presentes no substrato que
atravessam a porosidade ou micro-fissurações do revestimento e cristalizam-se na
superfície (ORY, 2004).
Fissuras no revestimento: baixa elasticidade do revestimento e ocorrência de
movimentações

no

substrato

não

possíveis

de

serem

dissimuladas

pelo

revestimento (ORY, 2004).
Desenvolvimento de fungos: presença de umidade e de nutrientes orgânicos,
frente à ausência ou dosagem insuficiente de biocidas. Segundo fabricantes
consultados o desenvolvimento de fungos tem se acentuado nos revestimentos de
ligantes sintéticos aplicados sobre substratos constituídos de argamassas
industrializadas, em cuja formulação haja presença de aditivos celulósicos.

23 Saponificação: A alcalinidade na presença de umidade reage com a acidez característica de
alguns tipos de resina, acarretando a saponificação, que é manifestada em manchas na superfície do
revestimento, que freqüentemente provoca a destruição das resinas base PVA ou o retardamento
indefinido da secagem de tintas à base de resinas alquídicas (esmaltes e tintas a óleo) Disponível em
www.suvinil.com.br. Acesso 20.09.2006.
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Transparência de substratos: utilização de revestimentos não apropriados
diretamente sobre blocos de concreto, ou cerâmico. Ausência da camada de
argamassa de regularização.
Escurecimento: ocorre devido ao acúmulo de sujidades na superfície em função do
tipo de acabamento susceptível a deposição de sujidades ou pela presença de
fungos.
Atualmente, as manifestações patológicas têm se intensificado em conseqüência da
queda acentuada da qualidade desses revestimentos associada às formulações
inadequadas, principalmente pelos baixos teores de ligantes, ou mesmo, pelo uso de
ligantes e pigmentos inadequados. Segundo fabricantes consultados, na década de
80 o teor de ligantes nesses produtos era da ordem de 18%; e atualmente giram em
torno de 10% e podem ser encontrados produtos com teores de ligantes inferiores.
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4

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE REVESTIMENTOS DE
LIGANTES SINTÉTICOS – REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com o projeto de norma 02:136.01.001/4: Edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos - Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais (ABNT, 2006), “a
avaliação de desempenho busca analisar a adequação ao uso de um sistema ou de
um sub-sistema construtivo destinado a cumprir uma função, independentemente da
técnica da solução adotada”.

4.1

Conceito de desempenho

Desempenho significa "comportamento em utilização", ou seja, entende-se que um
produto deve apresentar certas propriedades a fim de cumprir sua função quando
submetido a determinadas influências ou ações durante sua vida útil (MITIDIERI
FILHO, 1998), ou seja, deve satisfazer as exigências dos consumidores a que se
destina.
Segundo Mitidieri Filho (1998), a sistematização do conceito de desempenho e a
avaliação de desempenho de produtos inovadores na construção civil ocorreram
durante os anos 60 e 70, em função, principalmente, da industrialização do pósguerra.
Diversos pesquisadores contextualizam a aplicação do conceito de desempenho na
construção civil (SOUZA, 1983; MITIDIERI FILHO, 1998; SILVA, M.A.C., 2005;
CLETO, 2006). Entre as instituições que têm contribuído significativamente com a
aplicação deste conceito destacam-se o NIST (National Institute of Standards and
Technology), o CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction), ASTM
(American Society for Testing Materials), CIB (Conseil International du Bâtiment) ISO
(International Organization for Standardization) e o IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo).
No Brasil o assunto desempenho foi abordado de forma sistemática pelo IPT no
inicio dos anos 80, quando foram estabelecidas diretrizes para avaliação de
desempenho de soluções inovadoras para habitações térreas unifamiliares. No ano
de 1981 o IPT elaborou, com base na normalização ISO, um trabalho para o extinto
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BNH (Banco Nacional da Habitação)24, que objetivava definir critérios técnicos que
regulassem a aprovação e financiamento de construções de caráter social. Os 14
parâmetros

de

desempenho

definidos

para

habitações

populares

foram

considerados, na época, tecnicamente rigorosos não se ajustando ao perfil do
programa habitacional do Brasil, todavia foram constituídos documentos técnicos de
referência, mesmo que estes não tenham sido efetivamente aplicados.
A partir de então foram desenvolvidos diversos estudos dentre os quais destacamse: Elaboração de Normas Mínimas de Desempenho para Habitações de Interesse
Social (IPT, 1995); Critérios Mínimos de Desempenho para Habitações Térreas de
Interesse Social (IPT,1998) e o Projeto de norma 02:136.01.001/4 Desempenho de
edifícios habitacionais de até cinco pavimentos (ABNT, 2006). Esse projeto de
norma encontra-se em processo de discussão.
O método básico para avaliação de desempenho de edificações pode ser resumido
no diagrama apresentado na Figura 4.1.

Figura 4.1: Método esquemático para avaliação de
desempenho (Souza, 1983)

24

O BNH foi criado em 1964 com objetivo de realizar operações de credito e gerir o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e extinto em 1986 por decreto presidencial. Suas funções
foram assumidas principalmente pela Caixa Econômica Federal (CEF).
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A aplicação do conceito de desempenho no processo da construção objetiva
produzir edifícios melhores, uma vez que permite identificar as exigências do
usuário25 e as ações externas a que os edifícios estão expostos e, por conseqüência,
os requisitos e critérios de desempenho a serem observados. Segundo Souza
(1983) a aplicação do conceito de desempenho, implica em definir quais as
condições a serem cumpridas pelo produto, tanto a nível qualitativo quanto
quantitativo, quando submetidos a condições normais de uso.
Sabendo-se que tanto o edifício quanto suas partes constituintes possuem
determinadas propriedades e características que influenciam o seu comportamento
frente às condições de exposição (ações atuantes sobre uma edificação) a que está
submetido durante sua vida útil, há a possibilidade de realizar uma avaliação do seu
provável desempenho quanto aos seus componentes, elementos ou sistemas
construtivos. Essa avaliação é baseada em requisitos e critérios de desempenho,
bem como em métodos de avaliação que permitem verificar se o edifício e suas
partes atendem os critérios para ele fixados (SOUZA, 1983).

4.2

Requisitos

de

desempenho

considerados

para

os

revestimentos de ligantes sintéticos
Considerando-se a abrangência de requisitos que podem prever o comportamento
dos revestimentos de ligantes sintéticos, nesse trabalho o enfoque reduziu-se a
identificar os requisitos relacionados à estanqueidade à água e a durabilidade.
A importância da estanqueidade à água justifica-se por ser uma função dos
revestimentos de ligantes sintéticos em minimizar os efeitos associados à incidência
de água da chuva, traduzidos nas infiltrações para o interior da edificação ou no
interior da parede. Resulta como contribuição na proteção dos elementos de
vedação e estruturais contra a deterioração e na salubridade dos ambientes internos
da edificação. Apesar da estanqueidade à água de uma parede não ser função
somente dos revestimentos estes devem proporcionar proteção ao substrato face à
ação direta da chuva, e havendo a penetração de água através do revestimento,

25

Destacam-se as contidas no documento ISO/DP 6241, que estabeleceu 14 exigências a serem
consideradas para o caso dos edifícios, a saber: segurança estrutural; ao fogo e à utilização;
estanqueidade; conforto higrotérmico; atmosféricas (pureza do ar e limitação de odores); conforto
visual-acústico-tátil-antropodinâmico; higiene; adaptação à utilização; durabilidade; e de economia.
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este deverá ter propriedade tal que facilite a evaporação rápida da água infiltrada.
Essa exigência deve ser complementada com a de durabilidade que visa selecionar
revestimentos de ligantes sintéticos compatíveis físico-quimicamente com os
substratos tradicionais da construção civil nacional, que são os substratos base
cimentícia e/ou cal, e também duráveis frente às condições de exposição (chuvas,
ventos, variações de temperatura e agentes biológicos).

4.3

Normas técnicas para revestimentos de ligantes sintéticos

Um aspecto fundamental a ser considerado na definição dos métodos de avaliação
diz respeito à reprodutibilidade dos métodos de ensaio, extremamente relevante
quando se trata de fins de aprovação de produtos (análise da viabilidade de
utilização) (SILVA, M.A.C., 2005). Dessa forma, é de fundamental importância o
processo de normalização técnica desenvolvido em inúmeros países, pois são as
normas técnicas que reúnem métodos de ensaios padronizados, difundidas após o
estudo de validação e aplicação às condições laboratoriais, para avaliação de
produtos.
Embasaram este estudo a única norma brasileira que faz referência aos
revestimentos de ligantes sintéticos, a documentação técnica portuguesa (Diretrizes
Comuns UEAtc, 1978), as normas francesas, italianas, alemãs e australianas. A
seguir são apresentadas as principais informações obtidas nesses documentos.
4.3.1

Norma brasileira

A única norma brasileira que faz menção aos revestimentos de ligantes sintéticos é a
NBR 11.702: Tintas para edificações não industriais: Classificação (ABNT, 1992).
Essa norma classifica os produtos para pintura de edificação não industrial em:
fundos (primers e seladores), acabamentos pigmentados, produtos especiais,
vernizes, massas e complementos.
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Para cada produto, a NBR 11.702 (ABNT, 1992) define o “tipo” por um código
numérico, apresenta a “descrição” (nomenclatura genérica), a “composição genérica”
e as “características e usos”. A classificação dos produtos para revestimentos de
ligantes sintéticos conforme essa norma é transcrita no Quadro 4.1.

Tipo

4.5.3

Descrição

Composição genérica

Características e usos

Massa à base
de dispersão¹
de
efeito
texturizado
(base
água)
uso geral

Típico à base de dispersão
de
polímeros
como
acrílicos, estireno-acrílico
ou
similares
em
desempenho,
contendo
cargas
especiais
para
obtenção
de
efeito
texturizado.

Indicado para obtenção de
efeito
texturizado
sobre
alvenarias, com posterior
aplicação de acabamento. O
uso exterior e o tipo de
acabamento
devem
ser
recomendados
pelo
fabricante.

1 - Dispersão: Sistema heterogêneo constituído por duas fases não miscíveis onde uma delas é
líquida e outra sólida (pequenas partículas bastante separadas -dispersas- umas das outras)
(LUCAS, 1987). A cor da dispersão depende da cor da partícula sólida; ex: dispersão de pigmentos.

Quadro 4.1: Massas e complementos, conforme norma NBR 11702 (ABNT, 1992)

4.3.2

Diretrizes Comuns UEAtc

Nas Diretrizes Comuns UEAtc (1978), a classificação dos revestimentos de ligantes
sintéticos, denominados revestimentos delgados de massas plásticas para paredes,
em Portugal, é baseada na granulometria das cargas e na espessura do
revestimento seco, conforme apresentado no Quadro 4.2.
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Tipo

Características granulométricas e de espessura

I

Dimensões das cargas: 1 mm a 7 mm
Porcentagem mínima de cargas com dimensões ≥ 1mm: 95 %
Espessura média convencional ≥ 0,8 mm

II

Porcentagem mínima de cargas ≥ 1 mm: 25 %
Porcentagem mínima de cargas ≥ 0,63 mm: 70 %
Porcentagem mínima de cargas ≥ 0,25 mm: 95 %
Espessura média convencional ≥ 0,8 mm

III

Porcentagem mínima de cargas ≥ 1 mm: 5 %
Porcentagem mínima de cargas ≥ 0,40 mm: 20 %
Concentração em volume de cargas ≥ 0,08 mm: ≥ 60% do revestimento seco
Espessura média convencional ≥ 0,8 mm

IV

Concentração em volume de cargas ≥ 0,08 mm: ≥ 35% do revestimento seco
Espessura média convencional ≥ 0,8 mm

V1

Concentração em volume de cargas ≥ 0,08 mm: ≥ 35% do revestimento seco
Espessura média convencional ≥ 0,6 mm

1 - Segundo as Diretrizes Comuns UEAtc (1978), esse tipo de produto deve ser avaliado por
metodologia particular
Quadro 4.2: Classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos, conforme UEAtc (1978)

A espessura média convencional (em) do revestimento é obtida pela seguinte
fórmula:
em =

ch x ε

=

ρs

Onde:
em - espessura média (mm)
ch - consumo úmido do produto (kg/m2)
ε - Volume de sólidos
ρs - densidade de massa seca (kg/dm3)
ρh - densidade de massa úmida (kg/dm3)

ch
ρh

[1 - ρh(1- ε)]

75

A concentração em volume das cargas de dimensão igual ou maior que 0,08 mm
(Cv) é obtida pela seguinte fórmula:

V1
Cv =

V0

1
V0

=

ρh

P
- (1- ε)

E

V1

=

ρ

Onde:
V0 - volume do revestimento seco (dm3)
V1 - volume estimado das cargas de dimensões ≥ 0,08 mm (dm3)
ρh - densidade de massa úmida (kg/dm3)
ρ – densidade de massa aparente das cargas, em kg/dm3 (adota-se o valor de 2,7
kg/dm3)
ε - Volume de sólidos
P – proporção, em massa, das cargas de dimensões ≥ 0,08 mm, em relação ao
produto em pasta (obtida após lavagem com água do produto sobre uma
peneira de malha de 0,08mm)
Os procedimentos de cálculos apresentados visam fornecer ao consumidor uma
ferramenta para o controle da espessura dos revestimentos, uma vez que a sua
durabilidade depende, em parte, da garantia de espessura mínima em obra.
Nos casos dos revestimentos do tipo I, II e III, a espessura é função da
granulometria dos maiores grãos e do processo de aplicação com desempenadeira.
No caso dos revestimentos aplicados com rolo ou por projeção os cálculos permitem
conhecer o consumo necessário para assegurar uma espessura mínima compatível
com as exigências de desempenho.
As exigências estabelecidas na UEAtc (1978) para os revestimentos de ligantes
sintéticos estão apresentadas no Quadro 4.3.
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Exigências

Descrição resumida
Não favorecer a propagação de incêndio

Segurança

Não apresentar risco de toxidade por contato ou pela ação de água
que tenha escoado pelo revestimento
Apresentar superfície que não ofereça riscos de ferimentos por
contato durante movimentação e circulação
Estanqueidade: Contribuir na proteção do substrato limitando a
entrada de água e permitindo a secagem da água que tenha atingido
o substrato
Ausência de odores desagradáveis

Habitabilidade

Higiene: não favorecer a deposição de poeiras ou o surgimento de
microorganismos
Aspecto: capacidade de dissimular (ocultar) fissuras do substrato com
abertura de determinado limite; apresentar textura regular e contínua
e coloração uniforme; ocultar completamente o substrato; não
apresentar alterações circunstanciais do aspecto pela ação de chuvas
ou resultantes de interrupções durante a sua aplicação

Durabilidade

Conservação
aspecto
Manutenibilidade
Exigências
complementares

Conservação do desempenho durante a vida útil (de 10 a 15 anos
adotando plano de manutenção recomendado)
Compatibilidade mecânica e química com o substrato, resistência à
ação da água, variações de temperatura e a impactos
do Manter estabilidade de cores frente à ação da luz e da água
Apresentar facilidade de limpeza
Economia na limpeza (baixo custo e de tempo racionalizado)
Renovação nos casos de impossibilidade de limpeza.
Possibilidade de reparação de regiões degradadas
Segurança no armazenamento, manuseio e uso
Qualidade na fabricação do produto

Quadro 4.3: Exigências para os revestimentos de ligantes sintéticos estabelecidas na UEAtc
(1978)

Os requisitos de desempenho, os métodos de ensaios para avaliação dos requisitos
e os critérios estabelecidos na UEAtc (1978) para os revestimentos de ligantes
sintéticos são apresentados no Quadro 4.4. Os requisitos de caracterização
estabelecidos na UEAtc (1978) e os métodos de ensaios para avaliação são
apresentados no Quadro 4.5.
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Requisito

UEAtc (1978)
FE Pa 19

e

Resistência à peladura UEAtc (1978)
após imersão em água
FE Pa 19

e

Resistência à peladura²

Desempenho

Método de ensaio¹

Resistência à peladura
após ciclos de imersão em
água e congelamento (10°C)
UEAtc (1978)
Resistência à peladura FE Pa 19
após ciclos de imersão em
água de exposição ao
calor (80°C)

Critério
≥ 0,5 kgf/cm
≥ 0,2 kgf/cm

Variações aceitáveis na resistência à
peladura em relação ao corpo-dee prova de referência:
acréscimo da ordem de até 25%; e/ou
redução de até 10%.

Permeabilidade ao vapor
de água

UEAtc (1978) e
FE Pa 17

Sd ≤ 2m

Resistência à alcalinidade
(saponificação)

UEAtc (1978) e
FE Pa 22

Não apresentar sinais de degradação e
voltar a endurecer após secagem

Absorção de água (após 2
e 48 h da imersão)

UEAtc (1978) e
FE Pa 18

Indicativo da quantidade de água
absorvida

Resistência a impactos,
ao risco, à abrasão³

UEAtc (1978)

Não
deve
apresentar
qualquer
desprendimento do revestimento no
ensaio com massa de 1000g

Aptidão para dissimular
uma fissura

UEAtc (1978) e
FE Pa 32

≥ 0,2 mm à 23° C
≥ 0,1 mm à 0°C

Permeabilidade à água

UEAtc (1978)

Indicativo
da
proteção
que
revestimento
oferece
contra
penetração de água no substrato

o
a

1 - As Fichas de ensaio (FE Pa) do Laboratório Nacional de Engenharia Civil – Portugal,
referenciadas, descrevem detalhadamente os procedimentos de ensaios citados na UEAtc
(1978).
2 - O ensaio de resistência à peladura consiste em medir a carga que aplicada a uma tira
de tela de vidro, incorporada no revestimento na sua aplicação, provoca o seu
descolamento do substrato.
3 - Os procedimentos detalhados para a avaliação desses requisitos constam das fichas
de ensaio FE Pa 25, FE Pa 26; FE Pa 27, FE Pa 28, FE Pa 29, e FE Pa 30.
Quadro 4.4: Requisitos de desempenho, métodos de ensaios e critérios especificados na
UEAtc (1978) para revestimentos de ligantes sintéticos.

Caracterização
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Requisito

Método de
ensaio¹

Densidade de massa

UEAtc (1978) e
FE Pa 05

Determinação de pH

UEAtc (1978) e
FE Pa 06

Volume de sólidos

UEAtc (1978) e
FE Pa 07

Perda ao fogo à 450° C

UEAtc (1978) e
FE Pa 08

Espectrograma de infravermelho
para
identificação do ligante

UEAtc (1978) e
FE Pa 12

Composição
granulométrica

Critério

-

UEAtc (1978)

1 - Idem Quadro 4.4.
Quadro 4.5: Requisitos de caracterização e métodos de ensaios especificados na UEAtc
(1978) para revestimentos de ligantes sintéticos

4.3.3
Na

Normas técnicas francesas
normalização

francesa

foram

encontradas

duas

normas

técnicas

de

especificação de revestimentos de ligantes sintéticos da ASSOCIATION FRANCAISE
DE NORMALISATION (AFNOR), publicadas em 1983 e 1986, vigentes até o momento:

1)

NF T 30-700: Peintures. Revêtements Plastiques Épais: Spécifications (AFNOR,
1983), designados pela sigla RPE.

2)

T 34-720: Peintures. Revêtements semi-épais à fonction de protection des
supports faiencés: Spécifications (AFNOR, 1986), designados neste trabalho
designado pela sigla RPSE.

As principais diferenças entre os dois tipos de revestimentos de ligantes sintéticos
franceses estão apresentadas no Quadro 4.6.
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Descrição
Revestimentos
plásticos
espessos (RPE)
Revestimentos
plásticos semiespessos
(RPSE)

Norma

Classificação

Característica principal

NF T 30-700

Aspecto,
consumo
úmido (kg/m2) e na
maior dimensão das
cargas

Espessura da camada é
superior a dos revestimentos
plásticos
semi-espessos
(RPSE)

Consumo mínimo

Espessura da camada é
compreendida entre as tintas
de películas finas (200 e 400
µm)1 e os revestimentos
plásticos espessos (RPE)

T 34-720

1 – Disponível em www.creargos.com. Acesso em 09.10.2006.

Quadro 4.6: Principais diferenças, atribuídas pelas normas francesas, entre os revestimentos
de ligantes sintéticos

As características dos dois tipos de revestimentos, RPE e RPSE, e as
especificações para ambos estão apresentadas a seguir:
4.3.3.1

Revestimentos plásticos espessos

Segundo a norma NF T 30-700: Peintures. Revêtements Plastiques Épais:
Spécifications (AFNOR, 1983), a classificação dos revestimentos plásticos espessos
(RPE) é estabelecida com base no aspecto, no consumo úmido (kg/m2) e na maior
dimensão das cargas, conforme apresentado no Quadro 4.7.
Tipo

Aspecto1

Consumo úmido
mínimo (kg/m2)

Dimensão das maiores
cargas (mm)

1

Revestimentos plásticos espessos
com
ligantes
incolores
e
agregados coloridos

3

> 1,4

2

Revestimentos plásticos espessos
pigmentados
de
acabamento
riscado

2

>1

3

Outros revestimentos
espessos pigmentados
Grãos finos
Grãos médios
Grãos grossos

1,5
2,5
3,5

> 0,3
> 0,7
> 1,4

plásticos

1 - O aspecto final do revestimento é condicionado pela granulometria e pelo processo de
aplicação. O consumo também dependerá desses mesmos fatores, como no caso dos
revestimentos riscados aplicados com desempenadeira.
Quadro 4.7: Classificação dos revestimentos plásticos espessos, conforme norma NF T 30700 (AFNOR, 1983)
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Os requisitos de desempenho, os métodos de ensaios para avaliação dos requisitos
e os critérios estabelecidos na norma francesa NF T 30-700 (AFNOR, 1983) para os
revestimentos plásticos espessos (RPE) são apresentados no Quadro 4.8. No
Quadro 4.9 são apresentados os requisitos de caracterização e os respectivos
métodos de ensaios estabelecidos na norma francesa NF T 30-700 (AFNOR, 1983).

Requisito

Método de
ensaio

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

Resistência de aderência
NF T 30-700
à tração

Ruptura coesiva1 ≥ 0,5 MPa
Ruptura adesiva2 ≥ 0,5 MPa

Comportamento
revestimento
substrato alcalino

Ruptura coesiva ≥ 0,5 MPa
Ruptura adesiva ≥ 0,5 MPa

do
sobre NF T 30-705

Resistência à peladura
NF T 30-706
após imersão em água
Desempenho

Critério

Avaliação
da
permeabilidade a água
NF T 30-701
após 7 dias, sob 100 mm
de coluna de água

2 N/cm de largura de fita
Nenhum
vestígio de
umidade

-

Nenhum
vestígio de
umidade

Resistência à peladura
após ciclos de imersão
em água e congelamento
NF T 30-702
(-10°C), e após ciclos de
imersão em água e
exposição ao calor (80°C)

Variações aceitáveis na resistência à
peladura, em relação ao corpo-de-prova
de referência: acréscimo da ordem de até
25%; e/ou redução de até 10%

Susceptibilidade
ao
empolamento,
e
NF T 30-704
permeabilidade ao vapor
de água³

Nenhuma
evidência de
empolamento

-

Nenhuma
evidência de
empolamento

1 - Ruptura coesiva: quando ocorre na camada de revestimento, ou no substrato, ou parte
no revestimento e parte no substrato.
2 - Ruptura adesiva: quando ocorre em alguma das interfaces: revestimento-substrato,
camada decorativa-camada primária, revestimento-adesivo.
3 - Requisito não exigido. O método apresentado visa determinar o índice de transferência
de vapor expresso em g/m².24h, para servir como informação sobre o produto ensaiado ou
para comparação entre produtos. A determinação é realizada simultaneamente com o
ensaio de susceptibilidade ao empolamento.
Quadro 4.8: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho especificados na
norma NF T 30-700 (AFNOR, 1983)
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Método de
ensaio

Requisito
Densidade de massa

Caracterização

Viscosidade
aparente

Critério
TIPO 1

NF T 30-020*

TIPO 2

TIPO 3

± 0,1 (g/cm³)

dinâmica NF T 30-029* e
NF T 30-700

Volume de sólidos

NF T 30-013* e
NF T 30-700

Teor de cinza à 900°C

NF T 30-012* e
NF T 30-700

Perda ao fogo à 450°C

NF T 30-013* e
NF T 30-700

pH

NF T30-700

Composição
granulométrica

NF P 18-304* e
NF T 30-700

-

-

± 10%

± 2%
-

± 2%

± 2%

± 2%
±1
-

* - Normas não consultadas
Quadro 4.9: Requisitos de caracterização e métodos de ensaios especificados na norma
francesa NF T 30-700 (AFNOR, 1983) para revestimentos de ligantes sintéticos

4.3.3.2

Revestimentos plásticos semi-espessos

Segundo a norma Francesa T 34-720: Peintures. Revêtements semi-épais à fonction
de

protection

des

supports

faiencés:

Spécifications

(AFNOR,

1986),

os

revestimentos semi-espessos, além de decorativos, têm as seguintes funções:
a)

revestir e proteger substratos com fissuras (características geométricas e
dimensões máximas definidas na norma);

b)

contribuir para limitar a penetração de água, originada de escorrimento, em
substratos verticais de alvenaria revestidas e de concreto que apresentam
fissuras de retração por secagem.

A norma restringe-se a produtos específicos com consumo mínimo de 700 g/m2 e de
tonalidade clara26 cuja luminosidade (L) seja superior a 35.

26

Cores claras: No Brasil, tintas de cores claras são aquelas cujo valor da coordenada cromática L* é
igual ou superior a 87 (NBR 15079, 2004). Por sua vez, a norma NBR 15494: Tintas para a
construção civil: Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa: Requisitos de
desempenho de tintas para edificações não industriais (ABNT, 2007) apresenta como definição: cor
branca L*≥ 85; cores claras (70 ≤ L*< 85); cores médias (35 ≤ L*< 70) e cores escuras L*≤ 35.
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Os requisitos de desempenho e de caracterização, os métodos de ensaios para
avaliação dos requisitos, e os critérios estabelecidos na norma francesa T 34-720
(AFNOR, 1986) para os revestimentos plásticos semi-espessos (RPSE) são
apresentados no Quadro 4.10.

Requisito

Método de ensaio

Critério

T 34-720 e NF X 08014* e X 08-015*

Variação de cromaticidade (a* e b*)1
inferior a 4 unidades NBS2 em
relação a um corpo-de-prova de
referência
Variação da luminosidade (L*)3
inferior a 4 unidades NBS
Ausência de descolamento e de
empolamento

Resistência
de
aderência à tração
antes e após o ensaio
de
envelhecimento
artificial

NF T 30-062*

≥ 0,5 MPa

Permeabilidade a água
após 7 dias, sob
100 mm coluna de
água

NF T 30-701

Desempenho

Envelhecimento
artificial (± 800h)

Susceptibilidade
empolamento

ao NF T 30-704
(38, 50 e 80)°C

Nenhuma
empolamento

Permeabilidade
vapor de água

ao

Não definido4

Densidade de massa
Caracterização

Nenhum vestígio de umidade

NF T 30-704
NF T 30-020*

Viscosidade dinâmica
NF T 30-029*
aparente
Volume de sólidos

evidência

± 0,05 g/cm³
± 10%

NF T 30-013*

± 2%

Perda ao fogo à 450°
NF T 30-012*
C e 900° C

± 2%

pH

NF T 51-052*

de

±1
continua
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conclusão

Requisito

Método de ensaio

Critério

* - Normas não consultadas.
1 - A cromaticidade é formada pelos atributos matiz (a* e b*) que está associado como
comprimento de onda dominante em uma mistura de ondas de luz e saturação refere-se
a pureza relativa ou quantidade de luz branca misturada com um matiz (MACHADO,
2006). No sistema CIE L*a*b* a coordenada a*representa a escala de vermelho a verde e
b* a escala de amarelo a azul (ABNT NBR 15077, 2004).
2 - NBS: unidade referida também como ∆E que é a diferença de cor (GNECCO, 1995).
O ∆E é obtido matematicamente extraindo-se a raiz quadrada da soma dos quadrados
das diferenças das coordenadas de cor (∆L*, ∆a* e ∆b*), pelo método denominado
Sistema CIE L*a*b* desenvolvido em 1976 pela Comissão International de L’Eclairage
(ABNT NBR 15077, 2004). Entende-se que o critério estabelecido na Norma Francesa
T 34-720 (AFNOR, 1986) avalia separadamente a variação das coordenadas de cor
referentes à cromaticidade (a* e b*) e à luminosidade (L*).
3 - A luminosidade varia de escuro a claro tendo como limites definidos o preto (L*=0) e o
branco (L*=100), respectivamente (ABNT NBR 15077, 2004).
4 - O critério quanto à permeabilidade ao vapor de água é estabelecido para os RPE e
RPSE quando se destinam à recuperação de fachadas, conforme norma francesa P 84403: Peintures et vernis: Façades: Revêtements à base de polymères utilisés en réfection
des façades en service: Caractéristiques et performances (AFNOR, 1989). A referida
norma adota como critério o “índice convencional de transferência de vapor” expresso em
g/m².24h, com limite de 40g/m².24h.
Quadro 4.10: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho especificados na
norma T 34-720 (AFNOR, 1986)

Não ficou claro porque a França adota normas diferentes para avaliar produtos que
se diferem basicamente pela espessura da camada. Notam-se alterações quantos
aos requisitos avaliados, tendo em comum os ensaios de resistência de aderência,
permeabilidade à água sob pressão e permeabilidade ao vapor de água. Foi
introduzido na norma T 34-720 (AFNOR, 1986) o ensaio de envelhecimento artificial
acelerado (C-UV).
Vale ressaltar que ambas as normas não fixam nenhuma exigência quanto ao
requisito dos revestimentos (RPE E RPSE) em dissimular fissuras, propriedade que
esses revestimentos devem apresentar, uma vez que são destinados a proteger
substratos que podem apresentar fissuras. Todavia, esse requisito passa a ser
exigido quando os revestimentos se destinam a serem utilizados na recuperação de
fachadas, cujos critérios de classificação em função desse requisito são
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estabelecidos na norma francesa P 84-403 (AFNOR, 1989). O respectivo método de
ensaio é apresentado na norma francesa P 84-402: Peintures et vernis: Façades:
Revêtements à base de polymères utilisés en réfection des façades en service:
Méthodes d’essais (AFNOR, 1989).
4.3.4

Normas técnicas italianas

Os revestimentos de ligantes sintéticos, denominados na Itália de Revestimento
Plástico de Aplicação Contínua (RPAC), são classificados pela ENTE NAZIONALE
ITALIANO DI UNIFICAZIONE, UNI 8682: Edilizia. Prodotti per sistemi di rivestimento
plástico ad applicazione contínua (RPAC). Criteri specifici di classificazione (UNI,
1984), de acordo com as características apresentadas no Quadro 4.11.

Classificação

Origem da cor

Pigmentados: cor do revestimento é obtida pela utilização de
pigmentos
Granulados: Sem utilização de pigmentos. A cor do revestimento é
decorrente da cor agregado, que pode ser natural ou artificialmente
colorido

Granulometria

Idem a classificação apresentada na UEAtc - item 4.3.2, adotando se
a classificação comercial de Grossa (G1 e G2) para os revestimentos
tipos I e II; Média (G3) para o tipo III e Fina (G4) para o tipo IV.
O tipo V não é contemplado na classificação italiana

Conformação
superficial

Características

Liso, crespo, jateado, gotejado, adamascado, aplainado e arranhado
Aspectos da (graffiati): efeitos decorativos obtidos do processo de aplicação (rolo,
superfície projetado, desempenadeira) e das características dos constituintes
do produto
Altura do
relevo

Categoria de
espessura

Alto: R1 relevo > 2 mm
Médio: R2 relevo ≥ 1,2 e ≤ 2 mm
Baixo: R3 relevo < 1,2 mm
Categoria S1 - Espessura média convencional (1) > 2 mm - Alta
Categoria S2 – Espes. média convencional ≥ 1,2 e ≤ 2 mm - Média
Categoria S3 - Espessura média convencional < 1,2 mm – Baixa

1 - Espessura média calculada de acordo com a fórmula apresentada na UEAtc (1978) item 4.3.2.

Quadro 4.11: Classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos, conforme norma UNI
8682 (UNI, 1984)
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As exigências estabelecidas para os revestimentos de ligantes sintéticos são,
basicamente, as mesmas da UEAtc (1978) apresentadas no item 4.3.2. Essas
exigências e os respectivos requisitos estabelecidos são apresentados na norma
italiana

UNI

8753:

Edilizia.

Verniciature,

pitturazioni,

RPAC,

Tinteggiature,

impregnazioni superficiali: Analisi di requisiti (UNI, 1985). Os requisitos de
desempenho

para

todas

as

exigências

estabelecidas

são

analisados

pormenorizadamente nessa norma. E, os métodos de ensaios para a avaliação dos
requisitos são apresentados na norma UNI 8754: Edilizia. Verniciature, pitturazioni,
RPAC, Tinteggiature, impregnazioni superficiali: Caratteristiche e metodi di prova
(UNI, 1985). São indicados métodos de ensaios italianos como também de outros
países.
Ressalta-se que, nas normas italianas não são fixados critérios para os requisitos de
desempenho estabelecidos. Os resultados dos ensaios devem ser confrontados com
os valores estabelecidos e apresentados pelo fabricante para a vida útil do
revestimento.
Os ensaios de caracterização, destinados a verificar se o produto está em
conformidade com o especificado pelo fabricante, são estabelecidos na norma
UNI 8756: Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC,
tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti: Caratteristiche di identificazione e
metodi di prova (UNI, 1985).
Os ensaios de caracterização estabelecidos na UNI 8756 e os métodos de ensaios
adotados são apresentados no Quadro 4.12.
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Requisito

Caracterização

Espectrografia
de
identificação do ligante

infra-vermelhos

Ensaios de perda ao fogo à 450° C

Método de ensaio
para

ASTM/ANSI D 2621*
-

Composição granulométrica

UNI 2331*

Densidade de massa

ISO 1515*

Volume de sólidos

UNI 8906*

pH

ASTM E 70 ed MU 64*

Viscosidade cinemática

ISO 2884*

* Normas não consultadas
Quadro 4.12: Requisitos de caracterização e métodos de ensaios estabelecidos na norma
UNI 8756 (UNI, 1985)

4.3.5

Normas técnicas alemãs

A norma DIN 18558: Synthetic resin plasters: Terminology, requeriments, application
(DIN, 1985), considera que os revestimentos de ligantes sintéticos apresentam em
sua formulação cargas com dimensões maiores que 0,25 mm e ligantes orgânicos
na forma de dispersão ou solução.
A classificação desses revestimentos é definida em função do uso (interno ou
externo), da maior dimensão das cargas e do teor de ligantes, conforme apresentado
no Quadro 4.13.
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Tipo

Aplicação

P Org 11

Revestimento
externo
e
interno

P Org 2

Revestimento
interno

Dimensão das
cargas

Teores mínimos de ligantes (em massa)

≤ 1 mm

≥ 8% em relação ao teor de sólidos2

> 1 mm

≥ 7% em relação de teor de sólidos

≤ 1 mm

≥ 5,5% em relação de teor de sólidos

> 1 mm

≥ 4,5% em relação de teor de sólidos

1 - A designação P Org é utilizada para designar o tipo de revestimento (mineral ou
orgânico). P refere-se a plaster (revestimento) e Org corresponde a Organic (orgânico).
2 - O teor de sólidos representa a parte não volátil da formulação, obtida por meio da
calcinação de uma determinada quantidade do produto em pasta, a 450° C durante 2
horas. O método é semelhante ao da norma ASTM D 3.723: Test Method for Pigment
Content of Water-Emulsion Paints by Low-Temperature Ashing (ASTM, 2005), praticado
no Brasil.

Quadro 4.13: Classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos, conforme norma
DIN 18558 (DIN, 1985)

A norma DIN 18558 (DIN, 1985) considera que os revestimentos de ligantes
sintéticos também podem ser classificados em função do aspecto obtido do
processo de aplicação e do tratamento superficial, em: arranhados, projetados,
escovados aplicados a rolo, entre outros.
Os requisitos de desempenho e de caracterização, os métodos de ensaios para
avaliação dos requisitos e os critérios estabelecidos na norma DIN 18556: Testing of
coating materials for synthetic resin plasters and of synthetic resin plasters (DIN,
1985) são apresentados no Quadro 4.14.
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Requisito

Método de ensaio

Caracterização

Desempenho

BS EN ISO
Proteção contra a (2001)¹ e
chuva
BS EN ISO
(2002)¹

Critério

12572 w.Sd ≤ 0,2 kg/(m. h1/2)
w ≤ 0,5 kg/(m2.h1/2)
15148
Sd ≤ 2 m

DIN 18556 (1985)

Não descolar do substrato durante os
ciclos do ensaio (imersão em água e
posterior congelamento à-15°C)
Nenhuma evidência de empolamento
após ciclos de ensaio a -15°C
Mesmo desempenho no ensaio de risco
(chave de fenda) que o corpo-de-prova
de referência, e não apresentar
alteração da aderência ao substrato

Resistência
à
alcalinidade
do
substrato
(saponificação)

DIN 18556 (1985)

Não apresentar alterações na resistência
de aderência (chave de fenda) ou
evidências de degradação na superfície
do revestimento em relação a um corpode-prova de referência

Teor de sólidos e
de ligantes

DIN 18556 (1985)

-

DIN 18556 (1985)

Não apresentar craqueamento na
camada de revestimento após 48h da
sua aplicação (admissível na largura das
bordas -até 15 mm - do corpo-de-prova)

Endurecimento em
baixa temperatura
(5±1)°C

DIN 18556 (1985)

Não apresentar craqueamento na
camada de revestimento após 72h da
sua aplicação
Mesmo desempenho no ensaio de risco
(chave de fenda) que o corpo-de-prova
de referência

Estabilidade
no
armazenamento

DIN 18556 (1985)

Ser utilizável por até um ano. No ensaio
não
deve
ocorrer
segregação,
sedimentação ou formação de coágulos

Resistência
congelamento

Ausência
craqueamento

ao

de

1 - Versões correspondentes às normas DIN 52615 e DIN 52617, respectivamente.

Quadro 4.14: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho estabelecidos na
norma DIN 18558 (DIN, 1985)
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4.3.6

Norma técnica australiana / neozelandesa

Segundo a norma técnica AS/NZS 4548.4: Guide to long-life for concrete and
mansory. Part 4: Latex-Textured coatings. Aggregate-filled (AS/NZS, 1999), os
revestimentos de ligantes sintéticos devem possuir cargas com dimensão maior que
0,25 mm. Os revestimentos de ligantes sintéticos são especificados à aplicação
externa ou interna, sobre substratos de concreto ou alvenaria.
O consumo27 depende do tipo de acabamento selecionado e da técnica de aplicação
utilizada (rolo, projeção, desempenadeira, ou outras ferramentas), variando de 1,5 a
4,5 kg/m².
Os requisitos de desempenho e de caracterização e os métodos de ensaios e os
critérios estabelecidos na norma AS/NZS 4548.4 (1999) são apresentados no
Quadro 4.15.

27

Os valores apresentados foram convertidos das unidades de l/m² adotando-se uma densidade de
massa aparente de 1,85 kg/m³.

90

Método de
ensaio

Requisito

Aspecto
revestimento

Desempenho

Resistência
aderência

Após 7 dias, o revestimento deve apresentar
uniformidade de cor e aspecto (acabamento e
textura) com o padrão estabelecido pelo
do
AS 1580.603.1* fabricante.
Ausência de defeitos visíveis (bolhas
escorrimento, listras etc.) após a secagem
de

Coalescência
Dissimulação
fissura

Caracterização

AS/NZS
1580.408.5*

≥ 0,7 MPa

AS 1580.409.2* Não apresentar craquemento
de

Resistência
ao
intemperismo
natural (48 meses
de exposição)¹

Condição
embalagem

Critério

na

AS/NZS 4548.5* Por acordo

AS/NZS
1580.457.1*

AS 1580.211.2*

Descoloração ≤ 3
Grau de retenção de sujeira (após lavagem) ≤
4
Grau de craqueamento (checking) = 0
Grau de empolamento = 0
Lascamento ou descascamento = 0
Grau de calcinação ≤ 3
Grau de alteração de cor ≤ 3
Não formar gel ou pele. Recuperar
consistência após mistura manual

a

Estabilidade
no
AS 1580.211.2*
armazenamento

Apresentar consistência uniforme, livre de
grumos, sedimentos, gel e outros defeitos,
após ensaios em condições ambientais
definidas

Viscosidade

Por acordo

Propriedades
aplicação

AS 1580.214.0*

da

Não apresentar escorrimento, listras, perda da
consistência. Prover o acabamento e textura
AS/NZS 4548.4*
compatível com o padrão estabelecido pelo
fabricante

* Normas não consultadas
1 - Os métodos de avaliação do envelhecimento são distintos para cada critério e estabelecidos por
normas específicas. Não se teve acesso a essas normas, e a norma AS/NZS 4548.4 (1999) não
apresenta as unidades dos critérios especificados.

Quadro 4.15: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de desempenho estabelecidos na
norma AS/NZS 4548.4 (AS/NZS, 1999)
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Além dos requisitos e critérios apresentados no Quadro 4.15, no Apêndice A da
referida norma: Guidance on the use and application of agrregate-filled, textured
látex coatings, são apresentados os requisitos específicos para os revestimentos de
ligantes sintéticos destinados a decoração e proteção de superfícies de concreto e
os critérios de desempenho para alguns deles, a saber:
▪

Permeabilidade à água: revestimentos de ligantes sintéticos devem ter baixa
permeabilidade à água, sendo esta condicionada à espessura e à continuidade
do revestimento. Não é definido critério para esse requisito.

▪

Permeabilidade ao vapor de água: revestimentos de ligantes sintéticos devem
ser permeáveis ao vapor de água, apresentando espessura da camada de ar
equivalente (Sd) inferior a 4m.

▪

Elasticidade: não são estabelecidos critérios para esse requisito, mas a norma
ressalta que a elasticidade contribui para a durabilidade das estruturas de
concreto ou alvenaria suscetíveis a fissuras, porém, que revestimentos de
ligantes sintéticos com alta elasticidade são mais vulneráveis à retenção de
sujidades.

▪

Difusão de dióxido de carbono: revestimentos de ligantes sintéticos podem
colaborar na proteção das armaduras de aço ao reduzir o acesso do dióxido de
carbono ao interior do concreto. O critério estabelecido para esse requisito é
que a espessura da camada de ar equivalente (Sd) seja superior a 50m.

▪

Permeabilidade a íons cloreto: revestimentos de ligantes sintéticos podem
colaborar na proteção das armaduras de aço contra a penetração de íons
cloreto. O critério especificado para esse requisito é que o coeficiente de
difusão de cloretos seja no máximo de 5x10-13 m2/s.

4.4

Análise crítica das normas técnicas para revestimentos de
ligantes sintéticos

As normas técnicas e UEAtc (1978) apresentam vários aspectos dos revestimentos
de ligantes sintéticos, entre os quais como são classificados, os requisitos de
desempenho mais importantes e como esses requisitos são avaliados.
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4.4.1

Em relação à classificação

No Brasil inexiste qualquer classificação para os revestimentos de ligantes sintéticos.
Constata-se que os consumidores os adquirem com base em mostruários de lojas,
ou por indicações de fabricantes, lojistas ou de outros consumidores. A classificação
apresentada pela norma brasileira NBR 11.702 (ABNT, 1992), normalmente
apresentada pela maioria dos fabricantes nas embalagens de seus produtos, é
insuficiente para ajudar o consumidor na seleção de revestimentos de ligantes
sintéticos, uma vez que é vaga e se aplica a todos os revestimentos dessa natureza.
Conforme verificado nos documentos normativos estrangeiros, os revestimentos de
ligantes sintéticos são classificados em relação às seguintes categorias:
▪

origem da cor: pigmentados, quando a cor é obtida por meio de pigmentos; não
pigmentados, quando a cor resulta da cor dos agregados;

▪

granulometria: dimensão predominante das maiores cargas;

▪

conformação superficial: efeitos decorativos obtidos por meio do processo de
aplicação;

▪

espessura da camada: alta (> 2,0 mm), média (1,2 > e < 2,0 mm) e baixa
(<1,2 mm); e

▪

consumo mínimo.

Dentre essas categorias a granulometria das cargas é a mais importante, pois
permite diferenciar os revestimentos de ligantes sintéticos das tintas látex, e entre si.
Regra geral são considerados como revestimentos de ligantes sintéticos aqueles
cuja dimensão das maiores cargas seja maior ou igual a 0,25 mm. A única norma
que não explicita claramente esse critério é a norma Francesa T 34-720: Peintures:
Revêtements

semi-épais

à

fonction

de

protection

des

supports

faiencés:

Spécifications (AFNOR, 1986), que apesar de não fazer referência à dimensão das
cargas, a destinação do produto e o consumo mínimo recomendado (700 g/m2)28
indicam revestimentos contendo cargas com essa característica.

28

Baseando-se norma NBR 15079: Tintas para construção civil: Especificação dos requisitos mínimos
de desempenho de tintas para edificações não industriais: Tintas látex econômica nas cores claras
2
(ABNT, 2004), o consumo de tintas látex econômicas é da ordem de 300 g/m .
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Em nosso meio é muito importante que seja feita a diferenciação entre os
revestimentos de ligantes sintéticos e as tintas látex com abordagens distintas na
avaliação de desempenho desses materiais, permitindo selecionar adequadamente
os métodos de ensaios e critérios para cada um deles.
4.4.2

Em relação aos requisitos de caracterização

As normas consultadas apresentam diversos requisitos e métodos de ensaio para a
caracterização do produto em pasta, dentre os quais destacam-se:
a)

a granulometria das cargas, que subsidia a classificação do produto;

b)

teor e tipo de ligante, que influenciam as propriedades como dureza,
flexibilidade, resistência à abrasão e aderência do revestimento;

c)

a densidade de massa aparente; o teor de sólidos e a perda ao fogo;

d)

o pH, como índice da estabilidade durante armazenamento (ausência de
contaminação por microorganismos).

Os ensaios de caracterização são importantes no controle da uniformidade da
produção, e no recebimento do produto para verificação das suas características em
comparação ao informado pelo fabricante. Também, fornecem dados que permitem
estimar o consumo médio em obra e calcular a espessura teórica do revestimento,
servindo desta forma como uma ferramenta de controle de serviço.
4.4.3

Em relação aos principais requisitos de desempenho

A análise restringiu-se a identificar os métodos de ensaios utilizados para avaliação
dos requisitos relacionados à estanqüeidade à água e à durabilidade.
Dessa forma, esses requisitos foram agrupados em: proteção contra a chuva,
compatibilidade química e física do revestimento com o substrato, comportamento à
água e a variações de temperatura, e comportamento aos agentes agressivos,
considerados como essenciais para avaliar o desempenho dos revestimentos de
ligantes sintéticos. Constatou-se que os métodos e critérios estabelecidos para
avaliação do desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos diferem entre si,
provavelmente pelas particularidades de cada país, pois não há uma mesma
tendência nas normas.
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a) Proteção contra a chuva
O requisito de proteção contra a chuva é entendido como a propriedade dos
revestimentos de ligantes sintéticos em limitar a penetração de água para o interior
do substrato e apresentar permeabilidade ao vapor de água, contribuindo dessa
forma para a salubridade das edificações e durabilidade dos materiais.
A chuva por si só não constitui uma ação agressiva para as fachadas dos edifícios
se não estiver associada ao componente vento. No entanto, na maioria das vezes as
precipitações são acompanhadas por uma dada intensidade de vento, dando origem
a uma componente horizontal na trajetória da chuva, tanto maior quanto maior for a
intensidade do vento. A ação continuada da chuva e vento sobre as fachadas dá
origem a uma cortina de água que ao escorrer pela superfície pode nela penetrar
pela pressão causada pelo vento ou por ação da capilaridade dos materiais.
O requisito de proteção contra a chuva é tratado da seguinte forma:
Normas italianas: apesar de não apresentar critérios para esse requisito a norma
UNI 8753 - Edilizia. Verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazione
superficiali. Analisi dei requisiti (UNI 1985) considera que os revestimentos de
ligantes sintéticos devem limitar a penetração de água e controlar de modo
adequado a difusão de vapor, tendo-se em conta as condições de exposição. Para
avaliar o requisito estabelece os ensaios de absorção de água, determinação da
permeabilidade ao vapor de água, e o cálculo do fator de resistência à difusão do
vapor (µ).
Normas francesas: nas normas NF T 30-700 (AFNOR, 1983) e T 34-720 (AFNOR,
1986) a proteção contra a chuva é estabelecida com base nos ensaios de
permeabilidade à água sob pressão (coluna de 100 mm) e o ensaio de
permeabilidade ao vapor de água, quando necessário. Todavia, para ambos os
ensaios são fixados critérios mais rígidos para os dois tipos de revestimentos (RPE e
RPSE) quando destinados à recuperação de fachadas, conforme estabelecido na
norma P 84-403 (AFNOR, 1989). Nesse caso o critério quanto ao ensaio de
permeabilidade a água sob pressão passa a ser majorado (coluna de 200 mm). Com
relação à permeabilidade ao vapor de água, a norma P 84-403 (AFNOR, 1989)
utiliza o “índice convencional de transferência de vapor” expresso em g/m².24h, com
limite de 40g/m².24h. A determinação desse índice é regida pela P 84-402(AFNOR,
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1989) no ensaio que tem por objetivo verificar eventual ocorrência de formação de
empolamento devido a pressão de vapor de água.
Ressalta-se que não se pode obter a partir desse índice a espessura da camada de
ar equivalente (Sd) e assim comparar a exigência com a das demais normas.
Norma australiana/neozelandesa: a norma não fixa critério para esse requisito,
provavelmente por se tratar de país com baixo índice pluviométrico. Com relação a
permeabilidade à água apenas comenta que o revestimento contínuo e de
espessura suficiente deverá apresentar baixa permeabilidade à água. Todavia,
quando o revestimento se destina a aplicação sobre superfície de concreto é
recomendado que a espessura da camada de ar equivalente seja menor que 4m.
UEAtc (1978): o requisito é avaliado por meio de permeabilidade ao vapor de água,
cujo critério estabelecido é de que a camada de ar equivalente (Sd) seja menor que
2 m. Também, são recomendados os ensaios de absorção de água por capilaridade
(na referida publicação denominado permeabilidade à água) e de absorção de água
da camada de revestimento, cujos critérios são indicativos, a saber: tempo de
surgimento da água na face não exposta dos corpos-de-prova e a quantidade de
água absorvida pela área da camada de revestimento, respectivamente.
Norma alemã: o requisito de proteção contra a chuva não é avaliado isoladamente
como nas demais normas, mas de forma conjugada por meio da medida das
seguintes propriedades dos revestimentos de ligantes sintéticos:
▪

permeabilidade ao vapor de água, para a determinação da espessura da
camada de ar equivalente (Sd); e

▪

absorção de água por capilaridade do sistema de revestimento, para a
determinação do coeficiente de absorção de água (w).

Das normas avaliadas, a norma alemã apresenta o conceito de avaliação do
requisito de proteção contra a chuva mais adequado, estando fundamentado na
teoria de KÜNZEL, discutida no item 2.3, cujos critérios são: w ≤ 0,5 kg/(m².h¹/²) e
Sd ≤ 2m e w. Sd ≤ 0,2 kg/(m.h¹/²). Esse critério é o exigido pela norma DIN 4108-3
(DIN, 2001) para revestimentos que serão aplicados em regiões da Alemanha
consideradas de alta incidência de chuva dirigida com precipitações anuais acima de
800 mm, a regiões que apresentem índice inferior mas sujeitas a incidência de
ventos e a edifícios altos expostos.
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Todavia, o critério da norma DIN 18558 (DIN, 1985) provavelmente é rigoroso
quando o revestimento de ligante sintético se destinar a regiões com menor
incidência de chuva dirigida, como é o caso de regiões do nordeste brasileiro onde
são registrados índices pluviométricos anuais da ordem de 600 mm.
Norma brasileira: o requisito de proteção contra as chuvas é uma exigência do
projeto de norma ABNT 02:136.01.001/4: Desempenho de edifícios habitacionais de
até cinco pavimentos: Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas
(ABNT, 2006), quando estabelece método de ensaio para avaliação de
estanqueidade de fachadas considerando as ações do vento. Salienta-se que esse
requisito é aplicável ao sistema de vedação como um todo e não ao revestimento.
b) Compatibilidade com o substrato
O requisito de compatibilidade dos revestimentos de ligantes sintéticos com o
substrato compreende a:
b1) Compatibilidade química
Os revestimentos de ligantes sintéticos devem ser compatíveis com os substratos
alcalinos, característica comum das argamassas à base de cimento e/ou cal recém
aplicadas, substratos mais usuais de aplicação dos revestimentos de ligantes
sintéticos. A incompatibilidade ocorre quando os ligantes utilizados na formulação
são susceptíveis à alcalinidade dos substratos dando origem a fenômenos de
saponificação. Os métodos para avaliação desse requisito são assim tratados:
Normas francesas: o método para avaliação desse requisito é apresentado
somente na NF T 30-700 (AFNOR, 1983), e consiste em determinar a resistência de
aderência de revestimento aplicado sobre um substrato submetido a uma solução
alcalina. O critério é que a resistência de aderência seja de pelo menos 0,5 MPa
para rupturas adesivas e de pelo menos 0,3 MPa para rupturas coesivas.
UEAtc (1978) e norma alemã: o requisito é avaliado pela imersão do revestimento
em solução alcalina. O critério consiste apenas da verificação de eventuais
degradações.
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Norma australiana/ neozelandesa: apenas ressalta que os substratos cimentícios
normalmente apresentam pH que variam de 9 a 12 dependendo da idade do
mesmo. Inclusive, indica outra norma técnica que apresentas processos para a
adequação do pH do substrato à aplicação dos revestimentos de ligantes sintéticos
de modo a evitar futuras manifestações patológicas.
b2) Compatibilidade mecânica
Os revestimentos de ligantes sintéticos devem apresentar propriedades capazes de
se manter aderidos ao substrato, independentemente dos agentes de degradação
(temperatura, radiação, água, etc.) a que estarão expostos. Os métodos para
avaliação desse requisito são assim tratados:
Normas francesas e norma australiana/neozelandesa: estabelecem que essa
propriedade dos revestimentos de ligantes sintéticos seja verificada por meio do
ensaio de resistência de aderência à tração. O critério estabelecido pelas normas
francesas é que a resistência de aderência seja de pelo menos 0,5 MPa. Quando os
revestimentos de ligantes sintéticos se destinam a recuperação de fachadas,
conforme norma P 84-403 (AFNOR, 1989), o critério para a resistência de aderência
à tração é de pelo menos 0,7 MPa para rupturas adesivas e de pelo menos 0,5 MPa
para rupturas coesivas, quer para antes como após ciclos de envelhecimento
artificial acelerado (C-UV).
A norma australiana/ neozelandesa estabelece que a resistência de aderência a
tração seja de pelo menos 0,7 MPa.
Apesar da equivalência quanto ao critério entre as normas os substratos utilizados
para a execução dos ensaios são diferentes. Ressalta-se a exigência estabelecida
na norma francesa P 84-403 (AFNOR, 1989) em avaliar a resistência de aderência
dos revestimentos de ligantes sintéticos antes e após a exposição ao intemperismo
artificial tendo mantido o mesmo critério para as duas condições de ensaio.
UEAtc (1978): estabelece que essa propriedade dos revestimentos de ligantes
sintéticos seja verificada por meio do ensaio de peladura, que consiste em medir a
carga que aplicada a uma tira de tela de fibra de vidro com largura de 2cm,
incorporada no revestimento na sua aplicação, provoca o seu descolamento do
substrato. O critério estabelecido é que a resistência à peladura seja igual ou
superior a 0,5 kgf/cm de largura da tira de tela.

98

Dentre os dois métodos citados para a avaliação da compatibilidade mecânica dos
revestimentos de ligantes sintéticos com o substrato, o de resistência de aderência à
tração é o mais importante, pois permite que seu uso seja estendido para avaliação
da resistência de aderência dos revestimentos de ligantes sintéticos aplicados em
fachadas. Também apresenta procedimentos de execução e de tratamento de dados
consagrados.
Norma alemã e UEAtc (1978): não avaliam o requisito.
b3) Elasticidade
Os revestimentos de ligantes sintéticos devem apresentar elasticidade suficiente
para dissimular fissuras, até certos limites, que possam surgir no substrato. A
elasticidade é uma propriedade que determina a ocorrência de fissuras no
revestimento e, dessa forma, influi na aderência do revestimento ao substrato, e
consequentemente sobre a estanqueidade e durabilidade do revestimento. Os
métodos para avaliação desse requisito são assim tratados:
Norma italiana: os revestimentos de ligantes sintéticos devem apresentar
elasticidade para absorver movimentações de diversas naturezas que possam
ocorrer no substrato, de modo a não deteriorar-se durante o seu período de vida útil.
Norma francesa: o ensaio de comportamento a fissuração é requisito estabelecido
na norma P 84-402 (AFNOR, 1989) para os revestimentos de ligantes sintéticos
quando utilizados na recuperação de fachadas. O ensaio é realizado antes e após
ciclos de exposição ao intemperismo artificial. Com base nos resultados os
revestimentos de ligantes sintéticos são classificados em alguma das quatro classes
estabelecidas na norma P 84-403 (AFNOR, 1989):
Classe I1 - Revestimentos com propriedades para ocultar micro-fissurações
existentes no substrato.
São classificados como I1 os produtos que apresentarem no ensaio estabelecido na
referida norma valores ≥ 0,3 mm, sem valor inferior a 0,2 mm.
Classe I2 - Revestimentos com propriedades para ocultar fissuras existentes no
substrato ≤ 0,5 mm.
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São classificados como I2 os produtos que apresentarem no ensaio estabelecido na
referida norma valores ≥ 0,7 mm, sem valor inferior a 0,5 mm.
Classe I3 - Revestimentos com propriedades para ocultar fissuras, existentes ou que
possam surgir no substrato, ≤ 1 mm.
São classificados como I3 os produtos que apresentarem no ensaio estabelecido na
referida norma valores ≥ 1,3 mm, sem valor inferior a 1 mm.
Classe I4 - Revestimentos com propriedades para ocultar fissuras, existentes ou que
possam surgir no substrato, ≤ 2 mm.
São classificados como I4 os produtos que apresentarem no ensaio estabelecido na
referida norma valores ≥ 2,5 mm, sem valor inferior a 2 mm.
UEAtc (1978): indica o ensaio de aptidão para dissimular fissuras para avaliar o
requisito. Os critérios são estabelecidos para duas condições de ensaio; a saber:
▪

no ensaio executado a 23 ± 2° C os revestimentos de ligantes sintéticos devem
dissimular fissura no substrato ≥ 0,2 mm,

▪

no ensaio executado a 0°C devem dissimular fissura no substrato ≥ 0,1 mm.

Apesar de se tratar de critérios de classificação, os valores estabelecidos na norma
francesa demonstram ser demasiado rigorosos comparado ao critério da UEAtc
(1978), e provavelmente poucos revestimentos de ligantes sintéticos se enquadram
na classe I3 e I4, a não ser que haja ajustes na sua formulação. Também, o
surgimento de fissuras no substrato com aberturas entre 0,5 mm e 2 mm que
possam surgir no revestimento, geralmente decorrem de manifestações patológicas
localizadas no substrato e devem ser recuperadas por outros processos.
Norma australiana/ neozelandesa: apenas ressalta a importância do requisito.
Norma alemã: não avalia o requisito.

c) Comportamento à água e a variações de temperatura
O requisito visa avaliar as propriedades dos revestimentos em manter a aderência
ao substrato quando submetidos à ação da água e variações de temperatura,
condições a que estarão submetidos nas fachadas. Os métodos para avaliação
desse requisito são assim tratados:
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Normas francesa (NF T 30-700), italianas e UEAtc (1978): indicam o ensaio de
peladura. O ensaio é executado em corpos-de-prova submetidos a ciclos de imersão
em água e congelamento e corpos-de-prova submetidos a ciclos de imersão em
água e exposição ao calor. Os resultados são comparados com um corpo-de-prova
de referência.
Ambas as normas apresentam os seguintes critérios:
▪

Após 2h de imersão em água: a resistência à peladura deve ser pelo menos
igual a 0,2 kgf/cm de largura de tira de tela do ensaio.

▪

Após ciclos de imersão em água e congelamento e/ou imersão em água e
exposição ao calor: redução da resistência de no máximo 10% e/ou acréscimo
de resistência de no máximo 25% em relação ao corpo-de-prova de referência.

É importante ressaltar que o requisito é estabelecido somente para os RPE, não
tendo sido contemplados nas normas NF T 30-720 (AFNOR, 1986), indicativo de
restrições de uso que eventualmente pode estar relacionada à limitação na
espessura da camada dos revestimentos de ligantes sintéticos semi-espessos
(RPSE) para a execução do ensaio.
Norma australiana/ neozelandesa: não avalia o requisito.
Norma alemã: estabelece o ensaio de resistência ao risco apenas para
revestimentos submetidos a ciclos de congelamento (imersão em água à
temperatura de 20ºC a 23ºC e congelamento a -15ºC). O resultado do ensaio é
obtido da avaliação visual dos efeitos causados pela ação de uma chave de fenda
no revestimento comparado ao corpo-de-prova de referência. O método de ensaio
demonstra ser muito subjetivo, uma vez que não é possível padronizar ações como
força aplicada na ferramenta, inclinação, além de não ser indicado as dimensões da
chave-de-fenda a ser utilizada. Portanto, o método não é adequado e também
restritivo ao avaliar o desempenho do revestimento somente para uma condição de
exposição.
Constata-se a preocupação das normas em avaliar esse requisito, todavia, verificase que há limitações de aplicação dos métodos de ensaios (UEAtc, 1978) e
subjetividade em outro (norma alemã) que não foram devidamente resolvidos,
impossibilitando uma avaliação completa do comportamento dos revestimentos de
ligantes sintéticos frente às condições de exposição.
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d) Comportamento aos agentes agressivos
O requisito visa avaliar o comportamento dos revestimentos de ligantes sintéticos
frente aos principais agentes agressivos, a saber: o intemperismo e os
microorganismos.
d1) Intemperismo
Normas francesas: o requisito de exposição ao intemperismo artificial é
estabelecido na NF T 30-720 (AFNOR, 1986) para os revestimentos semi-espessos
(RPSE). Essa norma estabelece limite máximo de variação da cromaticidade e da
luminosidade dos revestimentos de ligantes sintéticos de tons claros submetidos à
exposição ao intemperismo artificial (C-UV).
Para os revestimentos espessos (RPE) o requisito de exposição ao intemperismo
artificial somente é exigido quando se destinam a recuperação de fachadas,
conforme estabelecido na norma P 84-403 (AFNOR, 1989). Ressalta-se que essa
norma adota o ensaio de intemperismo artificial (C-UV) para avaliar outros requisitos
dos revestimentos de ligantes sintéticos, antes e após o intemperismo, a saber:
resistência de aderência à tração e comportamento à fissuração.
Norma australiana: a avaliação do comportamento dos revestimentos de ligantes
sintéticos frente à ação do intemperismo é verificada após 48 meses de sua
exposição ao intemperismo natural. A desvantagem desse método em relação ao
intemperismo artificial é não fornecer respostas do desempenho do revestimento em
curto prazo impossibilitando a seleção dos produtos disponíveis no mercado, e não
ter condições padronizadas de envelhecimento, uma vez que estão sujeitas a ação
da natureza.
Norma alemã e UEAtc (1978): não avaliam o requisito. Todavia ressaltam que os
revestimentos de ligantes sintéticos devem ser resistentes ao intemperismo, em
particular, resistir aos efeitos da umidade e variações de temperatura.
d2) Microorganismos
Quanto à resistência ao desenvolvimento de microorganismos, observa-se um
tratamento incipiente não tendo sido encontrado nas normas consultadas método de
ensaio para avaliar o desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos em
relação a esses agentes agressivos. Existem somente recomendações de que a
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susceptibilidade ao ataque de fungos deve ser reduzida com a adição de fungicidas,
apresentada na norma alemã, e que o revestimento não deve oferecer condições
para o desenvolvimento de microorganismos, citada nas normas italianas e UEAtc
(1978). Essas recomendações estão direcionadas aos revestimentos de ligantes
sintéticos destinados ao interior das edificações, principalmente para ambientes
úmidos (banheiros, por exemplo).
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5

ENSAIOS

SELECIONADOS

DESEMPENHO

DE

PARA

REVESTIMENTOS

AVALIAÇÃO
DE

DE

LIGANTES

SINTÉTICOS
A utilização dos revestimentos de ligantes sintéticos no Brasil carece de uma
sistemática de avaliação de desempenho que permita um julgamento da sua aptidão
de uso; ou seja, a fixação de requisitos e critérios de desempenho, como também
métodos de avaliação que permitam verificar se os produtos disponíveis no mercado
nacional atendem a determinadas condições de desempenho estabelecidas.
Com base nas normas técnicas estrangeiras e UEAtc (1978), no histórico das
manifestações patológicas constatadas nas edificações brasileiras, no Projeto de
norma 02:136.01.001/4: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos – Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas (ABNT,
2006), selecionou-se os métodos de ensaios para avaliação dos revestimentos de
ligantes sintéticos nacionais, considerando-se os requisitos de estanqueidade e de
durabilidade.
Quanto aos critérios de desempenho, na ausência de referenciais normativos
nacionais para os revestimentos de ligantes sintéticos considerou-se importante
apresentar os critérios de desempenho estabelecidos pelas normas técnicas
estrangeiras e UEAtc (1978) para os requisitos selecionados.
Os requisitos, os métodos de ensaios e os critérios, selecionados para avaliação de
desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos, são apresentados no
Quadro 5.1.
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Requisitos/ ensaios selecionados

Proteção
contra a chuva

ECPC¹

Compatibilidade
com
o
substrato

Método de
ensaio

Coef. de absorção de água
por capilaridade (w)

EN ISO 15148
(2002)

Permeabilidade ao vapor de
água (Sd)

EN ISO 12572
(2001)

Permeabilidade à água sob
pressão

P 84-402 (1989)

Sem
vestígios
de
umidade após 7 dias

Absorção de água

NBR 15.303
(2005)

Não encontrado

Resistência à alcalinidade
(saponificação)

UEAtc (1978)

Não degradar

Resistência de aderência à
tração

NBR
13.528
(2005);
NF T 30-700
(1983)

≥ 0,5 MPa
≥ 0,7 MPa.

Aptidão para
uma fissura

UEAtc (1978)

≥ 0,2 mm 23 ± 2°C
≥ 0,1 mm 0°C

dissimular

Comportamento aos agentes
agressivos

Resistência à peladura
após ciclos de imersão em
água e congelamento (10ºC).
Resistência
à
peladura após ciclos de
imersão
em
água
e
exposição ao calor (70ºC)

W ≤ 0,5 kg/(m2.h1/2)
Sd<2m
w.Sd ≤ 0,2 kg/(m. h1/2)

A seco: ≥ 1,0 kgf.
Após 2h de imersão
em água: ≥ 0,4 kgf.

Resistência à peladura a
seco e após imersão em
água

Comportamento sob ação da
água e de
variações de
temperatura

Critério de referência

UEAtc (1978)
NF T 30-706
(1983)

Redução
da
resistência ≤ 10% e/ou
acréscimo
de
resistência ≤ 25%

Exposição ao intemperismo
artificial (C-UV) (600h)

NBR 15.380
(2006)

(∆ab*) < 4 → L* ≥ 35
(∆L*) < 4 → L* ≥ 35
(∆ab*, ∆L* e ∆E) →
L*< 35: não encontrado

Resistência ao crescimento
de fungos emboloradores

NBR 14.941
(2003)

Não encontrado

1 - Ensaios complementares de proteção contra a chuva (ECPC)

Quadro 5.1: Requisitos, métodos de ensaios e critérios de referência selecionados na
literatura para avaliação dos revestimentos de ligantes sintéticos
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Também, considerou-se importante selecionar ensaios que permitem caracterizar os
revestimentos de ligantes sintéticos, em pasta. Os ensaios e respectivos métodos
selecionados para caracterização são apresentados no Quadro 5.2.

Ensaios de caracterização

Método de ensaio

Determinação dos teores de sólidos e de ligantes

ASTM D 3.723 (2005)

Determinação da composição granulométrica

NBR 9289 (1998) e NBR NM 248
(2003)

Determinação da densidade de massa aparente

NBR 13.278 (2005)

Determinação do pH

NBR MB-1589 (1989)

Quadro 5.2: Ensaios de caracterização selecionados para caracterização dos revestimentos
de ligantes sintéticos

5.1

Justificativas e considerações

As justificativas quanto aos requisitos selecionados e particularidades sobre alguns
dos métodos de ensaios selecionados são apresentadas nos itens 5.1.1 a 5.1.4.
5.1.1

Proteção contra a chuva

Conforme demonstrado no item 2.3.1, no Brasil predominam regiões de exposição
alta e severa à chuva dirigida, ou seja, a maior parte do seu território apresenta
índices pluviométricos e ventos elevados. Na Alemanha, por exemplo, para regiões
expostas a alta incidência de chuva dirigida, com precipitações acima de 800 mm, e
regiões com alta incidência de ventos e edifícios altos, são indicados revestimentos
que atendam aos critérios estabelecidos na teoria de KÜNZEL, dentre os quais se
inclui os revestimentos de ligantes sintéticos.
Dessa forma considera-se fundamental que os revestimentos de ligantes sintéticos
nacionais contribuam para a minimização dos efeitos associados à incidência da
água de chuva, limitando a penetração de água no substrato e permitindo a difusão
do vapor de água, principalmente para os revestimentos destinados às regiões com
grau de agressividade moderado e intenso (severo).
Ensaios recomendados para avaliar esse requisito:
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a) Absorção de água por capilaridade: determinar o coeficiente de absorção de água
(w).
b) Permeabilidade ao vapor de água: determinar a espessura da camada de ar
equivalente (Sd). Sugere-se executar o ensaio com dessecante (dry-cup) por se
tratar da condição mais crítica de ensaio29.
c) Permeabilidade à água sob pressão
Verifica-se a proteção do revestimento à penetração da água no substrato, por meio
da determinação do intervalo de tempo para o surgimento de mancha de umidade
na face inferior do corpo-de-prova submetido a uma pressão de coluna de água de
200 mm. Essa coluna de água corresponde a uma ação estática de vento com
velocidade aproximada de 203 km/h, acima da maior velocidade de vento
encontrada na região V do Brasil, apontada no gráfico de isopletas da norma 6123
(ABNT, 1988), que corresponde a uma velocidade do vento de 180 km/h30.
d) Absorção de água
Verifica-se o percentual de água que pode ser absorvida pelos revestimentos de
ligantes sintéticos. Segundo Ory (2004; Schwartz; Kossmam; Schweigger, 1999), o
grau de absorção está intrinsecamente relacionado com os tipos de polímeros
utilizados como ligantes.
Recomenda-se determinar o porcentual de massa de água absorvida pelo
revestimento após 2, 24 e 48h da sua imersão em água, em oposição ao método
estabelecido no UEAtc (1978), também recomendado por Ory (2004), que determina
a massa de água absorvida pela área do corpo-de-prova (kg/m²). O método sugerido
pela UEAtc (1978) não considera as variações de massa de água absorvida que
pode ocorrer devido a variação da espessura do revestimento.
É importante alertar que com exceção do ensaio de absorção de água, os demais
métodos de ensaios propostos para a proteção contra a chuva não devem ser

29

Estudos têm demonstrado que menores resistências à difusão do vapor são obtidas utilizando-se
soluções aquosas (wet-cup) como substitutos dos dessecantes (dry-cup) (KÜNZEL, 1995), ambos
permitidos pela norma EN ISO 12572 (2001). Essas diferenças são pequenas para alguns materiais
de construção civil e significativas para outros. Os revestimentos de ligantes sintéticos não constam
do estudo de KÜNZEL (1995).
30
Valor obtido a partir da norma 6123 (ABNT, 1988) considerando a velocidade de ventos para a
região V.

107

realizados em revestimento com o acabamento tipo riscado (graffiato). Essa
restrição estabelecida na norma francesa NF T 30-700 (1983) e referenciada por
Lucas (1987) e Ory (2004) decorre dos sulcos (descontinuidades) na camada
decorativa, deixando à mostra a camada primária. Portanto, o ensaio nessas
condições estaria avaliando a proteção contra a penetração de água da camada
primária, que não é sua função, salvo quando for desenvolvida especificamente para
esse fim.
Devido ao aspecto peculiar desses revestimentos é larga a sua utilização como
revestimentos de fachadas, inclusive há registros de boa durabilidade que
provavelmente decorre da sua grande permeabilidade ao vapor de água permitindo
a secagem, nos períodos secos, da água infiltrada. Na ausência de dados quanto a
proteção contra a chuva nas edificações onde estão aplicados, seu uso deve se
restringir, a princípio, a interiores e regiões das edificações protegidas da incidência
direta de chuvas. Por se tratar de um dos mais tradicionais revestimentos de ligantes
sintéticos, justifica-se o desenvolvimento de futuros estudos do sistema de
revestimento (camada primaria + camada decorativa) de modo a torná-lo adequado
para aplicação em fachadas.
5.1.2

Compatibilidade química e mecânica

Para a avaliação da compatibilidade química e mecânica dos revestimentos de
ligantes sintéticos com os substratos são recomendados os seguintes ensaios:
a) Resistência à alcalinidade (saponificação)
Verifica-se a ocorrência de saponificação ou outras degradações nos revestimentos
de ligantes sintéticos quando imersos em solução alcalina, uma vez que estes
revestimentos serão aplicados em substratos alcalinos (pH entre 9 e 10), tais como,
argamassas de revestimento à base de cal, cimento ou mistas não devidamente
curadas.
Dentre os métodos de ensaio descritos na bibliografia o de avaliação por imersão em
solução alcalina representa a situação mais crítica de exposição do revestimento e
apresenta facilidade de execução.
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b) Aptidão para dissimular uma fissura
Verifica-se a capacidade dos revestimentos sintéticos em dissimular fissuras, de até
certos limites, que possam ocorrer no substrato, ou seja, devem adaptar-se a
variações dimensionais do suporte sem fissurar. A elasticidade dos revestimentos de
ligantes sintéticos tem intrínseca relação para a durabilidade e salubridade das
edificações, uma vez que o surgimento de fissuras no revestimento permite a
entrada de água para o interior do substrato e a degradação do próprio
revestimento. A avaliação é realizada para duas condições de ensaio: à 23°C ± 2°C
e a 0°C, após permanência dos corpos-de-prova durante 3 dias nessa temperatura.
Recomenda-se o método descrito na UEAtc (1978).

c) Resistência de aderência à tração
Verifica-se a aderência dos revestimentos de ligantes sintéticos ao substrato, que é
a medida da interação revestimento/substrato, ou seja, a tensão máxima suportada
por um corpo-de-prova de revestimento quando submetido a um esforço de tração. A
importância desse método de ensaio é acrescida pela possibilidade de ser estendido
para a avaliação de revestimentos aplicados em obra, procedimento consagrado no
meio técnico para a avaliação de diversos revestimentos de fachadas, pisos, etc.
Considerando-se o critério de resistência de aderência estabelecido nas normas
estrangeiras P 84-402 (AFNOR, 1989) e AS/NZS 4548.4 (AS/NZS, 1999), maior ou
igual a 0,7 MPa, recomenda-se que os substratos utilizados para realização do
ensaio em laboratório apresentem resistência superficial de aderência de no mínimo
2,5 vezes o valor citado. Esse cuidado tem por objetivo evitar que as rupturas
ocorram no substrato não permitindo medir a resistência potencial de aderência do
revestimento.
5.1.3

Comportamento à água e a variações de temperatura

Avalia-se a variação da aderência dos revestimentos de ligantes sintéticos aos
substratos quando submetidos à ação da umidade, frio e calor, que são os
fenômenos naturais que atuarão juntos ou isoladamente sobre os revestimentos de
ligantes sintéticos em uso. A avaliação é realizada por meio do ensaio de resistência
à peladura (Figura 5.1) em revestimentos submetidos a ciclos de imersão em água e
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ao congelamento (-10°C) e ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70°C).

Figura 5.1: Detalhe do ensaio de resistência à peladura
sob determinado ângulo θ (BRESSY, 2002)

O ensaio de resistência à peladura pode ser executado a diferentes ângulos; sendo
os mais utilizados os de 90° e 180°(BRESSY, 2002).

5.1.4

Comportamento aos agentes agressivos

Para avaliação do comportamento dos revestimentos de ligantes sintéticos frente
aos agentes agressivos são recomendados os seguintes ensaios:
a) Resistência ao intemperismo artificial (C-UV)
Avaliam-se os efeitos causados pelo intemperismo artificial acelerado, que consiste
da ação combinada de calor, umidade e radiação (UV), nos revestimentos de
ligantes sintéticos. Os resultados permitem conhecer o comportamento dos
revestimentos de ligantes sintéticos, sendo importantes para o fabricante no
aprimoramento do seu produto e ao consumidor para diferenciar o desempenho de
revestimentos existentes no mercado e selecionar o de maior durabilidade.
A resistência ao intemperismo artificial (C-UV) pode estar relacionada à presença, ou
ausência, de aditivos estabilizantes de ultravioleta (FAZENDA, 1995) e ao porcentual
de dióxido de titânio contido na formulação (EUSÉBIO; RODRIGUES, 2004).
São aspectos relevantes a serem avaliados:
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▪

Degradações decorrentes da exposição que podem se manifestar em forma de
empolas, fissuras, craqueamento.

Essas degradações quando ocorrem em revestimentos de ligantes sintéticos em uso
facilitam a entrada de água para o interior do substrato e conseqüente degradação
do próprio revestimento, bem como o comprometimento do seu aspecto estético.
▪

Determinação da diferença de cor por medida instrumental (∆L*, ∆a*, ∆b* e ∆E).

Normalmente é aceitável que ocorra alguma alteração de cor dos revestimentos de
ligantes sintéticos no decorrer do tempo, todavia, esta deve acontecer tanto quanto
possível de forma gradual e uniforme em toda a área revestida. Ainda que
perceptível, algumas vezes a alteração pode ser aceitável. A variação de cor pode
indicar uma oxidação dos polímeros contidos nos ligantes ou uma baixa resistência à
solidez à luz dos pigmentos (ORY, 2004).
A importância do ensaio de exposição ao intemperismo artificial (C-UV) é
consubstanciada com as exigências das normas francesas NF T 34-720 (AFNOR,
1986) ao estabelecê-lo como requisito da variação de luminosidade e de
cromaticidade, e P 84-402 (AFNOR, 1989) da resistência de aderência e da
elasticidade dos revestimentos de ligantes sintéticos após ciclos de exposição ao
intemperismo artificial (C-UV).
É importante ressaltar que as alterações causadas pelo intemperismo podem não
ocorrer na prática com a mesma intensidade que no ensaio padronizado. As
velocidades relativas dos processos de envelhecimento não são as mesmas se
comparadas com a velocidade de envelhecimento natural.

b) Resistência ao desenvolvimento de fungos emboloradores.
Avalia-se a proteção que os biocidas contidos na formulação conferem aos
revestimentos expostos a ambientes propícios ao desenvolvimento e proliferação de
microorganismos.

O

desenvolvimento

de

microorganismos

acarreta

o

comprometimento das funções decorativas e protetivas dos revestimentos de
ligantes sintéticos aplicados em fachadas.
Os principais tipos de microorganismos são os fungos e algas que apresentam
capacidade de sobrevivência a situações críticas. São microorganismos complexos e
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se reproduzem gerando estruturas ramificadas. Alimentam-se de nutrientes
absorvidos pelas suas raízes, que são capazes de danificar as camadas de
revestimentos. Os nutrientes são obtidos da sujeira, poeira e demais depósitos na
superfície da colônia (KAIRALLA; FERRACIOLI; ALFINITO FILHO, 1995). Nesse
aspecto os revestimentos de ligantes sintéticos são muito susceptíveis para o
acúmulo de sujidades devido à rugosidade da superfície.
O ideal é que o ensaio de resistência ao desenvolvimento de fungos emboloradores
seja realizado em corpos-de-prova lixiviados e sem lixiviação. A lixiviação tem por
objetivo avaliar a propriedade do biocida em resistir à ação lixiviante das chuvas.
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6
O

TRABALHO EXPERIMENTAL
trabalho

experimental

objetivou,

preliminarmente,

executar

os

ensaios

selecionados, identificar as dificuldades para a execução desses ensaios e
apresentar alternativas para adequá-los ao uso. Também, objetivou comparar os
resultados dos ensaios executados com os critérios de desempenho obtidos das
normas estrangeiras e/ou UEAtc (1978) e opinar quanto a pertinência da utilização
desses critérios no Brasil. A descrição sucinta dos métodos de ensaios apresentados
nos Quadros 5.1 e 5.2 e as adequações realizadas para permitir a execução do
trabalho experimental constam do Apêndice A.
Para a execução dos ensaios foram selecionadas sete amostras de revestimentos
de ligantes sintéticos31, adquiridas junto a dois fabricantes tradicionais do mercado
paulista. Quatro tiveram suas formulações modificadas de modo a avaliar a
eficiência do ensaio para diferentes teores de ligantes. A identificação das amostras
de revestimento de ligantes sintéticos e outras informações estão apresentadas na
Tabela 6.1.
Tabela 6.1: Identificação das amostras dos revestimentos de ligantes sintéticos selecionados

Amostra

31

Informações

Observação

A

Formulação de referência

-

B

Formulação de referência

-

B1

Produto B
modificada

com

formulação

Maior teor de ligante em relação à
amostra B (informação do fabricante)

B2

Produto B
modificada

com

formulação

Menor teor de ligante em relação à
amostra B (informação do fabricante)

C

Formulação de referência

C1

Produto C
modificada

com

formulação

Maior teor de ligante em relação à
amostra C (informação do fabricante)

C2

Produto C
modificada

com

formulação

Menor teor de ligante em relação à
amostra C (informação do fabricante)

-

Não fez parte desta seleção algum revestimento do tipo graffiato (riscado).
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A aplicação dos revestimentos foi realizada respeitando-se as prescrições dos
fabricantes. O consumo médio da camada primária e da decorativa de cada amostra
é apresentado na Tabela 6.2.
Tabela 6.2: Consumos médios das camadas primária e decorativa

Amostra

Consumo médio (kg/m2)
Camada primária

A
B

Camada decorativa

3,0
0,3

C

2,2
1,6

Os ensaios foram realizados em Laboratórios do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, a saber:
▪

Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edifícios - Centro
Tecnológico do Ambiente Construído: determinação da permeabilidade ao
vapor de água.

▪

Laboratório de Preservação de Madeiras e Biodeterioração de Materiais Centro de Tecnologia de Recursos Florestais: determinação da resistência ao
crescimento de fungos emboloradores.

▪

Laboratório de Análises Químicas Orgânicas – Determinação dos tipos de
ligantes pelo método de espectroscopia no infravermelho (IV)32.

▪

Laboratório Materiais de Construção Civil – Área de Revestimentos, do Centro
de Tecnologia de Obras de Infra-estrutura: todos os demais ensaios.

32

O ensaio não consta no rol dos indicados para caracterização dos revestimentos de ligantes
sintéticos. Considerou-se importante sua execução visando agregar mais informações sobre os
produtos enviados. O ensaio foi executado conforme as diretrizes da norma da American Society for
Testing and Materials E1252 - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared
Spectra for Qualitative Analysis (ASTM, 2002).
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6.1

Resultados dos ensaios de caracterização

Os resultados dos ensaios de caracterização executados no trabalho experimental
são apresentados nos subitens 6.1.1 a 6.1.4. No caso especifico do ensaio de
determinação da composição granulométrica os resultados foram utilizados para
classificar os revestimentos de ligantes sintéticos dentro dos critérios estabelecidos
nas normas estrangeiras.
6.1.1

Teores de sólidos e de ligantes

Os valores médios dos teores de sólidos e de ligantes estão apresentados na Tabela
6.3.
Tabela 6.3: Resultados dos teores de sólidos e de ligantes

Amostra

Característica
A

B

B1

B2

C

C1

C2

Teor de sólidos
(%)

81,0

85,6

83,1

86,0

79,0

76,9

82,3

Teor de Ligante
(%)

5,6

7,3

8,8

4,9

5,7

7,3

4,1

Os fabricantes não informaram os teores de ligantes de suas formulações. No
entanto, os resultados dos teores de ligantes, apresentados na Tabela 6.3,
confirmam a informação fornecida pelo fabricante das amostras B e C quanto às
alterações das formulações, ou seja, B1> B e B2<B, e C1>C e C2< C, conforme
descrito na Tabela 6.1.
Quanto aos tipos de polímeros contidos nas formulações das amostras de
revestimentos, os resultados indicaram que nas amostras C e D preponderam as
resinas estireno-acrílicas [Poli (estireno:acrilato)]. Na amostra A além do estirenoacrílico há mais um composto polimérico não caracterizado no ensaio. Os espectros
obtidos nos ensaios são apresentados nas Figuras 6.1 a 6.3.
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Figura 6.1: Amostra A. Espectro predominante de
ligante estireno-acrílico. Na região abrangida pelo
círculo predomina outro composto, porém não
caracterizado no ensaio

Figura 6.2: Amostra B. Espectro predominante de
ligante estireno-acrílico
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Figura 6.3: Amostra C. Espectro predominante de
ligante estireno-acrílico

A caracterização do tipo de polímero não é um parâmetro para diferenciar os
revestimentos existentes no mercado, apesar de fabricantes o utilizarem como
designação para produtos.

6.1.2

Determinação da composição granulométrica

Os ensaios de determinação da composição granulométrica foram executados
somente com as amostras A, B e C, que representam produtos cujas formulações
não foram alteradas.
Os resultados obtidos constam da Figura 6.4. A Tabela 6.4 complementa os
resultados com as porcentagens de cargas retidas acumuladas em quatro das
peneiras utilizadas no ensaio.
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Figura 6.4: Curvas granulométricas das amostras A, B e C
Tabela 6.4: Porcentagem de cargas retidas acumuladas em quatro das peneiras selecionadas

Amostra

Porcentagem de cargas retidas acumuladas nas peneiras (mm)
1,2 (#16)

0,6 (#30)

0,4 (#40)

0,3 (#50)

0,075 (#200)

A

0,0

2,5

20,6

34,8

99,6

B

24,6

95,0

98,6

99,0

99,8

C

0,0

0,3

2,6

6,3

94,9

Considerando os resultados apresentados na Tabela 6.3 e os critérios de
classificação da UEAtc (1978), UNI 8682 (UNI, 1984) e NFT30-700 (1983) quanto à
granulometria das cargas, as amostras A, B e C são compatíveis com as seguintes
classificações:
▪ UEAtc (1978) e UNI 8682 (UNI, 1984)
Amostra A - Tipo III (Quadro 4.2) e G3 – granulometria média (Quadro 4.11).
Amostra B - Tipo II (Quadro 4.2) e G2 – granulometria grossa (Quadro 4.11).
Amostra C - Tipo IV (Quadro 4.2) e G4 - granulometria fina (Quadro 4.11).
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▪ NFT30-700 (1983),
Amostras A e C: RPE tipo 3.1: grãos finos (dimensão das maiores cargas > 0,3 mm).
Amostras B: RPE tipo 3.3: grãos grossos (dimensão das maiores cargas > 1,4 mm).
6.1.3

Densidade de massa aparente

Os resultados de densidade de massa aparente são apresentados na Tabela 6.5.
Tabela 6.5: Resultados de densidade de massa aparente

Amostra

Característica
Densidade de
massa aparente
(kg/m3)

A

B

B1

B2

C

C1

C2

1877

2032

1944

2106

1812

1744

1931

Analisando-se os resultados da Tabela 6.5 e da Tabela 6.3 verifica-se que ao se
aumentar o teor de ligantes na formulação a densidade de massa aparente diminuiu,
ou seja, B1< B e B2>B, e C1<C e C2> C.
6.1.4

Determinação do pH

Os resultados do pH estão apresentados na Tabela 6.6.
Tabela 6.6: Resultados do pH

Característica
pH

6.2

Amostra
A

B

B1

B2

C

C1

C2

9,3

9,3

9,1

9,0

8,7

8,5

8,4

Resultados dos ensaios de avaliação de desempenho

Os resultados médios dos ensaios de avaliação de desempenho, os critérios de
referência adotados para comparar os resultados obtidos e os comentários quanto a
ambos são apresentados nos subitens 6.2.1 a 6.2.4.
Obs.: No Apêndice B são apresentados os resultados individuais dos seguintes ensaios:
Determinação do coeficiente de absorção de água por capilaridade (w); Determinação da
resistência de aderência à tração; Aptidão para dissimular uma fissura; Ensaio de
resistência à peladura: à seco e após imersão em água e Ensaio de peladura após ciclos de
imersão em água e congelamento (-10ºC) e ciclos de imersão em água exposição ao calor
(70ºC).
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6.2.1
6.2.1.1

Proteção contra chuva
Determinação do coeficiente de absorção de água (w)

Os coeficientes de absorção de água (w) são apresentados na Tabela 6.7.
Tabela 6.7: Resultados do coeficiente de absorção de água (w)

Propriedade
w (kg/m².h1/2)

Amostra
A

B

B1

B2

C

C1

C2

0,1

0,3

0,1

0,6

0,1

0,1

0,2

Critério de referência:
De acordo com a DIN 18558 (DIN, 1985), o coeficiente de absorção de água (w)
deve ser menor ou igual a 0,5 kg/(m2.h1/2).
Exceto a amostra B2 todas atendem o critério estabelecido pela DIN 18558 (1985). A
comparação dos resultados da Tabela 6.7 com os da Tabela 6.3, mostra que o teor
de ligante não é a única variável que influência na proteção contra a penetração de
água no substrato, uma vez que B2 e C2 apresentam teores de ligantes muito
próximos e absorções de água por capilaridade muito diferentes.

O critério, quando considerado isoladamente, é recomendável para os revestimentos
de ligantes sintéticos nacionais quando se destinarem à regiões do Brasil que
apresentem grau de agressividade do ambiente moderado e/ou intenso (severo) e
fachadas categoria expostas, cujos critérios para classificação são apresentados no
Quadro 2.5 e Quadro 2.6, respectivamente. Para as demais condições de exposição
recomenda-se que no mínimo atendam aos critérios estabelecidos para a
permeabilidade ao vapor de água e permeabilidade à água sob pressão.
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6.2.1.2

Determinação da permeabilidade ao vapor de água

As espessuras das camadas de ar equivalentes (Sd) e as relações entre w.Sd são
apresentadas na Tabela 6.8.

Tabela 6.8: Resultados da permeabilidade ao vapor de água

Propriedade

Amostra
A

B

B1

C

Sd

0,55

1,00

1,20

0,31

w.Sd

0,05

0,3

0,12

0,03

Critério de referência:
De acordo com a DIN 18558 (1985) e UEAtc (1978) a espessura da camada de ar
equivalente (Sd) deve ser < 2m.
Todas as amostras ensaiadas atendem o critério Sd.
Considera-se fundamental que os revestimentos de ligantes sintéticos nacionais
atendam o critério (Sd) apresentado, independentemente do grau de agressividade
do ambiente (Quadro 2.5) e das categorias de exposição das fachadas (Quadro 2.6)
a que se destinam.

Critérios de referência de proteção contra a chuva (w.Sd)
Quanto ao critério de proteção contra a chuva estabelecido na norma DIN 18558
(1985) - obtido da relação entre o coeficiente de absorção de água (w) e da
espessura da camada de ar equivalente (Sd) – deve ser: w.Sd ≤ 0,2 kg/(m. h1/2).
Considerando os resultados apresentados na Tabela 6.8 as amostras A, B1 e C
atendem o critério estabelecido na norma DIN 18558 (1985), conforme demonstrado
graficamente na Figura 6.5.
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Figura 6.5: Representação gráfica dos resultados de w.Sd
das amostras A, B, B1 e C

O critério de proteção contra a chuva (w e Sd) estabelecido na norma DIN 18558
(DIN, 1985) é recomendável para os revestimentos de ligantes sintéticos nacionais,
quando se destinarem a regiões do Brasil que apresentam graus de agressividade
do ambiente moderado e/ou intenso (severo) e fachadas categoria expostas, cujos
critérios para classificação são apresentados no Quadro 2.5 e Quadro 2.6,
respectivamente. Para as demais regiões são necessários estudos complementares
para a definição de critérios regionalizados.

6.2.1.3

Permeabilidade à água sob pressão

Os resultados de permeabilidade à água sob pressão são apresentados na
Tabela 6.9.
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Tabela 6.9: Resultados da permeabilidade a água sob pressão

Amostra

Período (h) para surgimento
de umidade
Corpo-deprova 1

Corpo-deprova 2

A

> 168

> 168

B

> 168

> 168

B1

> 168

> 168

B2

> 168

> 168

C

> 168

> 168

C1

> 168

> 168

C2

120

120

Referência

45 minutos

Observações

Não foram observadas degradações no
revestimento. Alteração de cor na área de
ensaio

-

Critério de referência:
Segundo a norma francesa P 84-402 (1989), durante 7 dias (168 horas) não deve
surgir qualquer vestígio de umidade na face inferior do substrato.
As amostras A, B, B1, B2, C e C1 atenderam o critério estabelecido pela norma
francesa P 84-402 (1989).
Apesar da maioria das amostras terem atendido o critério estabelecido na norma
P 84-402 (1989), o ensaio demonstra ser muito rigoroso no que diz respeito a altura
da coluna de água (200 mm) que corresponde a aproximadamente uma ação
estática de vento com velocidade aproximada de 203 km/h. Essa velocidade de
vento é muito superior a velocidade máxima de vento encontrada no Brasil que é de
176 km/h e se restringe a uma pequena faixa do território nacional. Dessa forma
sugere-se executar o ensaio adotando-se uma coluna de água de 130 mm, altura
estabelecida na publicação: Critérios mínimos de desempenho para habitações
térreas de interesse social Métodos de ensaios - Determinação da absorção de
pinturas (IPT, 1998).
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6.2.1.4

Absorção de água

Os resultados de absorção de água são apresentados na Tabela 6.10.

Tabela 6.10: Resultados de absorção de água

Característica

Absorção
de água
(%)

Amostra
A

B

B1

B2

C

C1

C2

2h

7,4

4,2

3,7

4,1

10,7

9,4

3,8

24 h

12,7

10,7

9,2

11,7

20,6

19,4

13,8

48 h

13,1

14,0

12,8

14,4

24,6

23,2

17,6

Critério de referência:
Inexiste critério de desempenho nas normas consultadas.
Os resultados de absorção de água, apresentados na Tabela 6.10, mostram
variação significativa de absorção de água das amostras C, C1 e C2 em relação às
demais.
Confrontando os resultados da Tabela 6.10 com os da Tabela 6.3, verifica-se que o
teor de ligante não é a única variável que influencia na quantidade de água
absorvida pelo revestimento. A amostra C1 apresenta mesmo teor de ligante que a
amostra B, porém a sua absorção de água foi muito superior, indicativo de que a
granulometria da amostra C, sendo mais fina, resulta maior área superficial e o teor
de ligante é insuficiente para unir todas as cargas adequadamente.
Quanto a grande variação da amostra C2 em relação a C e C1 não foi possível
identificar o motivo. As prováveis causas desse comportamento podem estar
relacionadas a uma eventual secagem diferenciada de C2 em relação a C e C1.

6.2.2

Compatibilidade química e mecânica

6.2.2.1

Resistência à alcalinidade (saponificação)

Não foi observada, pela avaliação visual, degradação em nenhuma das amostras
ensaiadas.
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Critério de referência:
Segundo a norma DIN 18558 (1985) e UEAtc (1978), o revestimento não deve
saponificar ou degradar-se quando imerso em solução alcalina e deve tornar a
endurecer após a secagem, caso tenha amolecido durante a imersão.
Todas as amostras atendem aos critérios estabelecidos pela norma DIN 18558
(1985) e UEAtc (1978).
O critério é adequado para os revestimentos de ligantes sintéticos nacionais.

6.2.2.2

Resistência de aderência à tração

Os resultados médios de resistência de aderência à tração são apresentados na
Tabela 6.11.
Tabela 6.11: Resultados de resistência de aderência à tração

Amostra

Característica

A

B

B1

B2

C

C1

C2

1,43

1,89

1,94

1,53

1,58

1,65

1,53

R¹

-

80

75

95

95

90

95

RS²

100

20

25

5

5

10

5

Resistência de
aderência à tração
(MPa)
Tipo de
ruptura
predominante

1 - Camada de revestimento
2 - Interface revestimento-substrato

Critérios de referência:
▪Norma francesa NF T 30-700 (1983) ≥ 0,5 MPa.
▪Norma australiana AS/NZS 4548.4 (1999) ≥ 0,7 MPa.
Todas as amostras atenderam ambos os critérios estabelecidos nas normas citadas,
e apresentam resistência significativamente superior aos limites especificados.
Ambos os critérios são adequados para a avaliação dos revestimentos de ligantes
sintéticos nacionais. Sugere-se adotar o critério estabelecido na norma francesa
NF T 30-700 (1983); ≥ 0,5 MPa.
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6.2.2.3

Aptidão para dissimular uma fissura

Os resultados de dissimulação de fissuras são apresentados na Tabela 6.12.

Tabela 6.12: Resultados de dissimulação de fissuras (mm)

Condição de ensaio

Amostra
A

B

B1

B2

C

C1

C2

Ambiente

0,5

0,5

0,6

0,3

0,5

0,5

0,2

Após congelamento

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Critério de referência:
Segundo a UEAtc (1978), os revestimentos de ligantes sintéticos devem dissimular
fissuras no substrato com abertura ≥ 0,2 mm no ensaio realizado a 23 ± 2° C, e
≥ 0,1 mm no ensaio realizado a 0°C.
Todas as amostras atendem ao critério proposto pela UEAtc (1978).
Os critérios são adequados para a avaliação dos revestimentos de ligantes sintéticos
nacionais.
6.2.3
6.2.3.1

Comportamento à água e a variações de temperatura
Ensaio de resistência à peladura: a seco e após imersão em água

Os resultados dos ensaios de resistência à peladura executados para as condições
seco, e após 15, 30 e 120 min de imersão em água são apresentados nas Tabela
6.13 a Tabela 6.16, respectivamente.
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Tabela 6.13: Resultados médios de resistência à peladura a seco

Amostra

Carga
média (kgf)

A

0,97

B

0,86

B1

Tipo de ruptura¹ (%)
S

Carga (kgf)

RS

RP

R

Máxima

Mínima

90

-

10*

1,51

0,05

30

-

-

70*

1,03

0,64

0,96

40

-

5

55*

1,08

0,75

B2

0,77

10

-

-

90*

1,05

0,64

C

1,01

5

-

-

95*

1,07

0,90

C1

1,04

10

-

-

90*

1,08

0,97

C2

0,97

-

-

-

100*

1,06

0,85

1 - Porcentagem da área de ensaio para cada tipo de ruptura.
S - ruptura do substrato.
RS - descolamento na interface da camada primária com o substrato.
RP - descolamento na interface da camada primária com a camada decorativa.
R - ruptura da camada decorativa.
* - Separação entre a tela de fibra de vidro da camada decorativa do revestimento (Foto 6.1).

Revestimento

Substrato

Foto 6.1: Impressão deixada pela saída da tela de fibra de
vidro do interior da camada decorativa
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Tabela 6.14: Resultados médios de resistência à peladura após 15 min de imersão em água

Amostra

Carga
média (kgf)

A

Tipo de ruptura¹ (%)

Carga (kgf)

S

RS

RP

R

Máxima

Mínima

0,23

-

20

80

-

0,42

0,05

B

0,27

-

-

20

80*

0,33

0,24

B1

0,53

-

-

5

95*

0,73

0,42

B2

0,30

-

-

-

100*

0,42

0,24

C

0,27

-

-

-

100*

0,31

0,24

C1

0,35

-

-

-

100*

0,43

0,31

C2

0,21

-

15

-

85*

0,39

0,16

1 e * - Idem tabela 6.13

Tabela 6.15: Resultados médios de resistência à peladura após 30 min de imersão em água

Amostra

Carga
média (kgf)

A

Tipo de ruptura¹ (%)

Carga (kgf)

S

RS

RP

R

Máxima

Mínima

0,13

-

-

100

-

0,27

0,05

B

0,17

-

-

-

100*

0,23

0,09

B1

0,35

-

-

10

90*

0,44

0,21

B2

0,26

-

-

-

100*

0,39

0,16

C

0,19

-

-

-

100*

0,26

0,15

C1

0,26

-

-

10

90*

0,31

0,22

C2

0,15

-

-

-

100*

0,20

0,12

1 e * - Idem tabela 6.13.

127

Tabela 6.16: Resultados médios de resistência à peladura após 120 min de imersão em água

Amostra

Carga
média (kgf)

A

Tipo de ruptura¹ (%)

Carga (kgf)

S

RS

RP

R

Máxima

Mínima

0,13

-

20

80

-

0,18

0,09

B

0,05

-

-

-

100*

0,07

0,04

B1

0,14

-

-

-

100*

0,16

0,12

B2

0,05

-

-

-

100*

0,07

0,04

C

0,09

-

-

-

100*

0,11

0,07

C1

0,14

-

-

30

70*

0,18

0,12

C2

0,05

-

-

-

100*

0,06

0,04

1 e * - Idem tabela 6.13.

Graficamente o comportamento da resistência à peladura das amostras ensaiadas a
seco e após 15, 30 e 120 min pode ser observado na Figura 6.6.

Resistencia à peladura
1,2

A

Carga kgf

1

B

0,8

B1

0,6

B2

0,4

C
C1

0,2
0
Seco

C2
15

30

120

Condição de ensaio

Figura 6.6: Representação gráfica do comportamento das amostras no ensaio de
resistência à peladura a seco e após 15, 30 e 120 min de imersão em água
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Critério de referência:
O revestimento deve apresentar as seguintes resistências à peladura:
▪ A seco: ≥ 1,0 kgf (UEAtc, 1978).
▪ Após 120 min de imersão em água: ≥ 0,4 kgf (NF T 30-700, 1983 e UEAtc, 1978).

Nenhuma amostra atendeu aos critérios. Se considerado o desempenho de forma
parcial as amostras A, B1, C, C1 e C2 atenderam ao critério estabelecido na UEAtc
(1978) para o ensaio realizado à seco.
Principais constatações:
a)

queda acentuada das resistências à peladura após 15 min da imersão dos
corpos-de-prova, que pode estar relacionada à inadequabilidade do substrato
no que se refere à sua provável variação dimensional excessiva quando em
contato com a água, uma vez que todas as amostras apresentaram
comportamento semelhante;

b)

predominância das rupturas na camada superficial da camada decorativa (vide
Foto 6.1), portanto, a aderência dos revestimentos ao substrato é maior que os
valores medidos.

c)

ocorrência de rupturas superficiais do substrato, principalmente no ensaio
realizado a seco quando as cargas ultrapassaram valores acima de 0,8 kgf,
indicando que a resistência superficial do substrato é insuficiente para uma
avaliação adequada desse tipo de revestimento;

d)

a variabilidade dos resultados, evidenciada pelos valores de máximo e mínimo,
não permite diferenciar as variações de formulação das amostras B e C.

Considerando o exposto não é possível opinar quanto aos critérios apresentados.
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6.2.3.2

Ensaio de resistência à peladura: a seco, após ciclos de imersão em
água e congelamento e após ciclos de imersão em água e exposição
ao calor

Os resultados dos ensaios de resistência à peladura executados a seco são
apresentados na Tabela 6.17, considerados como referência na interpretação dos
demais resultados.
Nas Tabela 6.18 e Tabela 6.19 são apresentados, respectivamente, os resultados
após ciclos de imersão em água e congelamento (-10ºC), e após ciclos de imersão
em água e exposição ao calor (70°C).

Tabela 6.17: Resultados médios de resistência à peladura a seco

Amostra

Carga
média (kgf)

A

Tipo de ruptura¹ (%)

Carga (kgf)

S

RS

RP

R

Máxima

Mínima

1,03

-

95

-

5*

1,50

0,63

B

1,02

5

-

10

85*

1,09

0,89

B1

1,16

40

-

5

55*

1,21

1,10

B2

1,12

10

-

-

90*

0,99

1,20

C

1,00

-

-

-

100*

1,08

0,91

C1

1,15

-

-

15

85*

1,22

0,95

C2

0,85

-

-

-

100*

0,94

0,69

1 - Porcentagem da área de ensaio para cada tipo de ruptura
S – ruptura do substrato.
RS - descolamento na interface da camada primária com o substrato.
RP - descolamento na interface da camada primária com a camada decorativa.
R - ruptura da camada decorativa.
* - Separação entre a tela de fibra de vidro da camada decorativa do revestimento (Foto 6.1).
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Tabela 6.18: Resultados médios de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10°C)

Amostra

Carga
média (kgf)

A

Tipo de ruptura¹ (%)

Carga (kgf)

S

RS

RP

R

Máxima

Mínima

0,84

10

90

-

-

1,13

0,05

B

0,24

-

-

-

100*

0,43

0,05

B1

0,25

-

-

100

-

0,53

0,05

B2

0,16

-

-

40

60*

0,28

0,10

C

0,92

-

-

20

80*

1,07

0,66

C1

0,79

15

-

20

65*

1,17

0,24

C2

(a)

-

-

100

-

-

-

1 e * - Idem tabela 6.17.
(a) - Ocorrência de descolamento das tiras de tela no 4° e 7° ciclos, respectivamente.

Tabela 6.19: Resultados médios de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
exposição ao calor (70ºC)

Amostra

Carga
média (kgf)

A

Tipo de ruptura¹ (%)

Carga (kgf)

S

RS

RP

R

Máxima

Mínima

1,29

5

85

-

-

1,52

0,92

B

0,70

-

-

-

100*

1,01

0,54

B1

0,78

5

-

20

75*

0,93

0,63

B2

0,30

-

-

-

100*

1,12

0,05

C

1,05

15

-

-

85*

1,36

0,89

C1

1,06

10

-

15

75*

1,20

0,87

C2

1,04

30

-

-

70*

1,18

0,82

1 e * - Idem tabela 6.17.

Graficamente o comportamento da resistência à peladura das amostras ensaiadas a
seco, após ciclos de imersão em água e congelamento (-10ºC) e após ciclos de
imersão em água e exposição ao calor é apresentado na Figura 6.7.
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Resistencia à peladura

Resistencia à peladura

1,4

B

1

B1

0,8

B2

0,6

C

0,4

C1

0,2

C2

0
Seco

Condição de ensaio

A

1,2
C arg a kg f

C a r ga k gf

1,4

A

1,2

-10°C

B

1

B1

0,8

B2

0,6

C

0,4

C1

0,2
0
Seco

C2
70°C

Condição de ensaio

Figura 6.7: Representação gráfica do comportamento das amostras no ensaio de resistência
à peladura a seco, após imersão em água e congelamento e após ciclos de imersão em
água e exposição ao calor

Critério de referência:
Segundo a UEAtc (1978) e norma francesa NF T 30700 (1983), o revestimento deve
apresentar as seguintes resistências à peladura:
▪

redução da resistência ≤ 10% e/ou acréscimo de resistência ≤ 25% em relação
ao corpo-de-prova de referência.

Apenas a amostra C atende ao referido critério. Se o critério for considerado de
forma parcial as amostras A, C e C2 ensaiadas após ciclos de imersão em água e
exposição ao calor (70°C) atenderam o critério apresentado para esta condição de
ensaio.
Principais constatações:
a)

rupturas com cargas muito baixas na maioria das amostras ensaiadas após
ciclos de imersão em água e congelamento (-10°C), inclusive com ocorrência
de descolamento total do revestimento durante os ciclos de ensaios;

b)

predominância das rupturas na camada superficial dos revestimentos (vide Foto
6.1), portanto, a aderência dos revestimentos ao substrato é maior que os
valores medidos, exceto amostra A.

c)

ocorrência

de

rupturas

superficiais

do

substrato

quando

as

cargas

ultrapassaram valores acima de 0,8 kgf, indicando que a resistência superficial
do substrato é insuficiente para a realização deste tipo de ensaio.
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d)

a variabilidade dos resultados, evidenciada pelos valores de máximo e mínimo,
não permite diferenciar as variações de formulação das amostras B e C.

Conforme comentado no subitem anterior (6.2.3.1) é provável que a variabilidade de
resultados das amostras ensaiadas após ciclos de imersão em água e congelamento
(-10ºC), e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70°C), esteja
relacionada à provável variação dimensional excessiva do substrato quando em
contato com a água. Essa variação dimensional pode ter diferido de placa para
placa, uma vez que não faziam parte de um mesmo lote justificando a obtenção de
valores razoáveis.
Considerando o exposto não é possível comentar quanto ao critério apresentado.
6.2.4

Comportamento frente aos agentes agressivos

6.2.4.1

Exposição ao intemperismo artificial (C-UV)

Os resultados da luminosidade (L*33), da cromaticidade (∆a* e ∆b*) e da diferença
total de cor (∆E) são apresentados na Tabela 6.20. As Foto 6.2 e 6.3 mostram a
variação de cor observada nas amostras C1 e C2.
Tabela 6.20: Resultados das leituras de coordenadas de cor

Coord.
L*
∆L*

∆ab*

∆E

33

Tempo de
exposição
(h)

A

B

B1

B2

C

C1

C2

Inicial

82,67

80,07

79,22

81,96

76,53

77,97

80,82

300

0,99

-0,59

0,21

0,03

0,13

-0,23

-0,34

600

-2,15

-0,36

-0,24

-0,58

-0,12

-1,01

-0,68

300

1,46

0,90

1,19

0,66

3,87

4,77

4,60

600

0,82

1,33

1,83

1,31

7,35

7,32

7,89

300

1,76

1,08

1,21

0,66

3,87

4,78

4,61

600

2,30

1,38

1,84

1,44

7,35

7,39

7,92

AMOSTRA

A coordenada cromática L* refere-se ao nível entre escuro e claro, indo do preto (L* = 0) ao branco
(L* = 100) - NBR 15079 (ABNT, 2004).
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REF

C-UV

C1
Foto 6.2: Amostra C1. Alteração de cor após
exposição ao intemperismo artificial (C-UV) por
600 horas

REF

C-UV

C2
Foto 6.3: Amostra C2. Alteração de após
exposicão ao intemperismo artificial (C-UV) por
600 horas

Critérios de referência:
A norma francesa T 34-720 (AFNOR, 1986) estabelece: a variação de cromaticidade
(a* e b*) e da luminosidade (L*) devem ser inferiores a 4 unidades para as cores
claras (L* ≥ 35). Não foi encontrado critério de desempenho nas normas consultadas
para cores com L* < 35, como também não foi encontrado critério para a diferença
total de cor (∆E).
Com relação aos resultados apresentados na Tabela 6.20 e o critério estabelecido
na norma francesa:
∆L* - considerando 600 h de ensaio todas as amostras atendem o critério
estabelecido.
∆ab* - considerando 600 h de ensaio apenas as amostras A, B, B1 e B2 atendem o
critério estabelecido.
Quanto a diferença total de cor (∆E) constatou-se que todas as amostras
apresentaram diferença crescente em função do período de exposição. Nas
amostras C, C1 e C2 a variação nas últimas 300h foi proporcional à observada nas
primeiras 300h. Nas demais amostras a variação de cor foi menor nas últimas 300h.
Nas amostras A, B, B1 e B2 essa diferença (∆E) após as 600h é perceptível pelo
olho humano. Nas amostras C, C1 e C2 (Foto 6.2 e Foto 6.3) a diferença total de cor
(∆E) é bastante perceptível após 600 h.
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Na inexistência de um critério quanto a diferença total de cor (∆E) pode-se
considerar como referência para a avaliação da sua correlação com a percepção
pelo olho humano, a escala utilizada pelo setor de impressão de cores (QUINDICI,
1998) apresentada na Tabela 6.21.

Tabela 6.21: Percepção da diferença de cor com base no ∆E

Diferença ∆E

Percepção da diferença de cor

< 0,2

Não perceptível

0,2 - 0,5

Muito fraca

0,5 - 1,5

Fraca, porém perceptível

1,5 – 3,0

Perceptível

3,0 – 6,0

Muito perceptível

6,0 – 12,0

Forte

> 12,0

Muito forte

Fonte: QUINDICI (1998)

Com base na Tabela 6.21 é possível afirmar que variações de cores com ∆E ≥ 0,5
são perceptíveis pelo olho humano. Dessa forma, os resultados da Tabela 6.20,
principalmente das amostras C, C1 e C2, ratifica o exposto por Santos (1995) de que
quanto mais clara a cor maior a tolerância na avaliação de ∆E, por conseguinte a
tolerância deverá ser menor quanto maior o escurecimento das cores.
Portanto, os critérios da norma Francesa T 34-720 (AFNOR, 1986) e a escala
proposta por Quindici (1998) devem servir como referenciais importantes para a
avaliação de cores, todavia são necessários mais estudos para definição de critérios
de ∆E em função da variação da luminosidade L*.

Com relação às alterações observadas nos revestimentos após 300h e 600h de
exposição ao intemperismo artificial (C-UV), estas são descritas na Tabela 6.22. As
Foto 6.4 e 6.5 mostram alterações causadas pelo intemperismo artificial (C-UV) nas
amostras B e B2.
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Tabela 6.22: Alterações observadas após exposição (C-UV)

AMOSTRA

Tempo de
exposição (h)

A

B

B1

B2

C

C1

C2

300

-

E

-

F/E

-

-

-

600

-

D

-

D

-

-

-

E - Empolamento
F/E - Fissura e empolamento
D - Descolamento

Critério de referência:
O critério da norma francesa T 34-720 (AFNOR, 1986) estabelece que em
aproximadamente 800h de exposição ao intemperismo artificial acelerado (C-UV) o
revestimento não deve apresentar descolamento do substrato ou empolamento.
Exceto as amostras B e B2 que apresentaram alterações após 300 h (empolamento,
fissura e descolamento) as demais amostras não apresentaram alterações após
600h de exposição ao intemperismo artificial acelerado (C-UV).

REF

REF

C-UV

C-UV

B2

B

Foto 6.4: Amostra B. Degradação verificada
após o intemperismo artificial (C-UV) por 600
horas

Foto 6.5: Amostra B2. Degradação verificada
após o intemperismo artificial (C-UV) por 600
horas

A avaliação do comportamento do revestimento à exposição ao intemperismo
artificial

(C-UV)

permite,

principalmente,

verificar

o

comportamento

entre

revestimentos diferentes para selecionar o de melhor desempenho, e também
estimar a sua durabilidade, uma vez definidas: a equivalência aproximada entre o
intemperismo artificial e o envelhecimento natural e a alteração aceitável.
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Segundo Vittorino; Cavani (1998), ciclos de exposição de 04 horas à radiação
ultravioleta e 4 horas de condensação durante 300 horas de intemperismo artificial
(C-UV), com lâmpadas fluorescentes ultravioleta (UV-B313), equivalem há
aproximadamente um ano de exposição ao intemperismo natural em condições de
exposição da cidade de São Paulo, Brasil.
Considerando o critério de Vittorino; Cavani (1998), com exceção das amostras B e
B2, as demais podem apresentar desempenho satisfatório durante no mínimo dois
anos. As formulações das amostras B e B2 precisam ser reavaliadas.
Apesar das amostras avaliadas terem sido expostas por um período menor que o
estabelecido na T 34-720 (AFNOR, 1986), é provável que exceto as amostras B e
B2 as demais poderiam resistir à exposição de 800 h sem apresentar degradações.
Dessa forma, o critério estabelecido na norma francesa T 34-720 (AFNOR, 1986),
quanto a ausência de degradação (empolamento, descolamento, craqueamento,
fissuras) é adequado como critério mínimo de desempenho na avaliação dos
revestimentos de ligantes sintéticos nacionais.
Tendo em vista o potencial do ensaio em prever o comportamento dos revestimentos
de ligantes sintéticos, recomenda-se sua utilização para avaliar os demais requisitos
apresentados no Quadro 5.1 após períodos pré-determinados de exposição ao
intemperismo artificial (C-UV).
6.2.4.2

Resistência ao crescimento de fungos emboloradores

Os ensaios determinação da resistência dos revestimentos de ligantes sintéticos ao
crescimento de fungos emboloradores foram executados somente com as amostras
A, B e C, que representam produtos cujas formulações não foram alteradas. Nesse
estudo o ensaio foi realizado apenas com a espécie de fungo Aspergillus níger
(ATCC 6275).
A área dos corpos-de-prova afetada pelo crescimento dos fungos é apresentada na
Tabela 6.23. As Foto 6.6 e Foto 6.7 mostram corpos-de-prova durante o ensaio.
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Tabela 6.23: Resultados da resistência ao crescimento de fungos emboloradores

Tempo de
exposição (dias)

A

B

C

Controle
viabilidade¹

de

Área de crescimento do fungo Aspergillus níger (%)
Lixiviada

Sem lixiviação

7 dias

14 dias

7 dias

14 dias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

5

5

-

-

5

5

-

-

1 - Placas de Petri contendo apenas meio de cultura inoculado

Foto 6.6: Detalhe da amostra A, sem lixiviação
após 14 dias do ensaio. Ausência de
crescimento de fungos

Foto 6.7: Detalhe da amostra C, sem lixiviação
após 14 dias do ensaio. Crescimento do fungo
Aspergillus níger entre 10% e 25% da superfície
do corpo-de-prova

A atribuição dos resultados da resistência ao crescimento de fungos emboloradores
foi estimada com base na pontuação apresentada na Tabela 6.24.
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Tabela 6.24: Avaliação do crescimento superficial de fungos.

Pontuação

Descrição

0

Crescimento não detectado

1

Crescimento em até 10% da superfície do corpo-de-prova

2

Crescimento entre 10% e 25% da superfície do corpo-de-prova

3

Crescimento entre 25% e 50% da superfície do corpo-de-prova

4

Crescimento entre 50% e 75% da superfície do corpo-de-prova

5

Crescimento superior a 75% da superfície do corpo-de-prova

FONTE: NBR 14941: Tintas para construção civil: Determinação da resistência de tintas, vernizes e
complementos ao crescimento de fungos em placas de Petri (ABNT, 2003).

Critério de referência:
Inexiste critério de desempenho nas normas consultadas.
O ideal é que não ocorra o desenvolvimento de fungos durante a vida útil dos
revestimentos. Todavia, essa condição pode demandar uma alta concentração de
biocidas na formulação do revestimento o que pode ser questionado, considerando
problemas de impacto ambiental.
Os resultados da exposição após 14 dias (Tabela 6.23), mostram que apenas na
amostra C ocorreu o crescimento do fungo Aspergillus níger, entre 10% e 25% da
superfície dos corpos-de-prova sem lixiviação. Os resultados indicam que os
revestimentos de ligantes sintéticos do mercado possuem comportamentos distintos
quanto à resistência ao crescimento de fungos emboloradores, portanto é uma
propriedade que pode diferenciá-los.
Um critério que pode ser tomado como referência quanto ao limite de crescimento de
fungos é o proposto por Silva, J.M., (2005), que é de no máximo 10% da superfície
do corpo-de-prova.
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6.3

Análise crítica do trabalho experimental

Com relação ao trabalho experimental faz-se as seguintes observações:
1) ensaios de caracterização: não apresentaram dificuldades quanto a execução,
uma vez que são procedimentos comuns às praticas laboratoriais na avaliação de
materiais correlatos da construção civil.
2) ensaios de avaliação de desempenho: ocorreram dificuldades na execução dos
ensaios de absorção de água, permeabilidade ao vapor de água, permeabilidade a
água sob pressão, aptidão para dissimular uma fissura, resistência à peladura,
exposição ao intemperismo artificial (C-UV) e resistência ao crescimento de fungos
emboloradores. As dificuldades encontradas bem como as sugestões para a
adequação são apresentadas a seguir:
a) Absorção de água
Na execução do ensaio verificou-se que a rugosidade superficial do revestimento
dificulta na remoção da água superficial (saturado com superfície seca) do corpo-deprova, podendo alterar muito os resultados do ensaio, principalmente quando a
absorção de água for baixa.
Recomenda-se estudar procedimento de secagem mais adequado para a remoção
da água da superfície do revestimento, principalmente nas rugosidades.
b) Permeabilidade ao vapor de água
Optou-se, neste trabalho, por realizar o ensaio de transmissão de vapor de água em
corpos-de-prova preparados a partir da aplicação do revestimento sobre um
substrato de papel siliconado, removendo-o na preparação dos corpos-de-prova. O
objetivo foi eliminar eventual influência de outros tipos de substratos, por exemplo,
tela de fibra de vidro, no resultado do ensaio.
No entanto, verificou-se que o corpo-de-prova não apresentava espessura uniforme,
resultado do encolhimento do papel siliconado durante a aplicação do revestimento.
Além de tornar fácil a quebra do corpo-de-prova devido às pequenas espessuras do
revestimento em determinados pontos, também dificulta a obtenção da medida final
de sua espessura para fins de cálculo da permeabilidade ao vapor de água.
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Recomenda-se, portanto, que o revestimento seja aplicado sobre um substrato com
grande permeabilidade ao vapor, como por exemplo, o concreto celular conforme
estabelecido na norma DIN 18556 (1985). Nesse caso a permeabilidade ao vapor do
revestimento é obtida pela diferença da permeabilidade ao vapor do substrato com e
sem o revestimento
c) Permeabilidade á água sob pressão
▪

A cor do substrato pode dificultar a identificação do surgimento da mancha de
umidade na face inferior do corpo-de-prova.

Para facilitar a identificação da mancha de umidade recomenda-se pintar a face
inferior do corpo-de-prova com um produto permeável e que evidencie a mancha
(ex: tinta de cal).
Recomenda-se, também, o acoplamento de uma bureta à coluna de água com
objetivo de manter o nível de água no interior da coluna e permitir a quantificação da
água permeada nos corpos-de-prova ao longo da duração do teste.
Com relação a altura da coluna de água, assunto abordado nos itens 5.1.1 alínea c e
6.2.1.3, sugere-se, inicialmente, executar o ensaio adotando-se uma coluna de água
de 130 mm, altura estabelecida na publicação: Critérios mínimos de desempenho
para habitações térreas de interesse social Métodos de ensaios - Determinação da
absorção de pinturas34 (IPT, 1998), compatível com as velocidades de ventos que
ocorrem no país.
d) Aptidão para dissimular uma fissura
Os dois aspectos que devem ser considerados são:
d1) Propagação da fissura fora do corte guia.
Esse fato pode ocorrer se a profundidade do corte guia na face inferior do corpo-deprova não for executada adequadamente, de modo que resulte no real
enfraquecimento da seção onde a cunha é introduzida e possa induzir a propagação
da fissura no seu alinhamento.

34

O método de ensaio é descrito na página 78 e 79 da referida publicação.
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d2) Leitura única por corpo-de-prova
Constatou-se, a princípio, ser necessário aumentar para mais que três o número de
medidas, a fim de permitir descartar eventuais valores discrepantes. O critério de
descartes deve ser estudado em função de determinados limites da média calculada
com todos os valores.

Baseando-se nesses dois aspectos observados na execução do ensaio e na análise
dos resultados, pressupõe-se a necessidade considerar no aperfeiçoamento deste
ensaio o emprego do método de ensaio descrito na norma francesa P 84-402:
Essais de comportement à la fissuration (AFNOR, 1983) que consiste em medir a
elasticidade do revestimento por meio de ensaio à tração direta.
e) Ensaio de resistência à peladura
e1) Variabilidade da resistência à peladura nos ensaios executados após imersão
das amostras em água. É muito provável que esse comportamento esteja
relacionado à inadequabilidade das placas cimenticias que eventualmente
apresentaram variação dimensional excessiva quando em contato com água,
comprometendo a resistência à peladura do revestimento.
e2) Separação entre a tela de fibra de vidro e a camada decorativa prejudicando a
medição da resistência à peladura. A granulometria das cargas de alguns tipos
de revestimentos de ligantes sintéticos resulta em espessuras insuficientes para
promover o envolvimento da tela de fibra de vidro.
e3) Ocorrência de rupturas da camada superficial do substrato. Esse fato ocorreu
em algumas placas cimentícas quando as cargas ultrapassaram valores acima
de 0,8 kgf, indicativo de que a resistência superficial do substrato é insuficiente
para a realização deste tipo de ensaio.
e4) Dificuldade na execução do ensaio quando o revestimento apresentava baixa
aderência, devido ao descolamento abrupto do revestimento do substrato,
impossibilitando a tomada de outras medidas na mesma faixa do corpo-deprova.
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e5) Significativa variabilidade dos resultados em uma mesma faixa de revestimento.
Esse tipo de ocorrência pode comprometer a análise dos resultados (aderência
potencial do revestimento), uma vez que o resultado final é a média calculada
com os valores das duas faixas.
Com base no exposto, considera-se que a aplicabilidade deste método de ensaio
deve ser objeto de estudos complementares que possam torná-lo adequado ao uso.

Recomenda-se, também, rever o tratamento dos resultados dos ensaios para o
cálculo da média final eliminando-se valores que se afastam de determinados limites
da média calculada com todos os valores.
Ressalta-se que na publicação Bases para Homologação de Revestimentos de
Impermeabilização de Ligantes Sintéticos para Paramentos Exteriores de Paredes
(UEAtc, 1995)35, o ensaio de resistência à peladura não está entre os recomendados
para avaliação desses revestimentos. Segundo a publicação, o comportamento
frente à ação da água é avaliado pelo ensaio de determinação da resistência de
aderência a tração.
Para a execução deste ensaio em conformidade com a publicação, recomenda-se
que a preparação e cura dos corpos-de-prova sejam as mesmas do ensaio de
resistência de aderência à tração (item 3.6 Apêndice A).
Após a cura do revestimento o corpo-de-prova deve ser submetido ao seguinte
tratamento36.
▪

imersão em água (lâmina de água de ± 5 mm acima do corpo-de-prova) durante
8 horas;

▪

secagem do corpo-de-prova em ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e
temperatura de 23° C ± 2° C durante 12 horas;

▪

delimitação dos corpos-de-prova (determinação) e colagem da pastilha
metálica. Após a secagem do adesivo, realizar o ensaio.

35

O conhecimento e acesso a essa publicação ocorreu em meados de novembro de 2006.
Procedimento não especificado na publicação mas informado, por email, pela Dra Maria do Rosário
Veiga (Pesquisadora do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) Lisboa – Portugal.
36
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O emprego do ensaio de resistência de aderência deve ser considerado também
para a avaliação do desempenho do revestimento após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10ºC) e ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC),
como medida de avaliação do comportamento do revestimento frente às variações
de temperatura.
f) Exposição ao intemperismo artificial (C-UV)
f1) Os substratos de policarbonato apresentam pouca rugosidade podendo
prejudicar a aderência do revestimento e causar o seu descolamento durante o
ensaio. Esse tipo de ocorrência pode ser confundido como degradação e
conduzir a uma avaliação errônea do desempenho do revestimento.
Sugere-se adotar os substratos de argamassa para a execução do ensaio.
f2) Verificou-se após o período de exposição ao intemperismo artificial (C-UV) o
surgimento de manchas na região protegida dos corpos-de-prova que
dificultaram as leituras das coordenadas de cor.
Sugere-se que na execução do ensaio um corpo-de-prova seja mantido em
ambiente de laboratório como referência e os demais sejam totalmente submetidos a
exposição ao intemperismo artificial (C-UV).
Recomenda-se, também, que as leituras dos parâmetros “L*”, “a*” e “b*” e as
verificações visuais dos efeitos causados pela exposição ao intemperismo artificial
sejam realizados a cada 200 h de exposição, conforme recomendação da norma
ABNT NBR 15380: 2006.
g) Resistência ao crescimento de fungos emboloradores
Apesar da norma NBR 15.380 (ABNT, 2006) recomendar que o ensaio seja
realizado com a utilização das cepas de fungos isoladamente, é importante estudar
a viabilidade da execução do ensaio utilizando-se as cepas conjuntamente. Esse
procedimento facilita a execução do ensaio e representa o que normalmente ocorre
nos revestimentos aplicados, ou seja, microorganismos diferentes na mesma
colônia.
A utilização de cepas individualizadas ficaria restrita a ensaios específicos ou
quando solicitado.
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3) critérios de desempenho: demonstraram ser adequados para utilização no Brasil
os critérios sugeridos para os seguintes ensaios: permeabilidade ao vapor de água
(Sd), permeabilidade à água sob pressão (adotando-se uma coluna de 130 mm),
resistência à saponificação, aptidão para dissimular uma fissura, resistência de
aderência à tração e resistência ao desenvolvimento de fungos emboloradores.
Com relação ao critério de proteção contra a chuva, obtido da relação entre o
coeficiente de absorção de água por capilaridade (w) e da espessura da camada de
ar

equivalente

(Sd),

recomenda-se

a

sua

utilização

especialmente

para

revestimentos de ligantes sintéticos destinados a aplicação em fachadas expostas a
graus de agressividade moderado e/ou intenso (Quadro 2.5) e fachadas categoria
expostas (Quadro 2.6). Para as demais condições de exposição recomenda-se que
no mínimo atendam aos critérios estabelecidos para a permeabilidade ao vapor de
água e permeabilidade à água sob pressão.
Quanto ao ensaio de exposição ao intemperismo artificial (C-UV) os dados obtidos
permitem apenas sugerir um critério de desempenho parcial (ausência de
degradação após 800 h exposição).
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7

CONCLUSÕES

O uso de revestimentos de ligantes sintéticos na construção civil como acabamento
final de fachadas, tem sido notavelmente disseminado por apresentarem histórico de
durabilidade superior à das tintas de acabamento liso, pelos efeitos decorativos que
agregam às fachadas, pela resistência à penetração de chuva e por serem
compatíveis ao processo construtivo usual em nosso meio. Constatou-se, no
entanto, a inexistência de qualquer classificação que possa orientar consumidores
na aquisição do produto e de critérios mínimos de desempenho. Essa situação tem
contribuído para a oferta de produtos com desempenho insatisfatórios e
conseqüentes manifestações patológicas.
Na pesquisa bibliográfica foi possível constatar que as condições de exposição a
que os revestimentos de ligantes sintéticos estarão sujeitos ao longo da vida útil
constituem fator determinante com relação aos métodos de ensaios para avaliação
de desempenho.
Dessa forma, a pesquisa bibliográfica e o trabalho experimental subsidiaram a
elaboração de uma proposta para classificação dos revestimentos de ligantes
sintéticos, métodos de ensaio para a caracterização e avaliação de desempenho,
critérios de desempenho de referência e indicação dos requisitos de desempenho
em função do grau de agressividade do ambiente em que está inserida a edificação.
No atual estágio considera-se como revestimentos de ligantes sintéticos aqueles
cuja dimensão das maiores cargas seja maior ou igual a 0,25 mm.

7.1

Proposta para classificação dos revestimentos de ligantes
sintéticos

Considera-se fundamental o estabelecimento de uma classificação para os
revestimentos de ligantes sintéticos nacionais que possa disciplinar o mercado e
orientar os consumidores. A classificação sugerida, baseada nas normas técnicas
UNI 8682 (1984) e NF T 30 700 (AFNOR, 1983), deve contemplar as características
apresentadas na Tabela 7.1.
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Tabela 7.1: Proposta para classificação dos revestimentos de ligantes sintéticos.

Características

Classificação

Origem da cor

Revestimentos pigmentados e não-pigmentados (cor do
revestimento é obtida da cor do agregado, natural ou
artificialmente colorido)

Granulometria

Grossa, média ou fina (dimensões a serem definidas após
estudo de produtos nacionais)

Conformação superficial

A ser definida em função do processo de aplicação (rolo,
projetado ou espátula) e do acabamento final, indicando
eventual restrição de uso.

Espessura
camada1

média

Consumo úmido mínimo

da

Alta (> 2 mm), média (entre 1,2 e 2 mm) e baixa (< 1,2 mm)
(kg/m2)

1 - Para determinar a espessura média teórica adotar a fórmula da UEAtc (1978), item 4.3.2.

7.2

Proposta de métodos de ensaios para caracterização

Na Tabela 7.2 são apresentados os métodos de ensaios e respectivas normas de
referência propostos para a caracterização básica dos revestimentos de ligantes
sintéticos.

Tabela 7.2: Métodos de ensaio propostos para caracterização dos RLS.

Métodos de ensaios
Determinação dos teores de sólidos e de
ligantes
Determinação

da

composição

granulométrica
Determinação da densidade de massa
aparente
Determinação do pH

Tolerância de
variação 1

Norma de referência

± 2%

ASTM D 3.723 (2005)
NBR

9289

(1998)

e

-

NBR NM 248 (2003)
NBR 13.278 (2005)
NBR MB-1589 (1989)

± 0,1kg/dm3

±1

1 - Tolerância em relação aos valores indicados pelo fornecedor ou em relação a uma amostra inicial
de referência. Obs.: Valores obtidos na literatura, portanto, devem servir apenas como referência.
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7.3

Proposta de métodos de ensaios para avaliação de
desempenho

Na Tabela 7.3 são apresentados os requisitos, métodos de ensaios e os critérios de
referência propostos para avaliação dos revestimentos de ligantes sintéticos.
Propõe-se, também, uma indicação dos ensaios em função das condições de
exposição a que se destinam os revestimentos.
Tabela 7.3: Requisitos, métodos de ensaios e critérios propostos para avaliação de desempenho dos
RLS

Requisito

Método de ensaio

Absorção de água por
capilaridade
Permeabilidade
ao
vapor de água

EN ISO
(2002)
EN ISO
(2001)

15148

Permeabilidade
vapor de água

EN ISO
(2001)

12572

ao

12572

Permeabilidade à água
sob
pressão
(130
mmca)

P 84-402 (1989) e
Método IPT (1998)

Resistência
alcalinidade
(saponificação)

DIN 18558 (1985)
UEAtc (1978)

à

Critério de referência

Indicação

Sd ≤ 2 m
w ≤ 0,5 (kg/m2. h1/2)
w.Sd ≤ 0,2 kg/(m. h1/2)

P

Sd ≤ 2 m

T

7 dias sem vestígio de
umidade na face inferior do
corpo-de-prova
Não saponificar ou degradar.
Tornar a endurecer após
secagem,
caso
tenha
amolecido durante a imersão
≥ 0,2 mm (23 ± 2)º C e
≥ 0,1 mm 0º C

T

T

Aptidão para dissimular
uma fissura a 23ºC e a
0ºC

UEAtc (1978)

Resistência
aderência à tração

NBR 13.528 (2005)
NF T 30-700 (1983)

≥ 0,5 MPa

T
T

NBR 15.380 (2006)

∆L, ∆a*b* - não definido
∆E - não definido
Ausência de empolamento,
fissuração ou descolamento do
revestimento do substrato
≤ 10%

T

Exposição
intemperismo
(C-UV)1 - 800h

de

ao
artificial

Resistência
ao
crescimento de fungos
emboloradores

NBR 14.941 (2003)

T

T

1 - Recomenda-se a aplicação do ensaio para avaliar os demais requisitos após a exposição
ao intemperismo artificial (C-UV).

P - Exigência para revestimentos de ligantes sintéticos destinados a aplicação em ambientes
com graus de agressividade moderado e/ou intenso (Quadro 2.5) e fachadas categoria
expostas (Quadro 2.6). Exclui-se desse grupo os revestimentos com descontinuidades na
camada (por exemplo, arranhados), exceto quando formulados para tal.
T - Exigência para todos os revestimentos de ligantes sintéticos destinados a aplicação em

fachadas, independentemente do grau de agressividade do ambiente e da categoria de
exposição das fachadas.
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Dos métodos avaliados no trabalho experimental dois não foram incluídos na
proposta pelos seguintes motivos:
Absorção de água: o ensaio necessita ser mais estudado para se definir um
procedimento de secagem adequado, uma vez que a rugosidade de alguns tipos de
revestimentos de ligantes sintéticos dificulta a remoção da água superficial do corpode-prova, podendo alterar muito os resultados do ensaio, principalmente quando a
absorção de água do revestimento for baixa.
Também são necessárias pesquisas bibliográficas no sentido de se encontrar dados
consistentes que possam servir de subsídio na definição de critérios de referência.
Resistência à peladura: a inadequabilidade das placas cimenticias (vide item 6.3) e
a inexistência de placas de cimento-amianto, inviabilizam a utilização do ensaio.
Recomenda-se estudar a utilização do ensaio de resistência de aderência à tração
como método alternativo para a avaliação do comportamento dos revestimentos de
ligantes sintéticos à água e a variações de temperatura, conforme comentado no
item 6.3.

7.4

Discussão final e proposta para consolidação

De modo a orientar pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de estudos que
contemplem as seguintes atividades:
a)

avaliação de caráter estatístico para os ensaios propostos neste trabalho,
incorporando-se as alterações sugeridas no item 6.3.

b)

definição de critérios de desempenho para os revestimentos de ligantes
sintéticos nacionais a partir dos critérios de referência das normas estrangeiras,
considerando as condições de exposição (índices pluviométricos e ventos) nas
quais está inserida a edificação, para as diferentes regiões brasileiras;

c)

acompanhamento e avaliação do desempenho de revestimentos aplicados em
obra, com o objetivo de correlacionar os resultados de ensaios de desempenho
em laboratório e o seu comportamento em uso.

d)

proposição e avaliação de métodos de ensaios complementares para outros
requisitos de desempenho dos revestimentos de ligante sintéticos, não
abordados neste trabalho; tais como, segurança ao fogo, segurança à
utilização, conforto tátil, higiene, entre outras.
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APÊNDICE A
DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSAIOS
1

INTRODUÇÃO

Neste Apêndice são descritos os métodos de ensaios utilizados na caracterização e
avaliação do desempenho dos revestimentos de ligantes sintéticos adotados no
trabalho experimental. Para cada ensaio procurou-se mostrar o significado da
propriedade / característica avaliada, esclarecer o seu objetivo, a norma(s) de
referência para a execução do mesmo, um resumo do procedimento e a expressão
dos resultados.
Recomenda-se considerar na utilização dos métodos de ensaios de determinação
da permeabilidade ao vapor; permeabilidade à água sob pressão; aptidão para
dissimular uma fissura; exposição ao intemperismo artificial (C-UV) e resistência ao
desenvolvimento de fungos emboloradores, incorporar e verificar a eficácia das
alterações sugeridas no item 6.3, propostas com base nas constatações no decorrer
do trabalho. Os ensaios de absorção de água e resistência à peladura requerem
estudos adicionais para torná-los adequados à utilização.

1.1

Seleção dos substratos

Para tornar possível a execução de alguns dos ensaios de desempenho
especificados nas normas estrangeiras foi necessário substituir os substratos
especificados por outros com características similares; pelos seguintes motivos:
a1) Substrato de argamassa cimentícia
Especificados pelas normas francesas NF T 30-700 (AFNOR, 1983), T 34-720
(AFNOR, 1986) e NF T 84-402 (AFNOR, 1989) para a execução dos ensaios de
determinação da resistência de aderência, permeabilidade à água sob pressão,
susceptibilidade ao empolamento e permeabilidade ao vapor de água. Esse
substrato apresenta características que inviabiliza a sua fabricação no que se refere
à origem dos agregados (Rio Sena) e o tipo de cimento (CPA 45), não encontrados
no Brasil.
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O substrato de argamassa cimentícia especificado nas normas francesas foi
substituído pelo substrato-padrão de concreto para a execução do ensaio de
resistência à tração; e pelo substrato de argamassa na execução do ensaio de
permeabilidade à água sob pressão. As características destes substratos estão
apresentadas a seguir:
▪

Substrato-padrão de concreto: características especificadas na norma
NBR 14082: Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
cerâmicas: Execução do substrato-padrão e aplicação de argamassa para
ensaios (ABNT, 2004). Os substratos-padrão de concreto devem apresentar na
aplicação do revestimento idade mínima de 28 dias.

▪

Substrato de argamassa: características especificadas na norma NBR 15380:
Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas
para edificações não industriais - Resistência à radiação UV/condensação de
água por ensaio acelerado - Anexo A (ABNT, 2006). Os substratos de
argamassa devem apresentar na aplicação do revestimento idade mínima de
28 dias.

a2) Substrato de placas de cimento-amianto
Especificados pelas normas francesas NF T 30-702 (AFNOR, 1983) e NF T 30-706
(AFNOR, 1983) para a execução dos ensaios de resistência à peladura, e pela
UEAtc (1978) para execução dos ensaios de resistência à peladura, resistência à
alcalinidade (saponificação) e aptidão para dissimular uma fissura.
As placas de cimento-amianto não são encontradas no mercado nacional devido à
crescente restrição ao seu uso, e foi substituída por placas cimentícias. Essas
placas são constituídas de uma mistura homogênea de cimento Portland e
agregados naturais, reforçada com fibras sintéticas de polipropileno (CRFS). Foram
utilizadas como substrato para a execução dos ensaios de resistência à peladura e
de resistência à alcalinidade (saponificação).
As principais características das placas cimentícias disponíveis no mercado, estão
apresentadas na Tabela A1.
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Tabela A1: Características da placa cimentícia utilizada nos ensaios

Característica

Placa cimentícia1

Densidade seca g/cm³

1,50

Densidade aparente g/cm³

1,70

Absorção de água

25 a 28%

1 - Disponível em: www. eternit.com.br. Acesso em 20.06.2006.

Para a execução do ensaio de aptidão para dissimular uma fissura o substrato de
cimento-amianto foi substituído pelo substrato de argamassa, pelo seguinte motivo:
▪

no procedimento descrito na UEAt (1978) o ensaio é realizado com a utilização
de três placas de cimento amianto justapostas. Constatou-se, no Laboratório de
Materiais de Construção Civil, do IPT, no uso desse procedimento de ensaio
para a avaliação de produtos correlatos, que na aplicação do produto sobre as
placas cimentícias ocorria a penetração do produto entre elas causando a
colagem e consequentemente prejudicando o ensaio.

Para a execução dos ensaios de absorção de água e exposição ao intemperismo
artificial (C-UV) foi utilizado o seguinte substrato.
▪

Substrato de placas de policarbonato: características especificadas nas
normas NBR 15.303: Tintas para a construção civil. Método para avaliação de
desempenho de tintas para edificações não industriais: Determinação da
absorção de água de massa niveladora (ABNT, 2005) e NBR 15.380: Tintas
para a construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para
edificações não industriais: Resistência à radiação UV/condensação de água
por ensaio acelerado (ABNT, 2006), adotadas na execução dos ensaios.

Para a execução dos ensaios de determinação do coeficiente de absorção de água
e de determinação da permeabilidade ao vapor, foram utilizados os substratos de
argamassa e de papel siliconado, respectivamente, ambos em conformidade com
diretrizes das normas utilizadas para a execução dos ensaios.
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1.2

Período de cura

Nas normas estrangeiras consultadas é especificado um período de cura mínima de
28 dias para os revestimentos de ligantes sintéticos. Contudo, esse período é longo
considerando-se que a coalescência, que é a formação do filme após a perda da
parte aquosa do revestimento, tanto pela absorção do substrato quanto por
evaporação, inicia-se imediatamente após a aplicação. No caso das tintas a
passagem do estado líquido para o completamente solidificado ocorre em estágios
cuja duração depende do tipo de solvente e resina utilizados, da temperatura e da
umidade relativa do ar.
A maior parte das tintas demora cerca de sete (07) dias para apresentar cura total
(GNECCO, 1995), período especificado pelas normas brasileiras destinadas às
tintas para edificações não industriais, citam-se a NBR 14940: Tintas para
construção civil: Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações
não industriais: Determinação da resistência à abrasão úmida (ABNT, 2003), e
NBR 11003: Tintas: Determinação da aderência (ABNT, 1990).
Considerando-se o exposto e que os revestimentos de ligantes sintéticos
apresentam formulação similar à das tintas adotou-se neste trabalho um período de
cura de catorze (14) dias. Todavia, não se descarta a necessidade de estudos
complementares para a definição do tempo de cura ideal.

2

Ensaios de caracterização

2.1

Determinação do teor de sólidos e de ligantes

Objetivo do ensaio: Determinar o teor de ligantes na composição do revestimento.
Método de ensaio: Diretrizes da norma ASTM D 3.723: Test Method for Pigment
Content of Water-Emulsion Paints by Low-Temperature Ashing (ASTM, 2005). O teor
de sólidos é determinado por pesagem após a secagem do revestimento, em
cápsulas de porcelanas à temperatura de (105 ± 2)°C. O material obtido após
secagem é submetido à chama de um queimador à gás (Bico de Bunsen) para
decomposição da maior parte do material orgânico, calcinado e levado ao forno
mufla à temperatura de (450 ± 25)°C para completar a decomposição. O resíduo
desta etapa é considerado o teor de pigmento e o teor de ligante é obtido pelo
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cálculo da diferença entre o teor de sólido e o teor de pigmento.
Os resultados são expressos em porcentagem (%) de material obtido em cada uma
das etapas do ensaio.

2.2

Determinação da composição granulométrica

Objetivo do ensaio: Determinar a composição granulométrica das cargas.
Método de ensaio: A preparação da amostra deve ser realizada de acordo com
diretrizes da norma NBR 9289 – Cal hidratada para argamassas: Determinação da
finura (ABNT, 1998), conforme procedimento descrito a seguir:
Separar uma amostra do produto suficiente para a execução do ensaio
(aproximadamente 200 g).
Depositar o produto sobre uma peneira de abertura 0,08 mm (#200) e proceder a
lavagem utilizando jato de água com pressão de 50 kPa (0,5 kgf/cm2), girando a
peneira de forma que a água alcance toda a superfície. O tempo de lavagem é
variável e deverá ser concluído quando todo o agregado estiver devidamente limpo.
Secar o agregado em estufa em temperatura de 100° C a 120° C até atingir massa
constante.
Determinar a composição granulométrica de acordo com a norma NBR NM 248 –
Agregados: Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003).

2.3

Determinação da densidade de massa aparente

Objetivo do ensaio: Determinar a densidade de massa aparente.
Método de ensaio: Diretrizes da norma NBR 13.278 – Argamassa para
assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos: Determinação da
densidade de massa e do teor de ar incorporado (ABNT, 2005). É obtida pela
diferença de massas do recipiente cheio e vazio, dividida pelo seu volume, com
resultado expresso em kg/m3.
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2.4

Determinação do pH

Objetivo do ensaio: Medir o pH (relação numérica que expressa o equilíbrio entre
íons (H+) e (OH-)). Apresenta variação entre 0 e 14, sendo 7,0 o valor neutro.
O pH e a viscosidade do produto podem ser afetados pela presença de
microorganismos que causam a degradação do produto na embalagem. Como
conseqüência podem causar o estufamento das embalagens, rompimento de
emulsão ou desestabilização do sistema, precipitação de sólidos, presença de
odores fétidos, etc.
Método de ensaio: Diretrizes da norma NBR MB-1589: Soluções aquosas:
Determinação do pH com eletrodos de vidro (1989).
Realizar a leitura do pH de solução preparada com 50g do revestimento em pasta e
50 g de água desmineralizada, utilizando um medidor de pH com eletrodo de vidro
combinado.

3

Ensaios de avaliação de desempenho

3.1

Absorção de água por capilaridade

Objetivo do ensaio: Determinar o coeficiente de absorção de água por capilaridade,
expresso pelo coeficiente angular da reta, definida pela massa ou volume de água
absorvida por unidade de área de absorção em função da raiz quadrada do tempo,
possibilitando caracterizar as propriedades capilares dos revestimentos e avaliar sua
capacidade de proteção contra a chuva.
Método de ensaio: Diretrizes da norma EN ISO 15148: Higrothermal Peformance of
Buildings Materials and Products: Determination of water absorption coefficient by
partial immersion (EN ISO, 2002).
O revestimento deve ser aplicado de acordo com as prescrições do fabricante sobre
três substratos de argamassa, de dimensões (20 x 10 x 2) cm. Os corpos-de-prova
devem ser mantidos em ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura
de 23° C ± 2° C durante 14 dias, ou a critério do fabricante.
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Após a cura do revestimento as bordas dos corpos-de-prova devem ser protegidas
contra a penetração lateral de água, por meio da aplicação de uma camada de
material não absorvente (cera de abelha + breu).
Nota: Se a área de contato com a água de cada corpo-de-prova for menor que
100 cm2, ao menos seis corpos-de-prova devem ser ensaiados representando uma
área total de no mínimo 300 cm2.
A face com revestimento de cada corpo-de-prova deve ser imersa em água contida
em um tanque ou recipiente, provido de entrada constante de água e de dreno com
a função de manter o nível da água em (5 ± 2) mm acima da base do corpo-deprova, conforme apresentado na Figura A1.

Figura A1: Desenho esquemático de um tanque ou
recipiente para execução do ensaio (BS EN 15148,
2002)

Após aproximadamente 5 minutos da imersão, os corpos-de-prova devem ser
retirados da água e as superfícies devem ser enxugadas com um papel absorvente
ou pano úmido exercendo-se apenas uma ligeira pressão, sem esfregá-lo. Pesar os
corpos-de-prova com precisão de ± 0,1 % de sua massa.
Repetir o procedimento de imersão, retirada, secagem da superfície e pesagem nos
tempos de 20 minutos, 1h, 2h, 4h, e 8 horas após a imersão, e no mínimo mais duas
pesagens, abrangendo um período de 24 h obtendo-se uma série das massas m por
tempo t.
Nota: As operações de secagem e pesagem devem ser realizadas com rapidez,

aproximadamente no período de um minuto, e os corpos-de-prova devem retornar à água
após a operação.
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Após cada pesagem calcular a massa de água absorvida (∆m) pela área de corpo de
prova (A) em contato com a água.
(mt - mi)
∆m=
A

(1)

Traçar o gráfico da absorção de água em relação à raiz quadrada do tempo (√t). Os
gráficos obtidos poderão ser do Tipo A (Figura A 2 e A3) ou tipo B (Figura A4).

Figura A2. Gráfico Tipo A. Indicativo de um
corpo-de-prova sem água na superfície
oposta à em contato com a água (BS EN
15148, 2002)

Figura A3. Gráfico Tipo A. Indicativo de um
corpo-de-prova com água na superfície
oposta à em contato com a água (BS EN
15148, 2002) ao final do ensaio

Figura A4: Gráfico tipo B (BS EN 15148, 2002)
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Determinação do coeficiente de absorção de água (w)
Quando o gráfico for do tipo A o coeficiente de absorção de água (w) é calculado a
partir da seguinte fórmula:
∆mtf - ∆m0

w

=

√tf.

(2)

Onde:
∆mtf - é o valor de ∆m na linha reta no tempo tf, em kg/m2
tf - duração do ensaio (geralmente 1 dia), em horas.
Se o resultado gráfico apresentar linha com repentina inclinação da reta, como
mostrado na Figura A3, que indica o surgimento da água na superfície do corpo-deprova, o coeficiente de absorção (w) deve ser calculado com o valor de tf menor que
um dia.
Quando o gráfico for do tipo B o coeficiente de absorção de água (w) é calculado a
partir da seguinte fórmula:
w

3.2

∆mtf - ∆m0
=

√24.

(3)

Permeabilidade ao vapor de água

Objetivo do ensaio: Determinar a quantidade de água difundida através de um
corpo-de-prova do revestimento, e calcular, a partir daquele valor, a espessura da
camada de ar equivalente (Sd).
Método de ensaio: De acordo com as diretrizes da norma EN ISO 12572:
Higrothermal Peformance of Buildings Materials and Products: Determination of
water vapour transmission properties (EN ISO, 2001).
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Preparação dos corpos-de-prova: o revestimento deve ser aplicado sobre substrato
que apresente permeabilidade ao vapor de água elevada (substrato de argamassa,
tela de fibra de vidro, bloco de concreto celular).
Se área do corpo-de-prova for menor que 20 cm2 são utilizados no mínimo cinco
corpos-de-prova, caso contrário são utilizados no mínimo três corpos-de-prova.
Nota: O ensaio pode ser realizado tanto com dessecantes quanto com soluções
aquosas. Estudos têm demonstrado que com o método de soluções aquosas (wetcup) menores valores do fator de resistência à difusão do vapor foram obtidos em
relação ao método dos dessecantes (dry-cup) (KÜNZEL, 1995).
Antes do inicio do ensaio os corpos-de-prova foram mantidos em ambiente com
umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23° C ± 2°C durante 14 dias.
• Dessecantes: Cloreto de cálcio (CaCl2) – tamanho das partículas < que 3 mm.
• Perclorato de Magnésio - Mg(ClO4)2.
O dessecante deve ser inserido dentro do um recipiente apropriado formando uma
camada de ± 15 mm de espessura no fundo do recipiente de ensaio. A quantidade
de dessecante introduzida no recipiente deve ser registrada. A distancia entre a face
inferior do corpo-de-prova e a superfície livre do dessecante deverá ser de 15 ±
5 mm.
Neste ensaio foi adotada uma condição de contorno 23-0/85, que representa uma
temperatura de 23° C e uma umidade relativa do ar de 0 a 3% no interior do
recipiente e de 85 ± 3% na face externa.

Resultados:
a)

Variação de massa

Para cada série de pesagens dos corpos-de-prova a variação de massa ∆m12 deve
ser calculada usando:

∆m12 = m2- m1 / t2 - t1

(4)
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Onde:
∆m12 - variação de massa por tempo para uma única determinação, em kg/s
m1 – é a massa do conjunto no tempo t1, em kg
m2 - é a massa do conjunto no tempo t2, em kg
t1 e t2 – são os sucessivos tempos de pesagens, em s.

Calcular a regressão linear entre massa e tempo, excluindo o período não-linear,
nesta etapa de ensaio. A inclinação da reta (G) é dada em kg/s

b) Permeância ao vapor de água (w)
A permeância ao vapor de água, é dada por:
w = G/ A.∆ρv

(5)

Onde:
A - área exposta do corpo-de-prova, em m2
∆ρv – Diferença de pressão entre os lados do corpo-de-prova. Para temperaturas
maiores que 0° C a pressão de vapor em qualquer lado do corpo-de-prova pode ser
calculada para a temperatura (θ °C) e umidade relativa (φ) usando:

Ρsat = φ.610,5*exp (17,269*θ) / (237,3 + θ)

c) Permeabilidade ao vapor de água (δ)
A permeabilidade ao vapor de água, δ, é dado por:

δ = w.d

(7)

(6)
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Onde
d – espessura do corpo-de-prova

d) Fator de resistência ao vapor de água (µ)
O fator de resistência ao vapor de água, µ, é definido pela seguinte equação:
µ = δa/ δ

(8)

Onde:
δa (permeabilidade do ar) obtido em função da pressão barométrica, obtida por meio
da fórmula de Schirmer, apresentada abaixo:

(9)

Valores de δa a 23° C podem ser obtidos da Figura A5.

Figura A5: Permeabilidade do ar em função da pressão barométrica à 23°C
(BS EN 15148, 2002)
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d) Espessura da camada de ar equivalente (Sd)
A espessura da camada de ar equivalente é obtida pela seguinte equação:

Sd = µ.d

3.3

(10)

Permeabilidade à água sob pressão

Objetivo do ensaio: Verificar o comportamento do revestimento como barreira à
penetração de água no substrato quando submetido à pressão de uma coluna de
água de 200 mm.
Método de ensaio: Diretrizes da norma francesa P 84-402: Peintures et vernis:
Façades. Revêtements à base de polymères utilisés en réfection des façades en
service: Méthodes d’ essais (AFNOR, 1989).
O procedimento para a execução do ensaio é apresentado a seguir:
Preparação dos corpos-de-prova: o revestimento deve ser aplicado sobre dois
substratos de argamassa, com dimensões de (20 x 20) cm, de acordo com as
recomendações do fabricante, e mantidos em ambiente com umidade relativa de
60% ± 5% e temperatura de 23° C ± 2°C durante período mínimo de 14 dias ou a
critério do fabricante. Um terceiro substrato deve servir como referência, e mantido
juntamente com os demais nas mesmas condições ambientais descritas.
Sobre cada um dos corpos-de-prova, e no substrato referência, deve ser fixado um
tubo cilíndrico de material impermeável e inalterável à água (vidro, pvc, aço
inoxidável), com as seguintes dimensões:
• Diâmetro interno: 100 mm.
• Altura livre do tubo: 200 mm.
A fixação dos tubos deve ser realizada com material não absorvente (selante de
silicone) de maneira a garantir total estanqueidade entre o tubo e o corpo-de-prova.
Após a secagem do selante os tubos devem ser preenchidos com água
desmineralizada até a altura de 200 mm. A parte superior de cada tubo deve ser
vedada com um plástico, tipo celofane ou outro material adequado, para evitar a
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evaporação da água. No decorrer do ensaio os corpos-de-prova devem ser mantidos
em ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23° C ± 2°C.
Após o preenchimento dos tubos com água cada substrato é avaliado até o
surgimento de vestígios de umidade na face inferior do corpo-de-prova.
Verificar o surgimento de qualquer vestígio de umidade na 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, e a cada
24ª horas. O ensaio deve ser concluído quando surgir vestígio de umidade na face
inferior dos corpos-de-prova com revestimento, ou ao completar sete (7) dias. No
corpo-de-prova de referência o vestígio de umidade na face inferior deve surgir nas
primeiras horas do ensaio.
Para facilitar a indicação da passagem de água através dos corpos-de-prova, podese adotar a aplicação de alguma pintura ou pó na face inferior dos corpos-de-prova,
conforme sugerido na norma francesa P 84-402 (AFNOR, 1989), com propriedades
de mudança de cor na presença de água.

Resultados para cada corpo-de-prova:
a)

O tempo (h) do surgimento de qualquer vestígio de umidade e o modo de
passagem da umidade (localizada ou generalizada).

b) Eventual empolamento do revestimento.

3.4

Absorção de água

Objetivo do ensaio: O ensaio destina-se a definir a quantidade de água que o
revestimento absorve.
Métodos de ensaio: Diretrizes da norma NBR 15.303: Tintas para a construção civil.
Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais:
Determinação da absorção de água de massa niveladora (ABNT, 2005) e UEAtc
(1978). Ensaio de absorção de água.
Preparação dos corpos-de-prova: o revestimento deve ser aplicado de acordo com
as prescrições do fabricante sobre as três placas de policarbonato, com dimensões
de (30 x 15 x 0,4) cm, e mantidos em ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e
temperatura de 23°C ± 2°C durante período mínimo de 14 dias.
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Os corpos-de-prova devem ser totalmente imersos em água à temperatura de 23°C
± 2° C. Após 2, 24 e 48 horas de imersão cada corpo-de-prova é retirado da água,
realizada a sua secagem superficial com tecido absorvente umedecido e pesagem.
Importante: a obtenção de resultados confiáveis depende de uma eficiente
secagem superficial (saturado com superfície seca) dos corpos-de-prova.
A absorção de água é obtida pelas seguintes equações:

Abs (%) = [(M3 –M2)]/ [(M2-M1)] x 100

(11)

Onde:
M1 - massa, em gramas, da placa rígida de policarbonato.
M2 - massa, em gramas, do corpo-de-prova antes da imersão (seco).
M3 - massa, em gramas, do corpo-de-prova após imersão em água.

O resultado final é a média dos resultados obtidos em cada corpo-de-prova.

3.5

Resistência à alcalinidade (saponificação)

Objetivo do ensaio: Verificar degradações que eventualmente possam surgir no
revestimento durante a sua imersão numa solução alcalina (hidróxido de sódio a
2%), ou após a secagem do revestimento.
Método de ensaio: Diretrizes da UEAtc (1978). Resistência à saponificação.
Preparação dos corpos-de-prova: O revestimento deve ser aplicado sobre três
placas cimentícias com dimensões de (20 x 10 x 0,6) cm, de acordo com as
prescrições do fabricante. Os corpos-de-prova devem ser mantidos em ambiente
com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C durante 14 dias, ou
a critério do fabricante.
Após a cura os corpos-de-prova devem ser imersos, em metade de seu
comprimento, em uma solução de NaOH a 2%, (pH entre 9 e 10) por 14 dias. O
recipiente deve ser mantido fechado durante o ensaio.

174

Ao 4°, 8° e 14° dias verificar o estado do revestimento e registrar degradações
constatadas.
Após o 14° dia de ensaio retirar os corpos-de-prova da solução e deixá-los secar em
ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C. Verificar
e registrar degradações surgidas no revestimento (ex: descolamento, empolamento,
mudanças de tonalidade, etc.).

3.6

Resistência de aderência à tração

Objetivo do ensaio: Determinar a resistência de aderência de revestimento de
ligante sintético.
Método de ensaio: Diretrizes da norma francesa NF T 30-700: Revêtements
Plastiques Épais (AFNOR, 1983) e NBR 13.528: Revestimento de paredes e tetos
de argamassas inorgânicas - Determinação da resistência de aderência à tração
(ABNT, 1995).
Preparação dos corpos-de-prova: o revestimento é aplicado sobre um substratopadrão de concreto de acordo com as recomendações do fabricante. O corpo-deprova deve ser mantido em ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e
temperatura de 23°C ± 2°C durante 14 dias ou a critério do fabricante.
Na idade do ensaio delimitar os corpos-de-prova (determinação), com auxilio de uma
serra copo diamantada de 50 mm de diâmetro, aprofundadas até atingir o substrato.
Sobre cada seção deve ser colada uma pastilha metálica de mesmo diâmetro.
Após a secagem do adesivo, realizar o ensaio para cada determinação aplicando o
esforço de tração perpendicular ao corpo-de-prova, com a taxa de carregamento
constante de (250 ± 50)N/s, até a ruptura. Registrar para cada determinação a carga
e a seção em que se deu a ruptura:
a) Ruptura na interface revestimento – substrato.
b) Ruptura da camada de revestimento.
c) Ruptura do substrato.
d) Ruptura na interface revestimento – adesivo (cola).
e) Ruptura na interface adesivo (cola) – pastilha metálica de ensaio.
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No caso de ruptura simultânea em diferentes seções, registrar a porcentagem
aproximada de cada uma.
Resultados: Calcular os valores individuais obtidos e a resistência média, em MPa,
conforme diretrizes da NBR 13528 (ABNT, 1995).

3.7

Aptidão para dissimular uma fissura

Objetivo do ensaio: O ensaio destina-se a determinar a largura de abertura duma
fissura cuneiforme, que, sendo provocada no substrato conduz à ruptura do
revestimento. O ensaio fornece uma indicação do grau de elasticidade do
revestimento.
Método de ensaio: UEAtc (1978): Ensaio de aptidão para dissimular uma fissura.
Preparação dos corpos-de-prova: para a execução do ensaio são necessários 06
substratos de argamassa, com dimensões de (±18 x 10 x 2) cm (definidas em função
do equipamento a ser utilizado), preparados da seguinte forma:
Executar um corte, com auxilio de disco de serra diamantado, no centro de uma das
faces de cada corpo-de-prova, ortogonal à largura. O corte deve iniciar em uma
extremidade com profundidade de aproximadamente 0,5 cm e terminar na outra
extremidade com profundidade de aproximadamente 1,5 cm.
No centro de uma das larguras de cada substrato – lado cujo corte tenha maior
profundidade - realizar um chanfro em formato de “V” coincidindo com o corte
realizado anteriormente. As medidas do corte devem ser a mesma da cunha do
aparelho a ser introduzida.
O revestimento deve ser aplicado na face oposta ao corte de acordo com as
prescrições do fabricante. Os corpos-de-prova devem ser mantidos em ambiente
com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C durante 14 dias ou
a critério do fabricante. Antes da execução do ensaio os corpos-de-prova devem ser
condicionados durante três dias da seguinte forma:
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a)

Três corpos-de-prova devem ser mantidos em ambiente com umidade relativa
de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C.

b)

Três corpos-de-prova devem ser introduzidos em câmara fria à temperatura de
0°C, depois retirados da câmara fria e imediatamente ensaiados.

Para a execução do ensaio o corpo-de-prova deve ser acoplado no dispositivo de
indução e medida da abertura da fissura com a face revestida voltada para cima. O
dispositivo dispõe de relógios comparadores que devem ser acoplados no corpo-deprova, no sentido transversal ao da formação da fissura (Foto A1).

Foto A1: Exemplo de equipamento para a
execução do ensaio
Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil - IPT

Após o devido acoplamento inicia-se a indução da fissura por meio da introdução da
cunha no corte em “V”.
O ensaio é interrompido no instante em que a fissura induzida no substrato causa a
ruptura da película de revestimento. Registra-se as medidas de abertura fornecida
pelos relógios comparadores.
O resultado é a largura média das medidas de abertura para cada condição de
ensaio.
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3.8

Resistência à peladura: a seco e após imersão em água

Objetivo do ensaio: Verificar a variação da aderência dos revestimentos de ligantes
sintéticos após períodos de imersão em água.
Método de ensaio: Diretrizes da norma francesa NT T 30-706: Détermination de la
sensibilité à l’eau: Essai de pelage (AFNOR, 1983) e UEAtc (1978).
Materiais:
a)

Quatro substratos de placas cimentícias, de dimensões (300 x 150 x 6) mm.

b)

Tela de fibra de vidro (ex: Glass Fibre Mesh Fabries. Works standard 0326.
Product R131A101. Data Sheet n° 11) - massa específica 165 g/m2 –
espessura 0,4mm.

c)

Recipiente de plástico + garra: (91,5 g).

d)

Areia seca.

Preparação dos corpos-de-prova: Aplicar a camada primária nos substratos e
aguardar a cura determinada pelo fabricante. Sobre cada um dos substratos devem
ser posicionadas duas tiras de tela de fibra de vidro, medidas de 350 x 20 mm, e
fixadas pelas extremidades ao substrato por meio de fita adesiva, tendo-se o
cuidado de mantê-las perfeitamente esticadas, conforme demonstrado na Figura A6.

Figura A6: Detalhes da fixação das tiras de tela de fibra de vidro ao substrato
(UEAtc, 1978)
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Na seqüência o revestimento é aplicado nas regiões do substrato delimitadas pela
fita adesiva de acordo com as recomendações do fabricante.
Após aproximadamente 24 horas da aplicação do revestimento a fita adesiva deve
ser retirada, tendo-se o cuidado de não descolar junto o revestimento. Essa
atividade pode ser facilitada mantendo-se uma régua metálica apoiada sobre as tiras
de tela de fibra de vidro + revestimento. Para produtos muito resistentes antes do
descolamento recomenda-se delimitar a região a ser descolada com o auxilio de um
estilete.
Manter os corpos-de-prova em ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e
temperatura de 23°C ± 2°C durante 14 dias, ou a critério do fabricante.
Após a cura, três dos quatro corpos-de-prova devem ser imersos em água à
temperatura de 23°C ± 2°C durante os seguintes períodos:
▪

15 minutos para o primeiro corpo-de-prova.

▪

30 minutos para o segundo corpo-de-prova.

▪

120 minutos para o terceiro corpo-de-prova.

O quarto corpo-de-prova deve ser ensaiado a seco.
Imediatamente após cada período de imersão o corpo-de-prova deve ser retirado da
água e o ensaio de resistência à peladura deve ser realizado conforme descrito
abaixo:
a)

Descolar as pontas, aproximadamente 2 a 3 cm, de cada tira de tela de fibra de
vidro para eliminar a influência das bordas.

b)

Colocar o corpo-de-prova horizontalmente com o revestimento voltado para
baixo, apoiado somente nas suas duas extremidades, deixando as pontas das
telas livres. Pendurar na tela com auxílio da garra o recipiente no qual será
vertida a areia. Na Figura A7 são apresentados detalhes para a execução do
ensaio.
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Figura A7: Detalhes da execução do ensaio de resistência à peladura
(UEAtc, 1978)

A areia deve ser vertida de forma regular (altura de ± 10 cm acima da borda do
recipiente) até o momento em que se obtém um descolamento lento e regular da tira
de tela ao longo de aproximadamente 3 cm. Determina-se então o peso do conjunto
(recipiente + garra + areia), e recomeça-se o ensaio em outro ponto.
O ensaio deve ser realizado em cinco pontos ao longo de cada tira de tela, sendo
três em pontos centrais e dois nas extremidades, a fim de se estabelecer a média
dos valores das dez determinações.
Os resultados, expressos em kgf, devem ser as médias aritméticas das
determinações efetuadas, e os valores individuais, máximo e mínimo, das
determinações obtidas em cada uma das tiras de tela para cada tipo de ensaio
(seco, 15, 30 e 120) min. Registrar o modo de descolamento observado:
a) ruptura na camada do revestimento.
b) descolamento na interface da camada primária.
c) descolamento na interface com o substrato.
d) ruptura do substrato.
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3.9

Resistência

à

peladura:

após

ciclos

de

imersão

em

água

e

congelamento e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor
Objetivo do ensaio: Determinar, por meio do ensaio de resistência à peladura, a
variação da aderência dos revestimentos de ligantes sintéticos quando submetidos a
ciclos de imersão em água e congelamento e também quando expostos a ciclos de
imersão em água e exposição ao calor (70ºC).
Método de ensaio: Diretrizes da norma francesa NT T 30-702: Evolution de
l’adhésivité cohésion sous l’effect d’agents climatiques (AFNOR, 1983).
Neste trabalho a condição de exposição ao calor foi alterada de 80°C, estabelecido
na referida norma, para 70°C adequando-se ao equipamento disponível no
Laboratório de Materiais de Construção Civil, do IPT.
Para a execução do ensaio são necessários três corpos-de-prova. A preparação dos
corpos-de-prova e o ensaio devem ser realizados de acordo com o procedimento
descrito no item 3.8 - Ensaio de resistência à peladura: a seco e após imersão em
água.
Realizar o ensaio de resistência à peladura a seco no primeiro corpo-de-prova.
Submeter o segundo corpo-de-prova a uma série de 10 ciclos de 24 horas,
compreendendo cada ciclo as seguintes operações:
▪

Imergir o corpo-de-prova em água a 23° C ± 2°C durante 2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da água e introduzi-lo em uma estufa ventilada a 70°
C durante 2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da estufa e imergi-lo novamente em água a 20° C ±
2°C durante 2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da água e introduzi-lo novamente em uma estufa
ventilada a 70° C durante 2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da estufa e mantê-lo em ambiente com umidade
relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C até o ciclo seguinte.

Examinar o revestimento após cada ciclo e anotar eventuais deteriorações.
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Após a realização da série de 10 ciclos o corpo-de-prova deve ser mantido em
ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C durante
uma semana.
Efetuar o ensaio de resistência à peladura.
Submeter o terceiro corpo-de-prova a uma série de 10 ciclos de 24 horas,
compreendendo em cada ciclo as seguintes operações:
▪

Imergir o corpo-de-prova em água a 23°C ± 2°C durante 2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da água e introduzi-lo em câmara fria a -10°C durante
2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da câmara fria e imergi-lo novamente em água a 23°C
± 2°C durante 2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da água e introduzi-lo novamente em uma câmara fria
a -10°C durante 2 horas.

▪

Retirar o corpo-de-prova da câmara fria e imergi-lo em água a 23°C ± 2°C
durante 15 min.

▪

Retirar o corpo-de-prova da água e mantê-lo em ambiente com umidade relativa
de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C até o ciclo seguinte.

Examinar o revestimento após cada ciclo e anotar eventuais deteriorações.
Após a realização da série de 10 ciclos o corpo-de-prova deve ser mantido em
ambiente com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C durante
uma semana.
Efetuar o ensaio de resistência à peladura.
Os resultados, expressos em kgf, devem ser as médias aritméticas das
determinações efetuadas, e os valores individuais, máximo e mínimo, das
determinações obtidas em cada uma das tiras de tela para cada tipo de ensaio (a
seco, a -10°C e a 70°C).
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Registrar o modo de descolamento observado:
a)

ruptura na camada do revestimento.

b)

descolamento na interface da camada primária.

c)

descolamento na interface com o substrato.

d)

ruptura do substrato.

3.10

Exposição ao intemperismo artificial (C-UV)

Objetivo do ensaio: Avaliar os efeitos causados nos revestimentos de ligantes
sintéticos pela exposição ao intemperismo artificial acelerado.
Método de ensaio: Diretrizes da norma NBR 15.380: Tintas para a construção civil.
Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais:
Resistência à radiação UV/condensação de água por ensaio acelerado (ABNT,
2006), utilizando-se a Câmara C-UV: Sistema acelerado de envelhecimento para
não metálicos (COMEXIM), com lâmpadas fluorescentes ultravioleta (UV-B313). O
espectro de distribuição da irradiância da lâmpada UV-B313 possui um pico no
comprimento de onda diferente do espectro de distribuição da luz solar. Este arranjo
acelera a degradação de compostos sintéticos, possibilitando a avaliação da
resistência ao intemperismo em menor tempo que ao natural. Além da radiação
ultravioleta B, a câmara possui um sistema de evaporação de água, que se
condensa sobre as os corpos-de-prova, simulando a ação lixiviante da chuva sobre
o revestimento.
Preparação dos corpos-de-prova: Aplicar o revestimento sobre três substratos de
policarbonato, com dimensões de (20 x 10 x 0,05) cm, de acordo com as prescrições
do fabricante. Os corpos-de-prova devem ser mantidos em ambiente com umidade
relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C durante 14 dias ou a critério do
fabricante
Um corpo-de-prova deve ser mantido em ambiente com umidade relativa de 60% ±
5% e temperatura de 23°C ± 2°C. Os demais corpos-de-prova devem ser colocados
na câmara C-UV, ajustada para promover ciclos de 4 horas de radiação ultravioleta
(UV) a 60°C e 4 horas de condensação a 50°C.
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Neste trabalho o revestimento foi aplicado sobre um substrato de policarbonato, com
dimensões de (30 x 20 x 0,05) cm, de acordo com as prescrições do fabricante.
Após a cura, metade da superfície do corpo-de-prova a ser exposta foi protegida
com papel alumínio antes de ser introduzido na câmara C-UV.
Os efeitos causados pela exposição ao intemperismo acelerado foram avaliados
após 300h e 600h de exposição, pelos seguintes métodos:
a) Variação das coordenadas de cor (∆E): O método é apresentado na NBR 15077:
Tintas para a construção civil: Método para avaliação de desempenho de tintas para
edificações não industriais: Determinação da cor e da diferença de cor por medida
instrumental (ABNT, 2004).
O método consiste em medir o desvio de tonalidade entre as superfícies exposta e a
protegida (padrão) dos corpos-de-prova Por convenção internacional as cores são
quantificadas em termos de três coordenadas de cor denominadas “L*”, “a*” e “b*”,
que são representadas sobre três eixos ortogonais entre si (Figura ). A coordenada
“L*” é uma indicação de claro e escuro, “a*” é uma indicação da cromaticidade na
direção do verde (valor negativo) para vermelho (valor positivo) e “b*” na direção do
azul (valor negativo) para amarelo (valor positivo).

Figura A8: Sistema de coordenadas de cores (Sistema CIELAB)

A leitura dos parâmetros “L*”, “a*” e “b*” foi realizada utilizando-se um
espectrocolorímetro modelo “Color Guide Sphere d/8º spin”, de fabricação da Byk
Gardner, com observador padrão D65 e ângulo de abertura de 10º.
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A diferença de coordenadas de cor expressa pelo índice denominado ∆E é obtida
matematicamente extraindo-se a raiz quadrada da soma dos quadrados das
diferenças das coordenadas de cor (∆L*, ∆a* e ∆b*).
b) Verificação visual das degradações observadas tais como: empolamento,
fissuras, craqueamento, etc.
3.11

Resistência ao crescimento de fungos emboloradores

Objetivo do ensaio: Avaliar a proteção que os biocidas, contidos na formulação,
conferem aos revestimentos quando estes são expostos a ambientes propícios ao
crescimento de fungos (ambientes com temperatura e umidade relativa apropriados
e com presença de microorganismos).
Método de ensaio: De acordo com a norma NBR 14.941: Tintas para a construção
civil: Determinação da resistência de tintas, vernizes e complementos ao
crescimento de fungos em placas de Petri (ABNT, 2003).
Preparação dos corpos-de-prova: para a execução do ensaio o revestimento é
aplicado sobre papel aquarela de gramatura 140 g/mm2 ou papel cromatográfico
Whatman (2 CHR ou similar) de dimensão mínima de (200 x 150) mm. Neste
trabalho o revestimento foi aplicado sobre papel siliconado. A aplicação e cura do
revestimento devem ser executadas de acordo com as recomendações do
fabricante. O revestimento deve ser mantido em ambiente com umidade relativa de
60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C durante 14 dias.
Os corpos-de-prova para a execução do ensaio são obtidos mediante o corte de
seções do revestimento de aproximadamente 5 cm x 5 cm. Para cada condição de
ensaio, com lixiviação e sem lixiviação, devem ser providenciadas três réplicas da
amostra. A lixiviação dos corpos-de-prova permite avaliar a propriedade do biocida
em resistir à ação lixiviante das chuvas.
Os corpos-de-prova submetidos à lixiviação devem permanecer durante dois dias
em ambiente de laboratório antes de serem colocados em contato com os fungos.
Os corpos-de-prova são colocados nas placas de Petri contendo um meio de cultura
não solidificado, inoculada com uma suspensão de 105 esporos por mL de solução
de cada uma das seguintes espécies de fungos:
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▪ Aspergillus niger (ATCC 6275).
▪ Cladosporium cladosporioídes (ATCC 16022).
▪ Alternaria alternata (ATCC 20084 OU ATCC 45651).
Os corpos-de-prova são incubados em câmara úmida a (27 ± 2)°C durante 14 dias.
Para controle de viabilidade do ensaio são colocados na câmara placas de Petri
contendo apenas meio de cultura inoculado.
Após 7 e 14 dias os corpos-de-prova são avaliados visualmente quanto ao
crescimento de fungos. A avaliação é realizada pela porcentagem de área do corpode-prova afetada pelo crescimento dos microorganismos.
O ensaio também permite que sejam testados outros microorganismos de interesse
(contaminantes, deteriogênicos, de referência, etc.) em suspensão mista e/ou
isoladamente.
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APÊNDICE B
RESULTADOS INDIVIDUAIS DE ENSAIOS
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APÊNDICE B
RESULTADOS INDIVIDUAIS DE ENSAIOS

1

INTRODUÇÃO

Neste Apêndice são apresentados os resultados individuais de alguns dos ensaios de
desempenho executados.

1.1 Absorção de água por capilaridade (w)
Os resultados obtidos nos ensaios para a determinação do coeficiente de absorção de
água por capilaridade (w) são apresentados nas Tabelas B1 a B7.

Tabela B1: Coeficiente de absorção de água por capilaridade (w). Amostra A

CP nº

Absorção de água por capilaridade1 (g)
5 min

1h

2h

4h

8h

24h

1

0,3

1,0

1,6

2,4

3,3

5,7

2

1,2

1,9

2,6

3,4

4,3

6,7

3

0,2

1,2

1,7

2,1

2,8

5,0

Média

0,6

1,4

2,0

2,7

3,5

5,8

kg/m2

0,029

0,069

0,100

0,133

0,173

0,291

Coeficiente de capilaridade w24h (kg/m2.h0,5)

0,1

2

1 Corpos-de-prova com área de 200 cm .

Tabela B2: Coeficiente de absorção de água por capilaridade (w). Amostra B

CP nº

Absorção de água por capilaridade1 (g)
5 min

1h

2h

4h

8h

24h

1

2,0

3,3

4,1

5,5

7,3

22,3

2

1,8

3,7

4,4

5,3

6,7

19,4

3

2,2

3,5

4,7

6,4

9,9

39,1

2,0

3,5

4,4

5,7

8,0

27,0

0,098

0,174

0,220

0,285

0,400

1,348

Média
kg/m

2

2

0,5

Coeficiente de capilaridade w24h (kg/m .h )
2

1 Corpos-de-prova com área de 200 cm .

0,3
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Tabela B3: Coeficiente de absorção de água por capilaridade (w). Amostra B1

CP nº

Absorção de água por capilaridade1 (g)
5 min

1h

2h

4h

8h

24h

1

0,8

1,5

2,0

2,5

2,7

5,9

2

1,0

1,4

2,0

2,3

2,4

5,2

3

0,9

1,3

1,7

2,2

2,1

4,7

Média

0,9

1,4

1,9

2,3

2,4

5,3

kg/m2

0,044

0,070

0,094

0,116

0,119

0,264

Coeficiente de capilaridade w24h (kg/m2.h0,5)

0,1

2

1 Corpos-de-prova com área de 200 cm .

Tabela B4: Coeficiente de absorção de água por capilaridade (w). Amostra B2

CP nº

Absorção de água por capilaridade1 (g)
5 min

1h

2h

4h

8h

24h

1

2,1

4,0

4,9

6,7

10,2

40,0

2

1,7

3,5

4,4

6,4

10,8

59,5

3

1,9

3,9

4,8

7,1

13,1

64,7

1,9

3,8

4,7

6,8

11,4

54,7

0,095

0,190

0,236

0,338

0,570

2,736

Média
kg/m

2

Coeficiente de capilaridade w24h (kg/m2.h0,5)

0,6

2

1 Corpos-de-prova com área de 200 cm .

Tabela B5: Coeficiente de absorção de água por capilaridade (w). Amostra C

CP nº

Absorção de água por capilaridade1 (g)
5 min

1h

2h

4h

8h

24h

1

0,6

1,0

1,5

1,9

2,1

4,8

2

0,5

0,9

3,7

3,8

5,3

7,4

3

0,8

1,1

1,7

2,4

2,5

5,8

Média

0,6

1,0

2,3

2,7

3,3

6,0

kg/m2

0,032

0,050

0,115

0,134

0,166

0,301

Coeficiente de capilaridade w24h (kg/m2.h0,5)
2

1 Corpos-de-prova com área de 200 cm .

0,1
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Tabela B6: Coeficiente de absorção de água por capilaridade (w). Amostra C1

CP nº

Absorção de água por capilaridade1 (g)
5 min

1h

2h

4h

8h

24h

1

0,6

1,0

1,4

1,8

2,2

5,2

2

0,4

0,8

1,3

1,6

1,9

4,5

3

0,6

1,1

1,4

1,8

2,0

4,8

Média

0,5

1,0

1,3

1,7

2,0

4,8

kg/m2

0,026

0,048

0,067

0,087

0,102

0,242

Coeficiente de capilaridade w24h (kg/m2.h0,5)

0,1

2

1 Corpos-de-prova com área de 200 cm .

Tabela B7: Coeficiente de absorção de água por capilaridade (w). Amostra C2

CP nº

Absorção de água por capilaridade1 (g)
5 min

1h

2h

4h

8h

24h

1

0,9

1,6

2,4

3,2

4,5

12,2

2

1,6

2,9

5,6

7,2

10,2

27,9

3

0,8

1,0

1,4

0,9

2,3

5,2

1,1

1,9

3,2

3,7

5,7

15,1

0,054

0,093

0,158

0,187

0,283

0,754

Média
kg/m

2

Coeficiente de capilaridade w24h (kg/m2.h0,5)
2

1 Corpos-de-prova com área de 200 cm .

0,2
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1.2

Resistência de aderência à tração

Os resultados obtidos nos ensaios para a determinação da resistência de aderência à
tração são apresentados nas Tabelas B8 a B14.

Tabela B8: Resultados de resistência de aderência. Amostra A

Tipo de ruptura (%)
Tensão de
Determ.
ruptura
(MPa)

Descolamento na interface

Ruptura da camada

Substrato-padrão /
revestimento

Substrato-padrão

Revestimento

1

1,42

95

5

-

2

1,53

95

5

-

3

1,44

75

5

-

4

1,74

95

5

-

5

1,12

95

5

-

6

1,34

95

5

-

Média

1,43

Tabela B9: Resultados de resistência de aderência. Amostra B

Tipo de ruptura (%)
Tensão de
Determ.
ruptura
(MPa)

Descolamento na interface

Ruptura da camada

Substrato-padrão /
revestimento

Substrato-padrão

Revestimento

1

2,06

-

5

95

2

1,85

5

5

90

3

1,55

40

5

55

4

1,87

10

10

80

5

1,93

35

25

40

6

2,06

10

10

75 (a)

Média

1,89

(a) - 5% falha na colagem.
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Tabela B10: Resultados de resistência de aderência. Amostra B1

Tipo de ruptura (%)
Tensão de
Determ.
ruptura
(MPa)

Descolamento na interface

Ruptura da camada

Substrato-padrão /
revestimento

Substrato-padrão

Revestimento

1

1,87

-

-

100

2

2,01

50

25

25

3

1,53

5

5

70 (a)

4

2,30

20

30

50

5

2,09

15

5

80

6

1,87

20

30

50

Média

1,94

(a) - 20% falha na colagem.

Tabela B11: Resultados de resistência de aderência. Amostra B2

Tipo de ruptura (%)
Tensão de
Determ.
ruptura
(MPa)

Descolamento na interface

Ruptura da camada

Substrato-padrão /
revestimento

Substrato-padrão

Revestimento

1

0,64

-

-

100

2

1,26

-

-

80 (a)

3

1,53

5

-

95

4

1,55

-

-

100

5

1,71

-

-

100

6

1,61

5

-

90 (b)

Média

1,53

(a) - 20% falha na colagem.
(b) - 5% falha na colagem.
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Tabela B12: Resultados de resistência de aderência. Amostra C

Tipo de ruptura (%)
Tensão de
Determ.
ruptura
(MPa)

Descolamento na interface

Ruptura da camada

Substrato-padrão /
revestimento

Substrato-padrão

Revestimento

1

0,86

-

-

100

2

1,53

-

-

95 (a)

3

1,82

-

5

95

4

1,34

-

-

100

5

1,50

-

-

95 (a)

6

1,71

5

5

85 (a)

Média

1,58

(a) - 5% falha na colagem.

Tabela B13: Resultados de resistência de aderência. Amostra C1

Tipo de ruptura (%)
Tensão de
Determ.
ruptura
(MPa)

Descolamento na interface

Ruptura da camada

Substrato-padrão /
revestimento

Substrato-padrão

Revestimento

1

1,69

-

-

95 (a)

2

1,50

5

5

80 (b)

3

1,85

-

5

90 (c)

4

1,74

-

5

95 (d)

5

1,55

-

5

75

6

1,55

-

5

95

Média

1,65

(a) - 5% falha na colagem.
(b) - 10% falha na colagem.
(c) - 5% falha na colagem.
(d) - 20% falha na colagem.
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Tabela B14: Resultados de resistência de aderência. Amostra C2

Tipo de ruptura (%)
Tensão de
Determ.
ruptura
(MPa)

Descolamento na interface

Ruptura da camada

Substrato-padrão /
revestimento

Substrato-padrão

Revestimento

1

1,44

-

5

90

2

1,31

-

5

95

3

1,55

-

-

90

4

1,53

-

5

95

5

1,66

-

-

100

6

1,71

-

-

100

Média

1,53

1.3

Aptidão para dissimular uma fissura

Os resultados obtidos nos ensaios para determinar a aptidão para dissimular uma fissura
são apresentados nas Tabelas B15 a B21.
Tabela B15: Resultados de dissimulação de fissura. Amostra A

Largura da fissura dissimulada (mm)
CP

Normal
Individual

1

0,47

(a)

-

Após congelamento
Média
0,47

Individual
0,27
-

Média
0,27

(a) - Ensaio realizado com apenas um CP.

Tabela B16: Resultados de dissimulação de fissura. Amostra B

Largura da fissura dissimulada (mm)
CP

Normal
Individual

1

0,43

2

0,64

Após congelamento
Média
0,54

Individual
0,19
0,21

Média
0,20
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Tabela B17: Resultados de dissimulação de fissura. Amostra B1

Largura da fissura dissimulada (mm)
CP

Normal
Individual

1

0,50

2

0,79

Após congelamento
Média

Individual
0,16

0,65

0,27

Média
0,22

Tabela B18: Resultados de dissimulação de fissura. Amostra B2

Largura da fissura dissimulada (mm)
CP

Normal
Individual

1

0,24

2

0,28

Após congelamento
Média

Individual
0,13

0,26

0,21

Média
0,17

Tabela B19: Resultados de dissimulação de fissura. Amostra C

Largura da fissura dissimulada (mm)
CP

Normal
Individual

1

0,33

2

0,65

Após congelamento
Média

Individual
0,17

0,49

0,11

Média
0,14

Tabela B20: Resultados de dissimulação de fissura. Amostra C1

Largura da fissura dissimulada (mm)
CP

Normal
Individual

1

0,50

2

0,79

Após congelamento
Média
0,65

Individual
0,10
0,17

Média
0,14
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Tabela B21: Resultados de dissimulação de fissura. Amostra C2

Largura da fissura dissimulada (mm)
CP

Normal
Individual

1

0,16

2

0,20

1.4

Após congelamento
Média

Individual

Média

0,07

0,18

0,09

0,11

Resistência à peladura: à seco e após imersão em água

Os resultados obtidos nos ensaios para a determinação da resistência à peladura, à seco
e após imersão em água são apresentados nas Tabelas B22 a B28.

Tabela B22: Resultados do ensaio de resistência à peladura. Amostra A

Determ.

Seco

15 min H2O

30 min H2O

120 min H2O

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

0,25

1,56

0,39

0,34

0,54

0,36

0,25

0,20

2

0,17

2,24

0,47

0,52

0,24

0,21

0,17

0,26

3

0,22

1,96

0,57

0,80

0,26

0,20

0,17

0,36

4

0,20

3,01

0,51

0,09

0,26

0,20

0,28

0,27

5

0,09

2,16

0,83

0,09

0,23

0,09

0,30

0,29

Média

1,68

2,19

0,55

0,37

0,31

0,21

0,23

0,28

kgf/cm

0,84

1,09

0,28

0,18

0,15

0,11

0,12

0,14

Média

0,97

0,23

0,13

0,13
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Tabela B23: Resultados do ensaio de resistência à peladura. Amostra B

Determ.

Seco

15 min H2O

30 min H2O

120 min H2O

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

1,35

1,94

0,48

0,49

0,46

0,18

0,09

0,10

2

1,45

1,94

0,64

0,51

0,36

0,36

0,14

0,10

3

1,34

1,90

0,55

0,57

0,34

0,25

0,09

0,10

4

1,27

2,06

0,50

0,50

0,32

0,27

0,09

0,10

5

1,93

2,06

0,53

0,66

0,45

0,35

0,10

0,10

Média

1,45

1,98

0,54

0,55

0,39

0,28

0,10

0,10

kgf/cm

0,73

0,99

0,27

0,27

0,19

0,14

0,05

0,05

Média

0,86

0,27

0,17

0,05

Tabela B24: Resultados do ensaio de resistência à peladura. Amostra B1

Determ.

Seco

15 min H2O

30 min H2O

120 min H2O

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

1,50

1,85

0,83

0,91

0,73

0,77

0,28

0,25

2

1,99

2,09

0,99

1,27

0,88

0,59

0,31

0,27

3

1,64

2,16

1,09

1,46

0,75

0,41

0,25

0,25

4

1,87

2,13

0,96

0,98

0,87

0,63

0,31

0,32

5

1,86

2,14

1,14

0,99

0,73

0,63

0,31

0,26

Média

1,77

2,07

1,01

1,12

0,79

0,61

0,29

0,27

kgf/cm

0,89

1,04

0,50

0,56

0,40

0,30

0,14

0,13

Média

0,96

0,53

0,35

0,14
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Tabela B25: Resultados do ensaio de resistência à peladura - Amostra B2

Determ.

Seco

15 min H2O

30 min H2O

120 min H2O

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

1,35

1,35

0,58

0,48

0,68

0,46

0,09

0,09

2

1,53

1,45

0,57

0,64

0,65

0,36

0,09

0,14

3

1,56

1,34

0,70

0,55

0,79

0,34

0,09

0,09

4

1,60

1,27

0,64

0,50

0,71

0,32

0,09

0,09

5

2,11

1,93

0,84

0,53

0,49

0,45

0,09

0,10

Média

1,63

1,47

0,67

0,54

0,66

0,38

0,09

0,10

kgf/cm

0,81

0,74

0,33

0,27

0,33

0,19

0,05

0,05

Média

0,77

0,30

0,26

0,05

Tabela B26: Resultados do ensaio de resistência à peladura. Amostra C

Determ.

Seco

15 min H2O

30 min H2O

120 min H2O

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

1,96

2,07

0,52

0,48

0,40

0,40

0,21

0,14

2

2,03

2,06

0,48

0,62

0,47

0,29

0,21

0,17

3

1,80

2,12

0,49

0,54

0,52

0,31

0,20

0,14

4

1,91

2,13

0,55

0,56

0,41

0,38

0,19

0,15

5

1,94

2,08

0,56

0,58

0,40

0,30

0,14

0,18

Média

1,93

2,09

0,52

0,55

0,44

0,34

0,19

0,16

kgf/cm

0,96

1,05

0,26

0,28

0,22

0,17

0,10

0,08

Média

1,01

0,27

0,19

0,09
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Tabela B27: Resultados do ensaio de resistência à peladura. Amostra C1

Determ.

Seco

15 min H2O

30 min H2O

120 min H2O

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

2,08

2,13

0,69

0,71

0,57

0,52

0,28

0,28

2

1,95

2,15

0,86

0,74

0,52

0,46

0,27

0,31

3

2,07

2,14

0,62

0,71

0,61

0,43

0,28

0,29

4

2,00

2,12

0,71

0,55

0,44

0,56

0,35

0,29

5

2,08

2,16

0,72

0,75

0,60

0,46

0,28

0,24

Média

2,04

2,14

0,72

0,69

0,55

0,49

0,29

0,28

kgf/cm

1,02

1,07

0,36

0,35

0,27

0,24

0,15

0,14

Média

1,04

0,35

0,26

0,14

Tabela B28: Resultados do ensaio de resistência à peladura - Amostra C2

Determ.

Seco

15 min H2O

30 min H2O

120 min H2O

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

1,99

2,01

0,33

0,44

0,40

0,29

0,09

0,10

2

1,88

2,05

0,27

0,56

0,33

0,29

0,09

0,11

3

1,77

2,09

0,25

0,78

0,33

0,30

0,09

0,09

4

2,12

1,91

0,34

0,34

0,31

0,24

0,09

0,09

5

1,70

1,92

0,33

0,55

0,30

0,28

0,09

0,09

Média

1,89

2,00

0,30

0,53

0,33

0,28

0,09

0,10

kgf/cm

0,95

1,00

0,15

0,27

0,17

0,14

0,05

0,05

Média

0,97

0,21

0,15

0,05
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1.5

Resistência à peladura: após ciclos de imersão em água e
congelamento e após ciclos de imersão em água e exposição ao
calor

Os resultados obtidos nos ensaios para a determinação da resistência à peladura após
ciclos de imersão em água e congelamento (-10ºC) e após ciclos de imersão em água e
exposição ao calor (70ºC) são apresentados nas Tabelas B29 a B35.

Tabela B29: Resultados do ensaio de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10º) e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC) – Amostra A

Determ.

Seco

-10ºC

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

1

1,27

1,62

2

1,47

3

70ºC
Faixa 1

Faixa 2

2,25

2,55

2,19

1,99

2,27

3,02

1,84

2,22

2,54

1,21

2,02

2,61

4

2,14

3,00

1,75

2,53

3,03

5

2,14

2,15

0,91

2,94

3,03

Média

185

2,26

1,68

2,61

2,54

kgf/cm

0,92

1,13

0,84

1,31

1,27

Média

1,03

Faixa 2

(a)

0,84

1,29

Falha na preparação do corpo-de-prova. Considerado apenas uma faixa.

Tabela B30: Resultados do ensaio de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10º) e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC) - Amostra B

Determ.

Seco

-10ºC

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

1

2,02

2,03

0,30

2

2,13

2,05

3

2,02

4

70ºC
Faixa 1

Faixa 2

0,86

1,67

1,16

0,64

0,45

1,11

1,19

2,14

0,67

0,49

1,26

1,32

2,19

2,08

0,52

0,71

1,09

1,58

5

2,04

1,78

0,09

0,09

1,54

2,02

Média

2,08

2,01

0,44

0,52

1,33

1,45

kgf/cm

1,04

1,01

0,22

0,26

0,67

0,73

Média

1,02

0,24

0,70
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Tabela B31: Resultados do ensaio resistência à peladura após ciclos de imersão em água e congelamento
(-10º) e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC) - Amostra B1

Determ.

Seco

-10ºC

70ºC

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

2,22

2,36

0,77

0,82

1,86

1,79

2

2,39

2,31

0,79

0,46

1,72

1,45

3

2,22

2,32

0,74

0,09

1,41

1,43

4

2,22

2,41

1,06

0,09

1,26

1,39

5

2,38

2,40

0,09

0,09

1,56

1,76

Média

2,29

2,36

0,69

0,31

1,56

1,56

kgf/cm

1,14

1,18

0,35

0,16

0,78

0,78

Média

1,16

0,25

0,78

Tabela B32: Resultados do ensaio de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10º) e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC) – Amostra B2

Determ.
1
2
3
4
5
Média
kgf/cm
Média

Seco

-10ºC

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

1,98

2,19

0,38

2,18

2,03

2,26

70ºC
Faixa 1

Faixa 2

0,23

2,24

1,71

0,55

0,21

0,09

1,50

2,39

0,55

0,31

0,09

0,09

2,25

2,40

0,55

0,25

0,09

0,09

2,36

2,40

0,09

0,09

0,09

0,09

2,21

2,28

0,43

0,22

0,52

0,70

1,10

1,14

0,21

0,11

0,26

0,35

1,12

0,16

0,30
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Tabela B33: Resultados do ensaio de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10º) e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC) - Amostra C

Determ.

Seco

-10ºC

70ºC

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

2,16

2,01

1,57

2,15

1,91

2,17

2

2,16

1,96

1,84

2,03

1,89

2,01

3

2,01

1,96

1,83

1,33

1,78

2,29

4

2,01

1,83

1,92

1,85

1,97

2,34

5

2,01

1,83

2,08

1,87

2,02

2,73

Média

2,07

1,92

1,85

1,85

1,91

2,31

kgf/cm

1,03

0,96

0,92

0,92

0,96

1,15

Média

1,00

0,92

1,05

Tabela B34: Resultados do ensaio de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10º) e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC) - Amostra C1

Determ.

Seco

-10ºC

70ºC

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 1

Faixa 2

1

2,20

1,90

0,48

1,19

2,02

2,11

2

2,21

2,40

0,83

2,14

1,74

2,16

3

2,27

2,38

1,28

2,16

2,13

2,25

4

2,29

2,44

1,49

2,34

2,13

2,32

5

2,48

2,41

1,70

2,26

2,03

2,40

Média

2,29

2,31

1,16

2,02

2,01

2,25

1,14

1,15

0,58

1,01

1,00

1,12

kgf/cm
Média

1,15

0,79

1,06
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Tabela B35: Resultados do ensaio de resistência à peladura após ciclos de imersão em água e
congelamento (-10º) e após ciclos de imersão em água e exposição ao calor (70ºC) - Amostra C2

Determ.

Seco

-10ºC

Faixa 1

Faixa 2

1

1,83

2

Faixa 1

Faixa 2

1,81

2,00

1,64

1,88

1,39

2,09

1,86

3

1,71

1,73

2,21

2,19

4

1,60

1,69

2,05

2,25

5

1,73

1,69

2,27

2,36

Média

1,75

1,66

-

-

2,12

2,06

kgf/cm

0,87

0,83

-

-

1,06

1,03

Média

0,85

Faixa 1

70ºC
Faixa 2

(a)

(a)

-

(a) – Descolamento das faixas durante a execução do ensaio.

1,04

