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RESUMO
O surgimento de novas tecnologias e processos construtivos na década de
1990, fruto da necessidade de melhorar a produtividade e encontrar formas de
aperfeiçoar processos, e a princípio diminuir custos, fez com que as construtoras
começassem a utilizar materiais vindos de outros países. O emprego da argamassa
inorgânica decorativa monocamada para o revestimento de fachadas é um destes
materiais, ainda não normatizado no Brasil, e que segue atualmente as
recomendações dos fabricantes para a sua aplicação, além da Diretriz SINAT nº
006, que estabelece os requisitos para avaliação técnica desse produto. Em visitas
realizadas a edifícios com idades entre 2 a 8 anos, verificou-se a presença de
anomalias como descolamentos, variações de tonalidade, eflorescências e
principalmente manchamentos, causados por sujidades e micro-organismos,
originados pelas condições atmosféricas e poluição existente nas grandes cidades,
comprometendo visualmente a estética dos edifícios, cuja análise é objeto deste
trabalho. Como este revestimento com argamassa monocamada tem como função
garantir a estanqueidade à ação das intempéries, foram realizados ensaios de
absorção de água pelo método do cachimbo proposto pelo Centre Scientifique et
Technique de la Construction-CSTC, com e sem a aplicação de hidrofugantes sobre
o revestimento em regiões íntegras e fissuradas. Também foram feitos ensaios em
laboratório de capilaridade por absorção por capilaridade em amostras de
revestimento de monocamada e de argamassa mista de cimento e areia com a
aplicação de hidrofugantes, comparando-se os resultados antes e após a ação de
intemperismo ou envelhecimento acelerado na câmara de CU-VB por 900 horas.
Ficou evidenciada a presença de hidrofugantes na composição da argamassa
monocamada das amostras ensaiadas e a eficácia dos produtos hidrofugantes
aplicados sobre amostras de argamassa mista e também sobre o revestimento
monocamada em campo e em laboratório. Verificou-se assim que a aplicação de
produtos hidrofugantes sobre os revestimentos monocamada contribuem para a
redução da absorção de água e para o aumento da durabilidade deste tipo de
revestimento, principalmente em regiões com microfissuras, sendo recomendado
que a utilização desses produtos faça parte de um programa de manutenção
periódica, conforme é prescrito na norma ABNT NBR 5674: 2012, contribuindo assim
na preservação estética e funcional das fachadas.

Palavras-chave: Revestimento externo em monocamada; Permeabilidade; Patologia;
Hidrofugação, Durabilidade; Manutenção.

ABSTRACT
Maintenance of decorative outer coating inorganic mortar monolayer
The emergency of new technologies and construction processes in the early
nineties, due to the need to improve productivity and processes, and cost reduction,
the construction companies realize the necessity to use materials coming from other
countries. The decorative inorganic mortar monolayer to cladding usage is still one of
these materials that is not standardized in Brazil and actually follows the
manufacturer application recommendations and also Guideline SINAT nº 006,
establishing the requirements for technical evaluation of this product. It was found
during visits at buildings at ages between 2 and 8 years the presence of
abnormalities like spalling, variations in tone and efflorescence and mainly stains
caused by dirties and fungus, which were caused by the atmospheric conditions and
pollution of big cities which visually compromised the buildings aesthetic, which is
this work analysis subject . As this coating monolayer mortar aims to ensure the
tightness to inclement weather, water absorption tests were performed by the method
proposed by Pipe Centre Scientifique et Technique de la Construction- CSTC, with
and without the application of hydrophobic coating on the intact and fissured regions.
Assays were also performed in capillary wicking by coating samples on monolayer
and mixed sand and cement mortar with the application of hydrophobic laboratory
comparing the results before and after weathering or the action of accelerated aging
in chamber CU -VB for 900 hours. It was evident the presence of hydrophobic
composition of the mortar monolayer of the samples tested and the effectiveness of
repellents products applied on samples of mixed mortar and also on the monolayer
coating on the field and in the laboratory . It has thus been that the application of
hydrophobic coatings monolayer on the product help reduce water absorption and to
increase the durability of this type of coating, especially in regions with microcracks is
therefore recommended that the use of these products is part of a periodic
maintenance program as is prescribed in ABNT NBR 5674: 2012, contributing in
aesthetic and functional preservation of the facades.

Key-words: External coating monolayer; Permeability; Pathology; Waterproofing;
Durability; Maintenance.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações iniciais e justificativas do trabalho
A indústria da construção civil cresceu muito nos últimos anos, tanto no
mercado nacional como no internacional, com o surgimento de diversos materiais e
sistemas inovadores principalmente na década de 1990. O sistema de revestimento
de fachada com a utilização da argamassa, um dos insumos mais antigos na
construção, sempre foi uma solução economicamente viável em relação a outros
tipos de revestimento e por muito tempo sua forma de execução e aplicação se
mantiveram inalteradas.
No Brasil, por volta dos anos 1980, as construtoras introduziram novas
formas de produção de revestimentos, o que levou à supressão de camadas. O
revestimento de argamassa, constituído por três camadas: chapisco, emboço e
reboco e que fazia respectivamente a ligação da base, a regularização e o
acabamento final, foram substituídos pelo revestimento com chapisco mais o
emboço com espessura média de 25 mm, utilizado em todas as obras, não
dispensando, porém, o sistema de pintura (BARROS, 2002).
Com a abertura do mercado às novas tecnologias houve, no início dos anos
2000, a introdução do revestimento de argamassa de base cimentícia com
pigmentos incorporados para revestimento decorativo de fachadas, produto este
utilizado na Europa desde a década de 70. Segundo o Centre Scientifique et
Tecnique du Batiment (1993b), esta argamassa cimentícia pigmentada pode ser
aplicada diretamente sobre o substrato de alvenaria ou sobre o concreto estrutural,
previamente preparado, com espessura média entre 12 mm e 15 mm.
O emprego da argamassa decorativa monocamada, utilizada há muitos anos
na Europa, iniciou no Brasil sem as devidas adaptações com relação às diferenças
climáticas, tipo e altura das edificações. (CRESCÊNCIO, 2003). Na França, de um
modo geral, os edifícios onde foi iniciada a utilização deste revestimento possuíam
até seis pavimentos, com estrutura e vedações compostas de paredes maciças de
concreto moldado no local ou em construções assobradadas. No Brasil a aplicação
do revestimento monocamada foi iniciada em prédios mais altos, o que pode gerar
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movimentações maiores, submetendo todo o sistema a diferentes tensões.
(PIOVEZAN; CRESCÊNCIO, 2003).
Além destes fatores, não houve o devido preparo para a formação e
treinamento de mão de obra específica para o revestimento com a argamassa
decorativa monocamada, além da falta de conhecimento específico nas técnicas de
aplicação e limitações do material empregado.
Segundo Medeiros e Sabbatini (1994), podem ser encontrados por todo o
Brasil vários casos de fissuras, descolamentos e problemas de umidade nos
revestimentos de argamassa tradicional, comprometendo o desempenho das
edificações cujas causas, podem estar relacionadas com a elaboração dos projetos,
com a execução, utilização ou mesmo a manutenção do revestimento. Para o
revestimento com argamassa decorativa monocamada em particular, por utilizar um
material relativamente novo no Brasil e consequentemente sem o pleno domínio
técnico do produto por parte dos projetistas e até mesmo das construtoras, torna-se
de fundamental importância à observação e propagação das especificações e
orientações dos fabricantes desde o desenvolvimento do projeto passando pela
execução até o uso final e sua manutenção. Os revestimentos de argamassa
exercem papel de fundamental importância para a garantia da durabilidade do
edifício como um todo, uma vez que têm como uma de suas principais funções a
proteção das vedações verticais, particularmente as externas (fachadas), contra os
diversos agentes agressivos.
Desta forma, a permanência do revestimento acima dos níveis mínimos de
desempenho deve ser uma meta a ser seguida desde a fase de especificação dos
revestimentos, na concepção dos detalhes construtivos, na fase de execução e na
definição do programa de manutenção (RESENDE; MEDEIROS; BARROS, 2001).
Existem

poucos

estudos

sobre

o

comportamento

do

revestimento

monocamada com o passar do tempo tanto no Brasil como no exterior.
(CRESCÊNCIO, 2003). Problemas como manchamentos, sujidades por poluição,
fissuras e outras manifestações patológicas ocorrem em maior ou menor grau,
tornando premente a busca de soluções técnicas para o uso e manutenção das
fachadas para sanar ou minimizar estes problemas.
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Verificou-se em visitas feitas a edifícios com idades entre 3 a 10 anos nos
municípios de Barueri e São Paulo, descolamentos em detalhes arquitetônicos
(Fotografia 1), umidade ascendente junto ao piso com a proliferação de fungos
(Fotografia 2), manchas acentuadas de umidade junto aos últimos andares
(Fotografia 3) e variação de tonalidade entre pavimentos (Fotografia 4).
Fotografia
1:
Descolamentos
detalhes arquitetônicos.

Fonte: do autor (2012).

em

Fotografia 2: Umidade ascendente

Fonte: do autor (2012).

Fotografia 3: Umidade e proliferação de Fotografia 4: Variação de tonalidade entre
fungos junto aos últimos andares.
andares.

Fonte: do autor (2014).

Fonte: do autor (2013).

18

O revestimento externo é uma etapa de obra sujeita à ação das intempéries,
sendo considerado como caminho crítico pelas construtoras dentre as demais
atividades ou serviços no cronograma. Como o revestimento monocamada tem
como principal função oferecer um acabamento decorativo em uma única atividade
ou serviço, sua escolha justifica-se pela economia de tempo e mão de obra em
comparação às fachadas que recebem o revestimento com argamassa tradicional e
posterior pintura.
Normalmente, os prazos e principalmente os custos reduzidos adotados
pelas construtoras acabam comprometendo a adoção de procedimentos e cuidados
necessários para a diminuição de problemas patológicos futuros. Em visita a vários
canteiros que realizavam revestimento com argamassa tradicional, Fiess, (2005),
constatou que as normas técnicas não eram observadas quanto à espessura do
revestimento e na preparação do substrato e que em pelo menos 50% das obras
não era realizado um controle tecnológico da argamassa.
Desta forma, a observação das normas e das boas técnicas construtivas fica
evidenciada como importante para a melhoria da qualidade e desempenho de
qualquer revestimento em argamassa durante a sua execução e que o trabalho de
conhecimento, conscientização e treinamento com uma fiscalização eficaz por parte
das construtoras trará, com certeza, um produto final satisfatório ao longo de sua
vida útil.
Como em todo processo construtivo, torna-se essencial o planejamento e
aplicação de procedimentos de manutenção a serem feitas pelo usuário final. Para o
caso específico do revestimento com argamassa decorativa monocamada, a
lavagem e aplicação de hidrofugantes sobre o revestimento, quando necessário, é
uma forma de melhorar o aspecto e proteger o sistema de revestimento postergando
a sua degeneração. Este tipo de revestimento, que também tem como função ser
estanque à água nas vedações externas, está mais sujeito a uma exposição direta
às intempéries e agentes agressivos externos, uma vez que sobre ele não é
aplicado nenhuma camada protetora.
Ainda não existe uma norma prescritiva específica para o revestimento com
argamassa inorgânica decorativa monocamada. O Sistema Nacional de Avaliações
Técnicas (SINAT) instituído no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
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Produtividade do Habitat (PBQPH- ) e vinculada à Secretaria Nacional de Habitação
(SNH), realizou a harmonização dos procedimentos para a avaliação técnica deste
produto formando a Diretriz SINAT nº 006 em Julho de 2012 onde são abordados a
sua caracterização, requisitos e critérios de desempenho, métodos de avaliação e
controle da qualidade. Estes dados técnicos, com base nesta diretriz, formarão o
Documento de Avaliação Técnica (DATec) para o produto avaliado e que farão parte
do boletim técnico do fabricante.

1.2 Objetivos
O principal objetivo desta dissertação é a proposição de orientações para a
manutenção do revestimento com argamassa inorgânica monocamada visando
aumentar a vida útil das fachadas.

1.3 Método de trabalho
Para que os objetivos fossem alcançados, o trabalho foi desenvolvido com
as seguintes etapas:
•

revisão bibliográfica, para fundamentar os diversos conceitos utilizados no
trabalho;

•

ensaio de permeabilidade em campo pelo método do cachimbo desenvolvido
pelo Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) e pela Réunion
Internationale des Laboratoires d’Essais et de Recherches sur les Matériaux et
les Constructions (RILEM) (DIAS; CARASEK, 2003) em edifício com idade de 8
anos comparando a eficácia de quatro tipos de hidrofugantes aplicados sobre o
revestimento em região íntegra e fissurada;

•

ensaios de absorção de água por capilaridade antes e após exposição na
câmera de CU-VB por 900 horas com a aplicação de seis tipos de hidrofugantes
sobre corpos de prova moldados de argamassa mista de cimento, cal e areia
(1:2:9) e de três tipos de hidrofugantes em corpos de prova de amostras retiradas
de um edifício revestidos com argamassa decorativa monocamada com idade de
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2 anos e o processamento destas informações comparando o comportamento
dos produtos;
•

ensaios de permeabilidade em laboratório pelo método do cachimbo em
amostras de argamassa mista de cimento, cal e areia (1:2:9) e com amostras de
argamassa decorativa monocamada retiradas do edifício com idade de 2 anos
no seu estado “natural” e com aplicação de quatro tipos de hidrofugantes antes e
após a exposição da câmara de CU-VB por 900 horas.
É apresentado no Quadro 1 o resumo das atividades e planejamento dos

trabalhos realizados.
Quadro 1: Resumo dos métodos de ensaios realizados.
Tipo de
ensaio

Local

Idade das
amostras
/edifício

Base de
aplicação

Traço do
corpo de
prova

Quantidade
de
hidrofugantes
utilizados

Método do
cachimbo

Campo

8 anos

Monocamada

N/A

4

Absorção de
água por
capilaridade

Laboratório
antes e após
CU-VB

2 meses

Argamassa
mista

Cimento,
cal e areia
(1:2:9)

6

Método do
cachimbo

Laboratório
antes e após
CU-VB

2 anos

Monocamada

N/A

3

Fonte: Elaborado pelo autor
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2 REVESTIMENTO MONOCAMADA

2.1 Conceituação e histórico do revestimento
Segundo o dicionário técnico da European Mortar Industry Organization
(2001), o revestimento monocamada pode ser definido como uma argamassa
concebida para revestimento, aplicada numa só camada, que cumpre todas as
funções de proteção e decoração conseguidas por um sistema multicamada,
geralmente colorida.
O revestimento monocamada é classificado, segundo Crescêncio, (2003),
como um revestimento monolítico, de pequena espessura, produzido a partir da
aplicação, em camada única, de uma argamassa cimentícia, com pigmento
incorporado à sua composição, podendo receber, na superfície, acabamento
raspado, travertino, chapiscado, desempenado ou alisado. Além da presença de
pigmento em sua composição, a adição de outros componentes como hidrofugantes,
por exemplo, complementam e proporcionam a principal função do revestimento
monocamada que é a estanqueidade.
O revestimento monocamada tem, portanto, como principal função garantir a
estanqueidade da fachada, ou seja, limitar a quantidade de água que atinge o
substrato ou base de aplicação da argamassa proporcionando uma proteção contra
agentes mecânicos e climáticos (QUINTELA; COVACHO; FREITAS, 2005).
A norma vigente ABNT NBR 13529:2013– Revestimentos de paredes e tetos
de argamassa inorgânica- terminologia, aborda o revestimento de argamassa,
propondo a classificação do Quadro 2, onde o revestimento de camada única é
definido como “revestimento de um único tipo de argamassa (exceto chapisco),
aplicado em uma ou mais demãos sobre a base”, porém esta classificação não é
aplicada ao revestimento com argamassa monocamada e sim com argamassa
tradicional.
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Quadro 2: Classificação do revestimento
Critério de classificação

Tipo

Número de camadas aplicadas

Revestimento de camada única

Acabamento de superfície

Camurçado
Chapiscado
Desempenado
Sarrafeado
Imitação travertino
Lavado
Raspado

Fonte: NBR 13529 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013a).

No Brasil uma norma específica para este tipo de revestimento está em
discussão no Comitê CB-018 ”Cimento, Concretos e Agregados” da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo analisadas as características físicoquímicas e demais propriedades da argamassa especificando as “[...] exigências e
recomendações para projeto, preparação e aplicação das argamassas decorativas
industrializadas à base de aglomerantes inorgânicos, adições e aditivos poliméricos,
podendo ou não conter pigmentos” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2014). A definição de revestimento monocamada, em discussão no
Comitê CB18 da ABNT, é de um revestimento obtido por meio da aplicação de
argamassa inorgânica decorativa diretamente sobre o substrato (com ou sem
presença de chapisco) em uma única camada ou em camadas sobrepostas do
mesmo material (Figura 1).
Figura 1: Desenho esquemático do revestimento com argamassa inorgânica
decorativa monocamada.

Fonte: ABNT/CB-18 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2014)
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Para a norma EN- 998-1: 2010 a definição de revestimento monocamada é a
de uma argamassa concebida para revestimento aplicada em uma só camada que
cumpre todas as funções de um sistema multicamada utilizado no exterior das
edificações composta de agregados normais e/ou leves e que normalmente é
colorida (EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2010).
O

emprego

dos

primeiros

revestimentos

decorativos

monocamada

aconteceu no mercado francês em 1969 onde a argamassa era produzida com
cimento branco, agregados e pigmentos aplicados por projeção mecânica
diretamente no substrato de alvenaria ou em estrutura de concreto armado,
constituindo um acabamento decorativo. De formulação próxima à da argamassa e
revestimento tradicional, distinguia-se dela pela adição de polímeros que
melhoravam a aderência à base, a trabalhabilidade e facilitavam a fluidez através do
equipamento de projeção, reduzindo a permeabilidade do conjunto (LEJEUNNE,
1996 apud CRESCENCIO, 2003).
Com a entrada de novos fabricantes na França a partir de 1973 e a
introdução de cargas leves na formulação da argamassa (perlita que é um mineral
de rocha de origem vulcânica, vermiculita e pedras pomes), houve uma maior
diversificação do produto sendo que entre 1976 e 1980, nota-se ainda o acréscimo
de outros aditivos (CRESCÊNCIO, 2003).
O CSTB publicou em 1993 os “Cahiers do CSTB” nº 2669 documentos
técnicos

definindo

as

condições

de

utilização

da

argamassa

decorativa

monocamada (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 1993a;
1993b)
As especificações para a aplicação de argamassas minerais para
revestimentos externos, definidas pela norma NF P 15.201 – Referência DTU 26.1
(Document Technique Unifié), foram atualizados em 2008 unificando a execução do
revestimento tradicional com a execução do revestimento monocamada. Com esta
revisão são analisados, entre outros fatores, os tipos de acabamento, formas de
aplicação, resistência da base e preparação dos substratos. Antes existiam
documentos para aplicação da argamassa tradicional e para a aplicação da
argamassa monocamada em separado, sendo unificados para a formação desta
nova norma prescritiva.
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A figura 2 apresenta a mudança dos revestimentos em fachada ao longo do
tempo, partindo do revestimento tradicional até o revestimento monocamada.
Figura 2: – Modificações no sistema de revestimento com argamassa (a) tradicional (b)
emboço. (c) com argamassa monocamada aplicada sobre alvenaria e sobre estrutura de
concreto.

Fonte: Adaptado de Crescêncio (2003).

A

aplicação

do

revestimento

monocamada

na

Europa

cresceu

aproximadamente 1.100% no período de 30 anos (1976 a 2006) (Figura 3).

Figura 3: Evolução do revestimento monocamada em 30 anos

Fonte: Syndicat National des Mortiers Industriels (2012).

O revestimento decorativo monocamada chegou ao Brasil na cidade de São
Paulo no final de 1999 com materiais importados da França e Espanha e aplicados
em obra de pequeno porte (CRESCÊNCIO; BARROS, 2013). Segundo a empresa
Argamont, uma das produtoras da argamassa monocamada no Brasil, foi
comercializado o produto Top Revest H o equivalente a mais de 15.000.000 m² de
área revestida em 15 anos (ARGAMONT REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS,
2014).
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Em março de 2006 foi emitida pelo IPT a Referência Técnica 23 A para a
argamassa decorativa para revestimentos monocamada para a “Weber –pral classic
SE” fabricada pela Weber Saint-Gobain para a região sudeste do Brasil sendo
reavaliada por meio da DATec nº 019 em outubro de 2013, com novos ensaios e
considerações propostos pela Diretriz SINAT nº 006.

2.2 Conceituação de argamassa
Segundo a norma NBR 13529 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013a) a argamassa de revestimento é uma “mistura homogênea de
agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não
aditivos ou adições, com propriedades de aderência e endurecimento”.
Quintela (2006) afirma que a argamassa é um produto resultante da mistura
de um agente ligante com uma carga de agregados e que durante muito tempo foi
produzida exclusivamente em obra, implicando no armazenamento das matérias
primas e posterior mistura nas devidas proporções para ser aplicada. Desta forma,
ao se montar um canteiro de obra, era necessário garantir um espaço suficiente, não
só para o armazenamento como para a sua mistura. Com o passar do tempo e a
perda de conhecimento técnico percebeu-se a falta de constância na qualidade da
argamassa obtida, que ficava dependente do cuidado de quem efetuava a mistura.
A crescente preocupação de racionalização de custos e cumprimento de
prazos, acrescidas da exigência com qualidade e produtividade das atividades, além
da preocupação com questões de limpeza, arrumação e espaço disponível em
canteiro, estimularam o desenvolvimento de novas tecnologias e a produção da
argamassa industrializada. (Figura 4).
Com as argamassas industrializadas, a dosagem entre as diversas matérias
primas é realizada em fábrica, bastando à obra adicionar a porção de água
necessária para a obtenção da consistência pretendida para se proceder a
aplicação.
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Figura 4: Causas para o aparecimento das argamassas industrializadas

Fonte: Gonçalves (2010).

A argamassa inorgânica decorativa, como é classificada na Diretriz SINAT,
pertence a esta família de argamassas e é constituída pela mistura homogênea de
um conjunto básico dos seguintes materiais: (variando eventualmente conforme o
fabricante):
a) cimento branco estrutural;
b) agregado proveniente de dolomita (composto de carbonato de cálcio e
magnésio);
c) cal hidratada;
d) aditivos:
• pigmentos minerais inorgânicos;
•

retentor de água;

•

incorporador de ar;

•

fungicidas;

•

hidrofugantes;

•

plastificantes.

Os agregados são materiais granulares, inertes e que não intervém na
reação de endurecimento da argamassa.
Os tipos de areia e sua composição mineralógica apresentam um papel
importante no comportamento das argamassas, bem como a forma dos grãos e sua
curva granulométrica.
Os

agregados

que

constituem

a

argamassa

monocamada

são

fundamentalmente formadas por areias carbonáticas, porém em certos casos podem
ser usados agregados leves (vermiculita, perlita, argila expandida, pedra-pome,
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granulado de poliestireno, etc.) de forma a diminuir as tensões que o reboco exerce
sobre o suporte e assim aumentar a sua deformabilidade com a queda do módulo de
elasticidade (QUINTELA, 2006).
Os pigmentos podem ser classificados como adição destinada a colorir a
argamassa

do

revestimento,

permitindo-lhes

assim

desempenhar

funções

decorativas, dispensando a aplicação de pintura. São formados por óxidos metálicos
(óxidos ou hidróxidos de ferro, de cromo, de cobalto ou de manganês)adicionados à
argamassa em pequenas quantidades. Os pigmentos escuros tornam o revestimento
mais sujeito ao aparecimento de manchas por eventual formação de eflorescências
e por terem um coeficiente de absorção da radiação solar mais elevado (SOUZA,
2009).
Os retentores de água reduzem a evaporação e a exsudação da argamassa
fresca melhorando a capacidade de retenção de água em substratos mais
absorventes e possibilitando que haja uma hidratação completa do cimento,
tornando-o menos sensíveis às condições climáticas (tempo quente e seco) e
melhorando a aderência à base (FERREIRA, 2010). Os retentores são geralmente
derivados celulósicos e podem agir como agentes espessantes, alterando a reologia
da argamassa (SOUZA, 2009).
Os incorporadores de ar têm como função produzir bolhas de ar durante o
processo de mistura da argamassa tornando-a mais homogênea e melhorando sua
plasticidade e a trabalhabilidade, reduzindo o consumo de água (Fotografia 5).
(SOUZA, 2009).
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Fotografia 5: Aspecto da mudança ocorrida nas características reológicas da argamassa
com introdutor de ar: (a) sem aditivo e (b) com introdutor de ar apresentando aspecto
plástico.

Fonte: Souza (2009).

De acordo com Quintela (2006), a redução da massa específica e do módulo
de deformação, diminui a geração de fissuras pelo aumento do número de poros,
porém, são verificadas reduções na resistência à tração e compressão. Essa
incorporação de ar pode ser controlada monitorando o tempo de mistura e a
velocidade do misturador.
Os fungicidas têm a função de impedir a fixação de micro-organismos
(fungos, musgos, líquenes) cujo desenvolvimento é favorecido pelas condições
ambientais e nutricionais no revestimento (RESENDE; MEDEIROS; BARROS,
2001).
Os hidrofugantes são responsáveis pela diminuição da capilaridade do
reboco e constituídos por finas partículas insolúveis (não dever exceder a 2% da
massa do ligante), obstruindo pelo menos parcialmente, a penetração de água no
revestimento, por redução da tensão capilar no interior da argamassa melhorando
assim a sua capacidade de impermeabilização. (QUINTELA, 2006).
Os

plastificantes

são

produtos

que

melhoram

as

qualidades

de

trabalhabilidade e de aplicação da argamassa, permitindo a redução da quantidade
de água na mistura. A função dos plastificantes é promover a dispersão das
partículas do cimento na fase aquosa da argamassa através do rompimento das
forças eletrostáticas com a utilização de tensoativo formado por moléculas orgânicas
de cadeia longa com uma extremidade hidrófoba (que repele a água), aumentando
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sua superfície específica e facilitando sua hidratação (MEHTA; MONTEIRO, 1994),
(Figura 5).
Figura 5: Desenho esquemático do efeito do plastificante na pasta de cimento.

Fonte: Quintela (2006).

As características principais das argamassas industrializadas em geral e em
particular da argamassa inorgânica monocamada são corrigidas e melhoradas com
a aplicação ponderada dos aditivos, ajudando a modificar algumas de suas
propriedades tanto no estado fresco como no estado endurecido. Conforme DATec
nº 019 feito com para a argamassa monocamada da empresa Weber Saint-Gobain,
é comercializado um aditivo acelerador de endurecimento que pode ser empregado
durante o processo de mistura, observando-se o consumo prescrito pelo fabricante,
para a aplicação em dias com temperaturas mais baixas ou em estados do sul do
Brasil. Este mesmo fabricante alerta quanto ao emprego deste tipo de aditivo uma
vez que a retração da argamassa é maior aumentando o risco no aparecimento de
fissuras.
2.3 Caracterização da argamassa monocamada
No início da década de 90, o CSTB criou a classificação MERUC, com o
objetivo

de

definir

categorias

para

as

características

que

influenciam

comportamento do revestimento monocamada.
A classificação MERUC abrange as seguintes características:
● M- massa volumétrica aparente do revestimento endurecido (kg/m³);
● E- módulo de elasticidade (MPa);
● R- resistência à tração (MPa);

o
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● U- retenção de água (%);
● C- capilaridade (g/dm²/min½).
Para cada característica foram criadas seis classes de especificações,
conforme as condições de aplicação e do tipo de substrato. Esta grande variedade
de classes dificulta a escolha do produto pelo número de variáveis envolvidas a
serem compatibilizadas no uso da argamassa monocamada.
No ano de 1993 o CSTB publicou o “Cahier des prescriptions techniques
d’emploi et de mise en oeuvre” 2669-2 (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DU BATIMENT, 1993a) que define as condições de trabalho e execução dos
revestimentos com argamassa monocamada.
A partir de 1995 os produtos, por meio de um Regulamento Técnico, passam
a receber a certificação CSTBat em atendimento aos requisitos mínimos atendidos
quanto as características e comportamento da argamassa.
Nos países europeus as especificações da argamassa para aplicação em
paredes internas e externas, encontra-se na norma EN 998-1:2010 (EUROPEAN
COMITEE FOR STANDARDIZATION, 2010a), relacionada às propriedades da
argamassa no estado fresco e endurecida. Essa norma também apresenta os
requisitos gerais exigidos para as argamassas de revestimento, em função das suas
propriedades e/ou uso:
● Uso geral (GP): argamassa de formulação sem possuir características
especiais;
● leve (LW): argamassa cuja densidade após endurecimento é inferior ou
igual a 1.300 kg/m³;
● colorida (CR): argamassa especialmente pigmentada para uma função
decorativa;
● revestimento monocamada de uso exterior (OC): argamassa concebida
para revestimento a ser aplicada em uma só camada, que cumpre todas
as funções de proteção e decoração conseguidas por um sistema
multicamada, geralmente colorida;
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● renovação (R): argamassa utilizada em bases com presença de sais
solúveis com elevada porosidade e permeabilidade ao vapor d’água;
● isolamento térmico (T): argamassa com propriedades específicas de
isolamento térmico.
Para a argamassa de revestimento monocamada (OC), as principais
exigências da norma EN 998-1 são relativas ao produto no estado endurecido
considerando-se para sua caracterização as propriedades, métodos de ensaio e
especificações apresentadas no Quadro 3 .
Quadro 3 : Exigências da argamassa para revestimentos monocamada
Propriedades

Unidade

Método de ensaio

Especificação

Massa específica

kg/m³

EN 1015-10:1999

Valor declarado

Resistência a compressão

Categorias

EN 1015-11:1999

CS I a CS IV

Aderência após ciclos de

N/mm² e tipo de fissura

EN 1015-21:2002

Valor declarado e tipo

envelhecimento

de fissura
EN 1015-12:2000

Absorção de água por

Categorias

EN 1015-18:2002

W1 e W2

ml/cm² após 48 hs

EN 1015-21:2002

≤ 1 ml/cm² após 48 hs.

µ

NP EN 1015-19:2000

≤ Valor declarado

Condutividade térmica

w/m.k

EN 1745:2002

Reação ao fogo

classes

NP EN 13501:-1:2004

capilaridade
Permeabilidade à água após
ciclos de envelhecimento

Coeficiente de
permeabilidade a vapor

Valor tabelado

Euroclasse declarada
A1 a F.

Fonte: EN 998-1: 2010 da European Committee for Standardization (2010a).

Os limites para as argamassas para revestimento monocamada são
especificados na norma EN 998-1, apenas para a resistência à compressão, para a
absorção de água por capilaridade e para permeabilidade a água.
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A avaliação da argamassa monocamada é feita, segundo o CSTB, nos
estados anidro, em pasta e endurecido (Quadro 4), com os ensaios realizados em
laboratório frente a especificações a serem atendidas.
Quadro 4 : Caracterização da argamassa monocamada.
Identificação e
caracterização
do produto

Propriedades

Unidade

Procedimento

Densidade de
massa

g/dm³

Diferença da massa de recipiente cilíndrico cheio menos a
tara pelo volume de 0,5 dm³

Granulometria

%

Passagem por peneira malhas (0,063 a 4,0 mm)

Teor de cinzas

%

Variação de massa após calcinação da amostra de 5 g até
900°C por 5 horas

Densidade de
massa

g/dm³

Diferença da massa de recipiente cilíndrico cheio menos a
tara pelo volume de 1 dm³.

Retenção
d’água

%

Variação da massa da mistura resultante da perda de água
submetido a vácuo de 50 mm de mercúrio por 15 minutos.

Sensibilidade ao
modo de
mistura

g/dm³

Diferença da densidade de uma amostra preparada em
velocidade baixa por 30 s e 3 minutos à alta velocidade.

Estabilidade de
ar incorporado

g/dm³

Diferença da densidade de uma amostra após 15 minutos e
30 minutos.

Densidade de
massa

g/dm³

Três corpos de prova de 4 cm X 4 cm X 16 cm para
execução de ensaios aos 7 e 28 dias. Calculada pela razão
entre o peso encontrado e o volume teórico (256 cm³)

Resistência à
tração na flexão
e resistência à
compressão

MPa

Tração: corpos de prova prismáticos são ensaiados com
velocidade de carregamento de 50 N/s até a ruptura.
Compressão: o ensaio é realizado com carga de 100 N/s
com as meia-peças prismáticas do ensaio a tração na
flexão.

Absorção
d’água por
capilaridade.

kg/(m .mi
1/2
n )

Três corpos de prova são imersos em água com altura entre
5 mm e 10 mm por 10 minutos. Após pesagem é repetida a
operação aos 90 minutos. O coeficiente de capilaridade é
expresso em gramas por unidade de área em função da raiz
quadrada do tempo de imersão aos 10 e 90 minutos

Variações
dimensionais e
de massa

mm/m

Três corpos de prova medindo 2 cm X 4 cm X 16 cm
pesados e aferidos no seu comprimento aos 3,7,14,21,28
dias com temperatura de (23 ± 2)º C e de (50± 5) %.

Estado Anidro

Estado em
pasta

Estado
endurecido

2

Fonte: Centre Scientifique et Technique du Batiment (2008b)
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A densidade é uma das características com maior importância na avaliação
de uma argamassa no estado fresco, dependendo essencialmente da preparação e
das condições de sua aplicação na obra, condicionando simultaneamente todas as
outras características, sobretudo as mecânicas (QUINTELA, 2006).
A retenção d’água consiste na capacidade da argamassa fresca manter a
sua trabalhabilidade quando sujeita a solicitações que provocam perda de água.
(CARASEK, 2007).
Uma argamassa de revestimento monocamada com retenção de água entre
mediana a alta é recomendada para bases absorventes, porosas e com clima
quente ou vento seco. Esta retenção pode ser considerada baixa com Re menor que
86 %, mediana com Re entre 86% a 94% e alta com Re maior de 94% conforme a
DTU 26.1:2008 (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 2008c).
As características gerais da argamassa definidas na norma EN998-1, no
estado endurecido e que são aplicadas também na argamassa monocamada, são:
CS- resistência à compressão
após 28 dias

CSI :0,4 a 2,5 MPa
CSII: 1,5 à 5,0 MPa
CS III: 3,5 à 7,0 MPa
CS IV: ≥ 6,0 Mpa

W- absorção por capilaridade

W0: Sem especificação
W1: Capilaridade ≤ 0,4 kg/m².min

0,5

W2: Capilaridade ≤ 0,2 kg/m².min0,5
A avaliação da compatibilidade do revestimento com a base foi considerada
na nova DTU 26.1 de Abril/2008 em função da resistência do substrato ou de sua
dureza superficial conforme ensaios de resistência à tração direta NF EN 1015-12
criando-se três classes: Rt1, Rt2 e Rt3 (Quadro 5) e que classificam a categoria do
revestimento:
●

OC 1 para todos os tipos de base classe Rt1,Rt2 e Rt3;

●

OC2 para os tipos de base classe Rt2 e Rt3;
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●OC3 para os tipos de base classe Rt3;

As categorias do revestimento monocamada são declaradas pelo fabricante
da argamassa.
Entende-se, portanto, que o tipo de argamassa a ser escolhida depende
também da resistência de aderência à tração direta do substrato (Rt).
Quadro 5 : Compatibilidade do revestimento com a base.
Tipo de base

Resistência(MPa)

Categoria de
revestimento
monocamada

Elementos de resistência
superficial elevada: (blocos
de concreto)

Rt˃0,8

OC 3, OC 2, ou OC 1

Elementos de resistência
superficial mediana: (blocos
cerâmicos)

0,6 ≤ Rt ≤ 0, 8

OC 2 ou OC 1

Elementos de resistência
superficial frágil: (blocos de
concreto celular autoclavado)

0,4 ≤ Rt< 0,6

OC 1

Fonte: Centre Scientifique et Technique du Batiment (2008a)

A escolha do revestimento é determinada, conforme a DTU 26.1:2008, pela
resistência da base onde vai ser aplicada, pelas condições atmosféricas e pela
situação e orientação geográfica da parede. (Quadro 6).
Quadro 6: Orientação para escolha do revestimento
Situação e área da parede a ser revestida

Classificação

Exposição à chuva

W2

Exposição a choques físicos

CS III ou CS IV

Paredes enterradas

W2, CS III ou CSIV (acabamento liso
recomendado).

Para grandes superfícies

CS IV

Para superfícies reduzidas (cornijas, molduras, etc.).

CII ou CS III

Fonte: Syndicat National des Mortiers Industriels (2012).
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No Brasil, conforme a Diretriz SINAT nº 006/ 2012, a argamassa inorgânica
decorativa monocamada deve atender aos seguintes requisitos no estado fresco e
endurecido (Quadro 7).
Quadro 7 : Requisitos a serem atendidos pela argamassa monocamada
Característica

Requisito/especificação

Método de ensaio

Retenção de água

≥82%

ABNT NBR 13277

Densidade de massa no
estado fresco

Informação do fabricante

ABNT NBR 13278

Sensibilidade ao processo de
mistura

Variação na densidade de massa no
estado fresco ≤ 450 kg/m3

ABNT NBR 13278

Estabilidade do ar incorporado

Variação na densidade de massa no
estado fresco ≤ 120 kg/m3

ABNT NBR 13278

Resistência à tração na flexão

≥ 2,0 MPa

ABNT NBR 13279

Módulo de Elasticidade

≤12 GPa

ABNT NBR 15630

Resistência potencial de
aderência à tração

Classe A3 (≥ 0,30 MPa) NBR 13281

ABNT NBR 15258

≤ 1,4 mm/m

ABNT NBR 15261

Coeficiente de capilaridade

≤ 2 g/dm2. min-1/2

ABNT NBR 15259

Permeabilidade ao vapor
d'água

Coeficiente de resistência à difusão de
vapor ≤ 50

EN 12572

Variação dimensional –
retração

Fonte: Diretriz SINAT nº006 do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (2012)

A caracterização da argamassa monocamada para revestimentos externos
para diferentes situações e exposição da fachada como é preconizado na NF DTU
26.1, não é aplicada na Diretriz SINAT nem tampouco a formação de categorias
para esta argamassa em função da resistência do substrato.
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A adoção de critérios pré-estabelecidos do tipo de argamassa monocamada
em função da situação e localização geográfica, intempéries, área a ser revestida e
principalmente do tipo de substrato onde ela será aplicada, facilitam a escolha e
resultam em um melhor desempenho do revestimento.
2.4 Execução do revestimento
Os principais cuidados a serem tomados antes do início da aplicação, assim
como para todo tipo de revestimento, são a limpeza da base eliminando-se materiais
soltos ou pulverulentos, produtos químicos e quaisquer pontos de incrustações que
possam afetar o revestimento, além de eliminar todas as irregularidades superficiais,
como depressões, furos, rasgos e eventuais excessos de argamassa das juntas de
alvenaria. Esta preparação da base é uma operação de grande importância de forma
a não prejudicar a aderência e durabilidade do revestimento.
No caso da regularização com uso do “Weber-pral classic SE”, conforme
DATec nº19 , a etapa final do acabamento deve ser executada em no máximo 24
horas após a execução da primeira etapa (regularização). Caso sejam ultrapassadas
às 24 horas, deve-se aplicar “Chapisco Rolado Quartzolit” antes da execução da
segunda etapa ou etapa final. No caso de regularização com argamassa básica
única, essa camada de regularização deve apresentar resistência de aderência e
superficial de pelo menos 0,30 MPa. A avaliação técnica, que consta na DATec nº
019 com o produto “Weber –pral classic SE”, foi considerada limitando a aplicação
da argamassa predominantemente na região sudeste. O emprego para a região Sul
pode ser feita desde que não apresentem temperaturas negativas, avaliando-se o
comportamento do produto à variações cíclicas da ação do calor e do congelamento.
Para as regiões Nordeste e Centro-Oeste a limitação é decorrente a existência de
temperaturas muito elevadas ou superiores a 35º C e umidade inferior a 30%. A
Diretriz SINAT nº006 não é aplicada para a região Norte, devido ao elevado índice
pluviométrico (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2013).
Para superfícies de concreto com resistência à compressão superior a 20
MPa, deve-se observar procedimento criterioso de limpeza, proporcionando a
perfeita abertura dos poros antes da aplicação do chapisco.
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A aplicação da argamassa monocamada sobre bases de concreto, com
poros mais fechados, sem a aplicação de chapisco compromete o desempenho do
revestimento pela diminuição da aderência. A porosidade e a rugosidade da base
irão influenciar na aderência do revestimento e esta informação deve ser
considerada durante o projeto. A capacidade de aderência na interface
base/argamassa depende da capacidade de retenção d’água, da consistência e do
conteúdo de ar da argamassa (CINCOTTO; SILVA; CARASEK, 1995).
Este mesmo fabricante também recomenda a aplicação do produto em
substrato estabilizado, ou seja, que a maior parte das retrações e deformações
devido ao carregamento da estrutura já tenham ocorrido. Segundo Barros, (2004),
as características de deformação da base são de extrema importância para a
tomada de decisão da aplicação ou não do revestimento, uma vez que os
componentes da base (alvenaria ou estrutura) apresentam características que
determinam o comportamento do revestimento.
O DATec nº 019 relaciona os seguintes tipos de base para a aplicação da
argamassa “Weber-pral classic SE” :
blocos de concreto, com agregados comuns;
blocos cerâmicos;
superfícies de paredes de concreto imprimadas com ‘Chapisco
Rolado Quartzolit’;
superfícies previamente revestidas com argamassa de emboço.
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2013)

A aplicação do revestimento monocamada não deve ser feita sobre blocos
de concreto ou cerâmico fora das especificações estabelecidas por norma
(desbitolados). As restrições à utilização de blocos com dimensões irregulares
devem-se ao fato de formarem alvenarias irregulares gerando um aumento no
consumo e espessura do revestimento que deve ser no máximo de 30 mm.
Também não é recomendada a aplicação sobre superfícies pintadas,
plásticas, metal, gesso, bases saturadas ou de baixa resistência mecânica,
orgânicas ou horizontais; em áreas de permanente contato com água, umidade ou
em contato com o solo.
A

aplicação

do

revestimento

não

deve

ser

feita

sob

condições

meteorológicas desfavoráveis (chuva ou ventos fortes) que possam comprometer as
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condições de hidratação ou as características de aderência à base. (QUINTELA,
2006). Segundo a Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas de
Construção (2008), as temperaturas ambientais não devem ser inferiores a 5º C e
superiores a 30º C durante a aplicação do revestimento monocamada.
Segundo a DATec nº019, a aplicação do "Weber-pral classic SE" deve ser
feita apenas com temperaturas entre 8° C e 35°C red uzindo o risco do aparecimento
de manchamentos ou eflorescências, especialmente em cores escuras. Quando o
tempo de acabamento do produto ultrapassar 4 horas de espera, ocasionado pelas
condições higrotérmicas adversas da fachada como temperaturas menores de 15° C
e umidade relativa superior a 80 %, é recomendado a utilização de aditivo
acelerador. Para temperaturas superiores a 20° C, a base deve ser umedecida antes
da aplicação, não devendo estar saturada. Não deve ser aplicado sobre superfícies
saturadas por chuvas ou mesmo na expectativa das mesmas (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2013).
A aplicação pode ser feita manualmente ou mecanizada que é a forma mais
utilizada nos países europeus com espessura variando de 13 mm a 30 mm e seu
acabamento pode ser Travertino, Travertino Raspado e Raspado Alisado.
(Fotografia 6)
Fotografia 6 : Acabamentos da argamassa monocamada "Weber –pral classic SE".

Fonte: DATec nº 019 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013).

Com a aplicação mecanizada, em função da energia de aplicação, são
obtidos melhores resultados de resistência de aderência do que a argamassa
aplicada manualmente (BARROS; CRESCÊNCIO, 2004).
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Os painéis a serem executados diariamente não deverão possuir mais de
uma cor, pois o emprego de cores distintas no mesmo dia significa que deverá ser
feita a lavagem do equipamento de projeção, no caso de aplicação mecanizada,
prejudicando a produtividade da mão de obra e demandando mais tempo para esta
atividade.
O revestimento monocamada é executado a partir da aplicação de uma ou
duas demãos. A primeira demão deve ser cuidadosamente apertada e respeitar a
espessura mínima recomendada. É sempre recomendável a aplicação do
revestimento em duas etapas para evitar diferenças de tonalidade e manchas devido
à absorção do suporte (QUINTELA, 2006).
É recomendada a utilização de tela de fibra de vidro resistente aos álcalis
com gramatura de 150 g/m² a 160 g/m² na zona de transição entre a alvenaria e a
estrutura ou nos cantos dos vãos de esquadrias, áreas sujeitas a tensões e que
podem provocar fissuras. A largura da tela entre a alvenaria e estrutura deve ser o
suficiente para que haja um transpasse de pelo menos 25 cm sobre cada um dos
materiais (Figura 6) sendo que para os cantos de esquadrias recomenda-se a
colocação de um pedaço de tela com dimensões mínimas de 33 cm X 50 cm (Figura
7).
Segundo o DATec, a colocação da tela deve ser feita na primeira camada da
argamassa sobre cerca de 5 mm a 10 mm de espessura do produto antes da
aplicação da segunda camada.
Figura 6 : Tela de fibra de vidro e detalhe entre estrutura e alvenaria.

Fonte: DATec nº 019, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013).
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Figura 7: Reforço de cantos ou aberturas

Fonte: DATec nº 019, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013).

Para a aplicação da argamassa monocamada em alvenaria estrutural, a tela
só é necessária recobrindo o bordo da laje podendo ser utilizada opcionalmente nos
cantos das aberturas de janelas (Figura 8).

Figura 8: Reforço no entorno da laje em alvenaria estrutural.

Fonte: DATec nº 019, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013).

Regiões revestidas com cores mais escuras e a sua transição com cores
mais claras, também devem ser reforçadas com a utilização de telas, pois estas
regiões apresentam variações na absorção solar levando a variações dimensionais
que podem provocar fissuramentos.
Na Europa o CSTB regulamentou as telas de fibra de vidro existentes no
mercado denominando a classificação TRaME onde são analisadas as seguintes
características (Quadro 8):
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Quadro 8 : Caracterização das telas na Europa
Símbolo

Característica

T

Resistência à tração.

Classe
T1: Ri≥30 daN/cm;
T2: Ri≥35 daN/cm;
T3: Ri≥40 daN/cm;

Nota
Medida a
resistência à
tração no estado
inicial.

T4: Ri≥45 daN/cm.
Ra

Resistência a álcalis.

Ra1 ≥ 15 daN/mm
Ra2 ≥25 daN/cm
Ra3≥ 35 daN/cm

M

Dimensão das malhas.

M1 malha inferior à 3 mm
M2 malha entre 3 e 5 mm
M3 malha entre 5 e 8 mm
M4 malha superior à 8 mm

E

Alongamento.

E1 resistência R < 2 daN/cm
E2 resistência 2 < R < 5 daN/cm
E3 resistência 5 < R < 8 daN/cm
E4 resistência R > 8 daN/cm

Medida a
resistência
residual a tração
após
conservação por
90 dias em
solução
alcalina.(*)
Média das
dimensões das
malhas caso
estas não sejam
quadradas.
Caracterizado
pela resistência
após
alongamento com
0,50% do
comprimento
inicial.

(*)1 g/l NA OH, 4 g/l KOH, 0,5 g/l Ca (OH) 2 em água destilada.

Fonte: Centre Scientifique et Technique du Batiment (1999, tradução nossa).

Estes valores são definidos com base nos ensaios efetuados durante a
avaliação dos produtos e dados fornecidos pelos fabricantes.
Não é definida pela Diretriz SINAT nº006 especificações quanto ao tipo de
tela de fibra utilizada no Brasil fazendo-se necessária, portanto, uma análise dos
tipos existentes no mercado adequando-se as solicitações e movimentações
estruturais dos edifícios brasileiros para a sua aplicação no revestimento
monocamada.
O CSTB ainda permite a utilização de telas metálicas soldadas e protegidas
contra corrosão conforme a norma NF A 91-131 com fios de diâmetro de 1,4 mm.
As juntas de trabalho também são importantes para o desempenho do
revestimento, além das juntas estruturais e devem ser especificadas em projeto em
função do tamanho do pano a ser revestido de uma só vez sendo normalmente
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recomendado um friso horizontal para cada pavimento. (Figura 9). (DATec nº 019,
2013).

Figura 9: Frisos decorativos e frisos de emendas entre panos

Fonte: DATec nº 019, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013).

Os peitoris das janelas também merecem atenção e devem ser protegidos
com elementos apropriados facilitando a expulsão da água de chuva da fachada
(Figura 10) bem como a adoção de rufos de chapa metálica, de placa de rocha ou
concreto com pingadeira na parte superior de muros e platibandas (Figura 11).

Figura 10: Detalhe de peitoril de janela.

Fonte: DATec nº 019, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013).
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Figura 11: Detalhe de rufo metálico

Fonte: DATec nº 019, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013).

Nas regiões abaixo de 2 metros de altura é recomendada a utilização de
cantoneiras metálicas evitando o esborcinamento causado por choques mecânicos a
que estas áreas estão mais sujeitas (Fotografia 7).
Fotografia 7: Detalhe de cantoneira metálica para a proteção de cantos-vivos

Fonte: Crescêncio (2003)

Todos

estes

detalhes

construtivos

e

recomendações

devem

ser

complementados às ações de manutenção previstas para que o revestimento
apresente um comportamento satisfatório ao longo de sua vida útil além dos
procedimentos de aplicação, conforme especificações previamente definidas em
projeto tanto do produto, quanto da produção.
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As orientações para a aplicação do revestimento englobam o treinamento de
mão de obra melhorando os procedimentos e práticas na aplicação do revestimento.
Segundo Ceotto, Banduk e Nakakura (2005), para a execução de um revestimento
externo, independentemente do tipo de material a ser aplicado, é recomendada a
elaboração de um documento no qual devem constar todas as etapas que compõem
o processo executivo. Este documento deve ser de conhecimento de toda a equipe
administrativa da contratante (engenheiros, estagiários, mestres, contramestres e
encarregados) bem como de toda a equipe de produção da contratada
(encarregados, pedreiros, tarefeiros), de forma a garantir o bom andamento do
processo construtivo.
O Laboratório de Materiais de Construção Civil do IPT está dando suporte na
elaboração da norma técnica da argamassa decorativa monocamada contribuindo
no direcionamento e análise dos ensaios e da caracterização deste produto.
Em Portugal, além de atender as especificações dos fabricantes, os
produtos podem possuir documentos de avaliação de caráter voluntário, designados
como “Documentos de Aplicação” emitidos pelo LNEC. A condição imposta a estes
documentos, é que os produtos comercializados possuam a marcação CE para que
possam ser comercializados no mercado europeu.
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3

DESEMPENHO DO REVESTIMENTO MONOCAMADA
Desempenho significa, segundo a ABNT NBR 15575:2013, comportamento

em uso de uma edificação e de seus sistemas. Desta forma, o produto ou o sistema
de

revestimento

com

argamassa

monocamada,

deve

apresentar

certas

características e propriedades que permitam cumprir adequadamente suas funções
quando sujeito a ações de diversas naturezas durante sua vida útil.
3.1 Métodos de avaliação
Neste capítulo é feita uma análise da Diretriz SINAT nº006 quanto aos
requisitos, critérios de desempenho e métodos de avaliação do revestimento com
argamassa decorativa monocamada em particular em atendimento à norma de
desempenho NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2013c) e uma comparação com as propriedades e desempenhos deste tipo de
revestimento com o de argamassa tradicional composto por aglomerantes (cimento
e cal), agregado (naturais e artificiais) e eventualmente aditivo, como são
empregados nas argamassas industrializadas.
Com o intuito de atender ao mercado da construção civil e aos requisitos dos
usuários finais de edifícios habitacionais e seus sistemas quanto a seu
comportamento em uso, foi publicada em 2013 a Norma de Desempenho (ABNT
NBR 15.575) para edifícios residenciais a NBR 15.575-1 (Requisitos Gerais). Entre
os principais objetivos da norma estão:
a) estabelecimento de requisitos mínimos abaixo dos quais as edificações
não asseguram condições adequadas de uso;
b) estabelecimento de parâmetros de mercado com a finalidade de redução
da não conformidade;
c) definir responsabilidades mais claras em toda a cadeia produtiva desde o
projetista, passando pelos fabricantes dos materiais empregados e da
própria construção até o usuário final;
d) alcançar patamares diferenciados de desempenho como diferencial de
produto. (ANTUNES, 2010)
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John e Sato, (2006) afirmam que a análise da eficiência de uma construção
deve ser feita pelo “grau de satisfação com que o produto construído atenda às
funções para as quais ele foi projetado independente da solução material adotada” e
que a durabilidade não é uma propriedade intrínseca do material utilizado.
A norma NBR 15.575-1 preconiza que o revestimento externo deve manter a
capacidade

funcional

e

as

características

estéticas

compatíveis

com

o

envelhecimento natural do produto no meio em que foi aplicado, durante sua vida útil
se submetidos a intervenções periódicas de manutenção e conservação previstas no
manual de manutenção do fabricante (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013d).
A vida útil de projeto (VUP) é definida previamente pelo incorporador ou
projetista com base na opinião de técnicos, usuários e agentes envolvidos com o
processo de construção. De acordo com a tabela C7 do Anexo C da norma ABNT
NBR 15.575-1: 2013, para o revestimento externo devemos ter uma VUP mínima de
20 anos e superior a 30 anos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013d).
Para o revestimento externo com argamassa inorgânica monocamada,
pode-se afirmar que a VUP mínima de 20 anos só poderá ser atendida caso o
usuário realize a manutenção prevista pelo fabricante como a lavagem periódica da
fachada. A ocorrência de uma manifestação patológica, como o aparecimento de
fungos, pode ser originada por falta de manutenção ou ao não atendimento de uma
recomendação e não por uma falha construtiva.
O método para avaliar o desempenho baseia-se na identificação das
necessidades dos usuários e das condições de exposição a que estão submetidos
os edifícios, seus elementos e componentes. O revestimento com a argamassa
inorgânica decorativa monocamada deve ter elementos que atendam aos requisitos
e critérios de desempenho do edifício de forma qualitativa e quantitativa
respectivamente, definindo os métodos de avaliação em cada caso específico.
(Figura 12).
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Quanto às exigências dos usuários é primordial conhecer as suas reais
necessidades e expectativas, pois para cada situação demandará uma prioridade
específica.
Figura 12: Proposição de método de avaliação de desempenho

Fonte: Adaptado de Souza (1983).

Depois de identificado o perfil do usuário a ser satisfeito, podemos ver as
solicitações mais comuns impostas ao sistema de revestimento do edifício (Figura
13).
Figura 13: Condições de exposição da fachada

Fonte: Cincotto, Silva e Carasek (1995).
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Os requisitos a serem considerados, que seriam as condições qualitativas
de desempenho para o revestimento com a argamassa monocamada, e que estão
na Diretriz SINAT nº006, são:
● Características da argamassa
● Desempenho mecânico

resistência de aderência;
impactos de corpo duro.

● Segurança contra incêndio;
● Susceptibilidade à fissuração;
● Estanqueidade à água

estanqueidade à água de chuva;
permeabilidade a água sob pressão.

● Durabilidade e
manutenabilidade

vida útil do revestimento;
resistência à choque térmico;
susceptibilidade à variação de tonalidade por
surgimento de eflorescência;
variação de tonalidade pela exposição ao
intemperismo artificial C-UV;
resistência ao crescimento de fungos;
solicitações cíclicas de exposição à
calor e congelamento.

ação do

Os critérios de desempenho são as quantificações dos requisitos ou os
valores que devem ser alcançados após as avaliações. Conforme a ABNT
NBR15575-1: 2008 é o conjunto de especificações que representam tecnicamente
as exigências dos usuários.
Os métodos de avaliação, que são as formas de mensuração do
desempenho, podem variar conforme o momento e os objetivos da avaliação e são
determinadas desde a análise de projetos, inspeções em protótipo, cálculos,
medições “in loco” e ensaios laboratoriais ou mesmo simulações em computador.
As edificações são compostas de elementos externos que desempenham a
função de separar o ambiente interno do ambiente externo as quais estão
submetidas às solicitações tanto do meio interno como do meio externo. Estes
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elementos ou paredes externas recebem a denominação de “suporte”, quando este
tem função de suportar, através da estrutura, os esforços atuantes. Para o
revestimento, a interação que ocorre com as paredes não depende do suporte das
mesmas, mas apenas de seu papel como base para aplicação da argamassa.
(CINCOTTO; SILVA; CARASEK, 1995).
3.2 Solicitações impostas ao revestimento
O revestimento externo possui duas faces, uma em contato direto com o
meio ambiente e outra em contato com o substrato e cada uma delas está sujeita a
diferentes variações de temperatura e umidade (QUINTELA, 2006).
Quintela (2006) ressalta que o revestimento monocamada está sujeito,
durante a sua vida útil, a tensões internas, relativas ao comportamento do substrato,
e fatores externos, relacionados à agressões do meio ambiente. A variação
dimensional é decorrente das variações de umidade e temperatura e aos agentes de
degradação.
3.2.1

Variações devidas à umidade
Os elementos constituintes da argamassa estão sujeitos a variações de

volume, começando pelo processo de mistura ainda no estado fresco até o estado
endurecido onde o revestimento encontra um equilíbrio com o meio ambiente. Estas
variações resultantes da interação de vários fenômenos devem-se à retração na
maior parte do tempo ou, dependendo da umidade ambiente, ao fenômeno de
expansão.
Quando ocorrem as reações químicas de hidratação e carbonatação do
cimento durante o processo de endurecimento, dá-se a diminuição de volume com a
saída da água por evaporação gerando a retração da argamassa. As condições
ambientais, a natureza do ligante e do agregado, a introdução de aditivos bem como
a porosidade do substrato podem influir na liberação de água por absorção do
substrato e ou por evaporação.
Para Bastos, (2001), o fenômeno da evaporação é influenciado pelas
condições de cura nas primeiras horas após a mistura, pela composição da
argamassa e espessura da camada do revestimento.
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Para que a hidratação da pasta de cimento seja realizada sem a perda
rápida de água por evaporação, é recomendada a cura da argamassa, processo que
pode ser feita por aspersão de água, por exemplo, durante o processo de
endurecimento do revestimento.
Além da água intrínseca da argamassa existe também a influência da
umidade relativa do ar sobre o revestimento. Em países como o Brasil temos valores
médios de umidade relativa variando de 50% a 80% em uma mesma região, de
acordo com a época do ano. (Figura 14) (BASTOS, 2001).
Figura 14: Gráfico da umidade relativa (%) no período de 1961 a 1990.

Fonte: Bastos (2001)

Bastos (2001) afirma que a presença de partículas finas melhora a retenção
de água de misturas como argamassas e pastas devido ao aumento da área total
das partículas sólidas dissolvidas, fazendo com que ocorra uma maior quantidade de
ligações entre os dois componentes da mistura, e diminui o espaço a serem
percorridos pela água, dificultando sua remoção. Com a diminuição do teor de finos,
maior é a perda de água com o passar do tempo. (Figura 15).
Figura 15: Influência da composição da argamassa na perda de água por evaporação.

Fonte: Bastos (2001).

51

O revestimento externo também está sujeito às intempéries e ao ciclo de
umidificação e secagem que provocarão variações dimensionais pela absorção de
água líquida da chuva ou pela adsorção das moléculas de vapor de água do ar.
A argamassa no estado endurecido está sujeita às movimentações
higroscópicas originadas pelo deslocamento da água no interior dos materiais, que
pode ocorrer por difusão, por forças externas (penetração de água nas superfícies) e
por capilaridade resultando na variação dimensional. Essa variação dimensional
provém da variação do teor de umidade que pode ter origem na umidade
ascensional de solo; umidade de infiltração; umidade de condensação superficial ou
interna e umidade acidental. (CINCOTTO; SILVA; CARASEK, 1995).
3.2.2

Variações devidas à temperatura
Todos os materiais estão sujeitos a dilatações com o aumento da

temperatura e contrações com a sua diminuição. A intensidade desta variação de
temperatura para uma faixa de temperatura varia de material para material.
A envoltória do edifício em algumas regiões brasileiras pode atingir
amplitudes térmicas, ao longo do dia, de 20° C ou m ais, causando solicitações que
podem provocar tensões ou deformações elevadas, independentemente de existir
restrição de movimentos, podendo ser incompatíveis com as características dos
materiais. As movimentações térmicas ocorrem devido a oscilações de temperatura
ambiente e radiação solar incidente sobre os revestimentos externos e caracterizase por variações dimensionais, cuja intensidade e amplitude dependem do
coeficiente de dilatação térmica da argamassa. As tensões geradas por estas
movimentações térmicas podem ser de compressão ou de tração (CINCOTTO,
SILVA; CARASEK, 1995).
O coeficiente de absortância solar depende da cor do revestimento, não
devendo ser desprezado também o efeito da rugosidade ou da acumulação de
partículas de sujidade. Quanto mais escura a cor natural da superfície maior será
seu coeficiente de absortância, o mesmo ocorrendo sobre superfícies que
receberam pintura (Quadro 9).
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Quadro 9 : Absortância (α) à radiação solar (ondas curtas).
Tipo de superfície

α

Chapa de alumínio (nova e
brilhante)

0,05

Chapa de alumínio (oxidada)

0,15

Chapa de aço galvanizada
(nova e brilhante)

0,25

Caiação nova

0,12/0,15

Concreto aparente

0,65/0,80

Telha de barro

0,75/0,80

Tijolo aparente

0,65/0,80

Reboco claro

0,30/0,50

Revestimento asfáltico

0,85/0,98

Vidro incolor

0,06/0,25

Vidro colorido

0,40/0,80

Vidro metalizado

0,35/0,80

Pintura:

Branca

0,20

Amarela

0,30

Verde clara

0,40

Alumínio

0,40

Verde escura

0,70

Vermelha

0,74

Preta

0,97

Fonte: NBR 15220, Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005a)

As consequências das variações dimensionais que impactam na dilatação e
retração do revestimento podem causar tensões dando origem a descolamento ou
fissuração (THOMASSON, 1982 apud QUINTELA, 2006).
A figura 16 apresenta esquematicamente a forma de ruptura do revestimento
conforme a aderência ao substrato. Quando a aderência é suficiente, o revestimento
fissura superficialmente, caso contrário dá-se o descolamento do revestimento. O
descolamento ocorre normalmente nas bordas das fendas formadas, reduzindo
assim as zonas que suportam as tensões máximas, originando a formação de outras
fendas

mais

finas.

Assim

surge

uma

rede

de

microfissuras

reduzindo

progressivamente a resistência ao cisalhamento e a aderência. (QUINTELA, 2006).
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Para, John (2003 apud FERREIRA, 2010) estes descolamentos ocorrem
especialmente nos topos dos edifícios, onde as movimentações higrotérmicas são
máximas e nos locais onde há concentrações de tensões.
Figura 16: Esquema de ruptura do revestimento em função da relação entre a
aderência e a resistência a tração do material.

Fonte: Quintela (2006).

As larguras das fissuras dependerão diretamente da retração por perda de
água, da resistência da tração entre o reboco e a base, da aderência e da espessura
do revestimento.
Caso ocorra a dilatação do revestimento poder ocorrer a sua fissuração,
condicionada à capacidade de resistência à tração do material e ao seu módulo de
deformação. A amplitude destes esforços dependerá também da espessura e rigidez
do revestimento causando dois tipos de descolamentos (Figura 17).
O deslocamento por dilatação em um revestimento fino e pouco rígido
(Figura 17, parte a) pode ocorrer em uma região que apresenta baixa aderência
causando o seu empolamento decorrente da relação entre os esforços de aderência
e a inércia da seção. O comprimento de empolamento será maior quanto mais rígido
for o revestimento. Na situação de um revestimento espesso e mais rígido o
descolamento ocorre em arestas ou em toda a sua extensão (Figura 17, parte b).
No caso da variação dimensional por contração da base, ocorrerá
novamente o efeito de empolamento do revestimento (Figura 18, parte a) ou de sua
fissuração caso ocorra uma dilatação do substrato maior que o revestimento
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aplicado (Figura 18, parte b). No caso desta expansão ou alongamento do substrato
o revestimento tende a fissurar nas zonas tracionadas.
Figura 17: Esquema de ruptura por dilatação do revestimento.

Fonte: Quintela (2006).

Figura 18: Esquema de ruptura por movimentação da base.

Fonte: Quintela (2006).

3.2.3

Agentes de degradação e de exposição

Os fatores de degradação são considerados por John e Sato (2006) como
agentes que atuam sobre os materiais seus subsistemas ou componentes de uma
construção e provocam mudanças significativas nos materiais que diminuem o seu
desempenho. Estes agentes podem ser de natureza mecânica, eletromagnética,
térmica, química ou biológica. (Quadro 10).
Os fungos são os agentes biológicos que mais prejudicam a aparência dos
revestimentos de fachada (JOHN, 1987).
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Quadro 10: Natureza dos agentes de degradação.
Natureza
Agentes mecânicos

Agentes
eletromagnéticos

Classe
Gravidade
Esforços e deformações impostas ou
restringidas
Energia cinética
Vibrações e ruídos

Radiação
Eletricidade
Magnetismo
Agentes térmicos
Níveis extremos ou variações muito rápidas de
temperatura.
Agentes químicos
Águas e solventes
Agentes oxidantes
Agentes redutores
Ácidos
Bases
Sais
Quimicamente neutros
Agentes biológicos
Vegetais e micro-organismos
Animais
Fonte: International Organization for Standardization (2012)

Shirakawa, Monteiro e Cincotto (1995), ressaltam que o desenvolvimento de
fungos causa alteração estética, formando manchas escuras indesejáveis e muitas
vezes acarreta a desvalorização do imóvel. Para se desenvolver estes fungos
necessitam de condições ambientes favoráveis com alto teor de umidade e
temperatura entre 10°C e 35°C. A presença de água e m estado líquido ou gasoso
com a presença de composto carbônico, além de fósforo e nitrogênio, entre outros
elementos químicos, contribui para o aparecimento, manutenção e desenvolvimento
de bolor nos revestimentos.
Cincotto, Silva e Carasek (1995) afirmam que as condições de exposição
das superfícies das paredes externas são definidas em função de uma série de
variáveis que caracterizam o seu grau de exposição aos agentes degradantes e
podem ser analisadas conforme a localização e as características do projeto.
Quanto à localização influem: as características climáticas, topográficas de
vizinhança e do tipo de ocupação urbana onde se encontra a edificação. Quanto às
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características do projeto influem: o sistema construtivo e orientação das fachadas
(Norte, Sul, Leste ou Oeste), bem como aberturas e detalhes construtivos.
Conforme estas características a norma britânica BS 13914-1: 2005“Design, preparation and application of external rendering and internal plastering“
que classifica os graus de exposição às superfícies externas para a região do Reino
Unido em quatro níveis:
● Condições muito severas: os edifícios que estão expostos a toda a
força do vento e chuva em locais de morro e perto da costa litorânea
e com projeções bem acima de edifícios vizinhos;
● condições severas: quando as paredes estão expostos ao tempo,
porém não estão localizados em morros ou zonas costeiras;
● condições

moderadas:

quando

as

paredes

encontram-se

parcialmente protegidas das intempéries pela vizinhança dos prédios
de mesma altura e detalhes construtivos, como beirais do telhado por
exemplo. Estas condições também se aplicam aos edifícios nas
cidades e em bairros periféricos em geral;
● condições abrigadas ou protegidas: inclui os locais com baixa
incidência de chuvas, nas quais as paredes são protegidas das
chuvas por detalhes construtivos tipo beirais e pela proximidade de
edifícios com altura igual ou superior. (BRITISH STANDARDS
INSTITUTION, 2005).
A quantidade de chuva que incide sobre uma parede depende da
intensidade e da direção e velocidade do vento. A precipitação pode variar em
diferentes locais de uma região ou país e é pouco influenciada pelas características
locais o que não ocorre com a ação do vento que é significativamente afetada pelas
características locais, como a altura e distância das edificações vizinhas além da
topografia da localidade. (Figura 19).
O projetista deve levar em consideração a experiência local para decidir qual
a categoria de exposição é mais adequada utilizando-se de detalhes arquitetônicos
que melhorem a proteção da edificação.
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Figura 19: Fachadas consideradas protegidas ou não do vento e da chuva.

Fonte: Cincotto, Silva e Carasek (1995).

O CSTB avalia as condições de exposição pela localização e altura das
edificações e pela existência de proteções construtivas conforme as seguintes
características:
●

Localização

grandes centros urbanos
cidades pequenas ou médias;
campo aberto
zonas litorâneas

●

Altura

paredes com altura inferior a 6 m;
paredes com altura de 6 a 18 m;
paredes com altura de 18 a 28 m;
paredes com altura de 50 a 100m
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Figura 20: Fachadas com guarda-corpos maciços ou vazados considerados
protegidos ou não da ação do vento e da chuva.

Fonte: Cincotto, Silva e Carasek (1995).

Aplicando a classificação do CSTB às condições geográficas brasileiras,
deparamos com uma fusão de uma extensa zona litorânea com a de grandes
centros urbanos, pois temos várias cidades e capitais na orla marítima do país. Para
o revestimento com a argamassa monocamada, como para qualquer outro sistema
de revestimento, a ação da maresia e do ciclo de umidificação e secagem provocada
pelas intempéries, propiciam e potencializam a degradação do revestimento.
Para que uma fachada seja considerada protegida, segundo definições do
CSTB, a edificação deverá ter altura menor de 28 metros e atender simultaneamente
as condições das figuras 19 e 20.
O edifício escolhido para a realização dos ensaios deste trabalho seria
definido pela classificação do CSTB, como uma fachada não protegida, pois tem
altura maior que 28 metros.
Os agentes ambientais de degradação como o clima e a poluição são, na
maioria das vezes, determinantes da degradação dos materiais utilizados na
edificação. Por sua natureza, a intensidade desses fatores varia no espaço e por
isso seu mapeamento é importante. A variação espacial pode ser descrita em
diferentes escalas.
A escala macro pode ser descrita por meio de mapas confeccionados
a partir dos dados climatológicos, como chuva, vento e temperatura
(inclusive amplitude térmica), podendo incluir dados de poluição. Na
descrição ao nível meso, os efeitos do terreno e do ambiente
construído devem ser levados em conta. No nível local, a distância
de fontes de poluição, sombreamento, etc., também deve ser
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incluída. Alguns efeitos locais, como efeito de ruas e rodovias na
concentração de poluentes, já estão descritos pelos modelos de
dispersão de poluentes. (JOHN; SATO 2006, p. 28).

O microclima descreve condições ambientais nos quais o material está
inserido, resultante do clima local e das considerações feitas em projeto. Detalhes
como beirais e a construção de bases que protejam elementos de madeira
(Fotografia 8, parte a) ou a impermeabilização/hidrofugação em paredes e muros
que estão em contato com o solo e a inclusão de calçadas de proteção com
caimento contrário à parede que se pretende proteger (Fotografia 8, parte b) são
exemplos de como melhorar a durabilidade contra a umidade.
Fotografia 8: Detalhes de elementos sem proteção ou em condições desfavoráveis
quanto à durabilidade.

(a)

(b)

Fonte: parte a John e Sato, (2006); parte b Arquivo do autor (2012).

Com o surgimento de novas tecnologias surgiram os sistemas de
informações geográficas (SIG), que permitem georreferenciar uma base de dados
para quaisquer coordenadas específicas, permitindo a apresentação da intensidade
dos diferentes agentes de degradação em diferentes pontos de determinada região
geográfica Dependendo do refinamento dos dados, é possível apresentar dados
desde o nível macro até o nível local (HAAGENRUD et al., 1996, apud JOHN; SATO,
2006). O mapeamento da intensidade dos parâmetros atmosféricos já é uma prática
comum em boa parte do mundo, como a Turquia e Oslo. No Brasil este projeto foi
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intitulado de Mapeamento dos Agentes de Degradação dos Materiais, integrado ao
Programa de Tecnologia de Habitação (Habitare). (JOHN; SATO, 2006).
3.3

Fatores que influenciam o desempenho
Para que os revestimentos de argamassa cumpram adequadamente suas

funções, é necessário que apresentem um conjunto de propriedades específicas,
que são relativas à argamassa no estado fresco e endurecido. (Figura 21).
Figura 21: Propriedades da argamassa no estado fresco e endurecido.
ESTADO FRESCO

ESTADO ENDURECIDO

• massa específica e teor de ar
incorporado;
• trabalhabilidade;
• retenção d’água;
• aderência inicial;

•
•
•
•
•
•

aderência;
capacidade de absorver
deformações;
resistência mecânica;
permeabilidade;
retração na secagem;
índice de vazios

Fonte: Maciel, Barros e Sabbatini (1998).

Para melhor avaliar as condições de desempenho de uma argamassa, é
importante o completo conhecimento das condições de produção da argamassa e
sua aplicação, da exposição do revestimento e da ação dos usuários para termos
melhores condições de avaliar o desempenho. (CINCOTTO; SILVA; CARASEK,
1995).
3.3.1

Trabalhabilidade
Trata-se de uma propriedade influenciada pelas características dos

materiais constituintes da argamassa, principalmente pela granulometria dos
agregados, sua distribuição granulométrica e forma dos grãos no caso da areia
empregada

(CINCOTTO;

SILVA;

CARASEK,

1995)

e

pela

presença

de

aglomerantes como a cal e aditivos incorporadores de ar que melhoram esta
propriedade até um determinado limite (BÁIA; SABBATINI, 2001).
A trabalhabilidade melhora não só as condições de execução do
revestimento como o próprio desempenho em serviço, devendo-se ajustar a
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consistência e a plasticidade conforme a sua forma de aplicação da argamassa na
parede (manual ou mecânica). A aderência da argamassa no estado fresco
determinará as propriedades da argamassa no estado endurecido (CARASEK,
2007).
No caso de uma aplicação mecânica na qual a argamassa é bombeada por
mangote e pistola com auxílio de ar comprimido, sua consistência deve ser mais
fluida e principalmente, uma alta plasticidade, que permitirá o bombeamento.
(Fotografia 9).
A trabalhabilidade acha-se também associada à adesão inicial, seja o
lançamento feito de forma manual ou mecanizada. É desejável que haja uma união
da argamassa à parede no estado fresco, de forma que esta fixação seja imediata,
sem escorrer ou desprender, permitindo manipulações que visam espalhá-la e
acomodá-la corretamente, preenchendo as reentrâncias de base, garantindo o
contato efetivo entre os materiais proporcionando assim uma melhor aderência após
o endurecimento.
Fotografia 9: Aplicação da argamassa monocamada (a) manual e (b) com projeção
mecânica.

(a)

(b)

Fonte: parte a Arquivo do autor (2012); parte b Associação Portuguesa dos Fabricantes de
Argamassas de Construção (2008).

A adesão inicial está relacionada ao fenômeno mecânico que ocorre em
superfícies porosas, pela ancoragem da argamassa na base, através da entrada da
pasta nos poros, reentrâncias e saliências, seguida do endurecimento progressivo
da pasta (Figura 22). Para tanto, a base deve estar limpa, com rugosidade adequada
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e sem oleosidade. Quando a base de aplicação apresenta um poder de sucção
maior

que

a

retenção

de

água

da

argamassa

ocorrerá

problemas

de

descontinuidade no revestimento, causando perda de aderência (MACIEL.;
BARROS.; SABBATINI, 1998).
Figura 22: Desenho esquemático da adesão inicial da argamassa à base e
descontinuidade.

Fonte: Maciel, Báia e Sabbatini (1998).

3.3.2

Retração
A retração decorre da evaporação da água de amassamento e pelas

reações de hidratação e carbonatação da pasta aglomerante que pode gerar
fissuras no revestimento e tem fundamental importância na estanqueidade e
durabilidade. As condições de temperatura, incidência solar, umidade relativa e
velocidade do ar influenciam na retração, bem como as características e a dosagem
dos materiais constituintes, a espessura e o intervalo de aplicação entre as
camadas, além do tempo de sarrafeamento/acabamento.
No caso do revestimento monocamada, com espessura final entre 15 mm e
20 mm, a adição de aditivos é importante para melhorar a retenção de água da
argamassa, contribuindo para uma perfeita hidratação do cimento.
O CSTB desenvolveu uma avaliação da susceptibilidade à fissuração
considerando a retração, o módulo de elasticidade dinâmico e o quociente do
módulo de elasticidade pela resistência à tração na flexão, para o revestimento
monocamada, indicando quanto o revestimento é susceptível à fissuração após 28
dias da aplicação e que foi adotado pela Diretriz SINAT (Quadro 11).
Este critério baseia-se no princípio de que a tendência à fissuração é tanto
maior quanto maior for a tensão de tração desenvolvida na argamassa devido à
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retração restringida, quanto menor for a sua capacidade de resistência e quanto
maior for seu módulo de elasticidade. Desta forma, quanto maior for a resistência à
tração, menor for sua retração e seu módulo de elasticidade, maior é a capacidade
de resistir as tensões geradas sem apresentar fissuras. (QUINTELA, 2006).
Quadro 11: Critério de avaliação da susceptibilidade à fissuração.
Característica aos 28 dias

Critério de classificação da susceptibilidade
à fissuração
Fraca
Média
Forte

Retração ∆L/L (mm/m)

≤ 0,7

0,7< ∆L/L<1,2

∆L/L≥1,2

Módulo de elasticidade (GPa)

E≤7,0

7,0<E<12,0

E>12,0

Módulo de elasticidade /
resistência à tração na flexão.

E/ Rt ≤ 2,5

2,5 < E/ Rt<
3,5

E/ Rt ≥ 3,5

Fonte: Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (2012).

No DATec deve ser indicada a susceptibilidade à fissuração (fraca, média ou
forte) para cada uma das características. O produto deve ser rejeitado se apresentar
mais de uma característica avaliada como forte.
Deve-se ressaltar que fissuras podem gerar queda no desempenho do
revestimento com argamassa monocamada quanto à estanqueidade e propiciar o
aparecimento de patologias.
3.3.3

Aderência
Propriedade de o revestimento manter-se fixo ao substrato, por meio da

resistência às tensões normais e tangenciais que surgem na interface baserevestimento e de sua extensão de contato com esta base, representada pela
alvenaria ou pela estrutura de concreto. Trata-se de uma das mais importantes
propriedades relacionadas ao desempenho (SABBATINI et al.,1988).
Segundo Carasek (1996), quando a aderência é pobre em extensão, os
revestimentos ficam propícios a perder a aderência com as variações volumétricas
diferenciais da argamassa e do substrato, pelas tensões geradas na interface. Essas
causas afetam a durabilidade da aderência dos revestimentos.
Resumindo, a aderência deriva da conjunção de três propriedades da
interface argamassa-substrato (CARASEK, 2007):
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● a resistência de aderência a tração;
● a resistência de aderência ao cisalhamento;
● a extensão da aderência (razão entre a área de contato efetivo e a área
total possível de ser unida).
Segundo Antunes (2005, apud CARASEK, 2007), quanto melhor for o
contato entre a argamassa e o substrato maior será a aderência obtida. Desta forma,
a aderência está diretamente relacionada à trabalhabilidade (ou reologia) da
argamassa, com a energia de impacto (processo de execução) e das propriedades
de características dos substratos e de fatores externos. (Figura 23).
Os materiais constituintes das argamassas, tanto pela sua natureza como na
sua proporção, exercem grande influência na aderência, assim como as
características do substrato (porosidade, absorção de água e rugosidade) e o seu
preparo (limpeza e tratamento superficiais, como o chapisco). A mão de obra, as
técnicas de execução e as condições climáticas durante a aplicação também podem
ser decisivos no desempenho da aderência.
Figura 23: Fatores que exercem influência na aderência de argamassas sobre
bases porosas.

Fonte: Carasek (2007).

A aderência é uma das poucas propriedades que possui critério de
desempenho especificado em norma no Brasil por meio do ensaio por resistência à
tração direta. A NBR 13749 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2013b) estabelece como mínimo de resistência a tração, para revestimento de
fachada, o valor de 0,30 MPa, tanto para revestimentos que receberão acabamento
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em pintura, quanto para os que receberão assentamento de placas cerâmicas.
(Quadro 12).
Quadro 12: Limites de resistência de aderência à tração (Ra) para revestimentos
de argamassa de paredes (emboço e camada única).
Local

Acabamento

Ra (MPa)

Interna

Pintura ou base para reboco

≥ 0,20

Cerâmica ou laminado

≥ 0,30

Pintura ou base para reboco

≥ 0,30

Cerâmica

≥ 0,30

Externa

Fonte: NBR 13749: 1996 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013b)

Além do valor obtido para a resistência de aderência à tração, outra
informação a ser considerada é a forma de ruptura que chega a ser mais importante
que o valor encontrado (CARASEK, 2007). A forma de ruptura definirá em qual
interface entre os elementos ou na composição da base, do chapisco ou da própria
argamassa, temos uma resistência abaixo do previsto.
Além deste ensaio, a norma NBR 15258 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2005b) trata da resistência à tração potencial de uma
determinada argamassa que é específica para laboratório e restringe-se a situações
particulares, limitando a um tipo de substrato padrão. O emprego da norma NBR
13528 tem mostrado resultados com grande variabilidade para uma mesma situação
de ensaio (coeficiente de variação superior a 30%), além de grandes variações de
resultados entre laboratórios.
Segundo Quintela, (2006) as argamassas monocamada são fortemente
aditivadas, podendo ter suas características de aderência melhoradas através de
ligações de natureza química que complementam as ligações de natureza mecânica.
Estas ligações químicas são obtidas pela introdução de promotores de aderência na
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constituição da argamassa, que por sua vez melhoram a aderência de revestimentos
a superfícies lisas e à base com baixa capacidade de absorção.
Conforme a Diretriz SINAT nº006, para que o revestimento tenha um
desempenho mecânico satisfatório, a resistência de aderência à tração deve ser
maior o igual a 0,30 Mpa em dois de cada três ensaios realizados. Segundo a
mesma

Diretriz,

para

as

ocorrências

de

descolamentos

localizados

são

considerados toleráveis, desde que não ocorra queda de material inspecionado a
percussão, aqueles que não possuam área individual superior a 0,10 m² ou área
total superior a 10% da área do painel analisado (SISTEMA NACIONAL DE
AVALIAÇÕES TÉCNICAS, 2012).
A Diretriz SINAT nº006 orienta que o ensaio para o controle da resistência
de aderência em obra do revestimento pode ser feito de duas formas:
a) Em

painéis

testes

preparados

exclusivamente

para

este

fim

reproduzindo, na medida do possível, as condições mais críticas de aplicação e cura
do revestimento;
b) Em corpos de prova compostos de elementos de alvenaria posicionados
nos vãos de janela de modo que o mesmo revestimento aplicado na fachada seja
aplicado nestes elementos a serem ensaiados. Após 3 ou 7 dias, estes elementos
revestidos devem ser retirados e mantidos nas mesmas condições de cura do
restante da fachada até a data do ensaio.
3.3.4

Capacidade de absorver deformações
A capacidade de absorver deformações é a propriedade que permite ao

revestimento deformar-se sem ruptura ou por meio de microfissuras não prejudiciais
decorrentes do alívio de tensões originadas pela deformação da base.
As fissuras podem ser de pequena ou de grande amplitude. Ao revestimento
cabe absorver as deformações de pequena amplitude, com a devida variação de
umidade e de temperatura, que não irão prejudicar a estanqueidade e a durabilidade
do revestimento e não grandes deformações que podem ser causadas por recalques
estruturais (MACIEL; BARROS; SABBATINI, 1998). A ocorrência de fissuras é
resultado de elasticidade e resistência à tração inadequada diante de tensões de
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tração resultantes da retração de secagem, movimentação térmica e ações externas
ao revestimento. A elasticidade da argamassa, expressa pelo seu módulo de
elasticidade, quando o revestimento é submetido a esforços de compressão
apresenta-se em geral, adequada às tensões geradas, não atingindo o limite da
resistência à compressão. (CINCOTTO; SILVA; CARASEK, 1995).
Para Sabbatini et al. (1988), a capacidade de absorver deformações “[...] é
uma propriedade equacionada pela resistência à tração e pelo módulo de
deformação do revestimento” e que depende dos seguintes fatores:
● do módulo de elasticidade da argamassa: em argamassas tradicionais
(cimento, cal e areia), quanto menor o teor de cimento menor o módulo e
maior capacidade de absorver deformações;
● da espessura das camadas: espessura maior contribui para melhorar
esta propriedade, contudo a espessura não deve ser excessiva para não
comprometer a aderência;
● das juntas de trabalho do revestimento: as juntas delimitam panos com
dimensões menores, sendo compatíveis com as deformações previstas,
resultando em um revestimento sem fissuras prejudiciais;
● da técnica de execução: a compressão após a

aplicação e a

compressão durante o acabamento superficial, iniciado no momento
correto, irão contribuir para o não aparecimento de fissuras.
Crescêncio (2003) ressalta que para o revestimento monocamada, a
reduzida espessura deve ser compensada pelo emprego de uma argamassa com
maior capacidade de absorver deformações e com o emprego de juntas de
movimentação de trabalho e estruturais conforme projeto.
3.3.5

Resistência mecânica
A resistência mecânica permite que os revestimentos suportem as ações

mecânicas de diferentes naturezas, oriundas da abrasão superficial, do impacto e da
contração termo higroscópica. As ações ou esforços que geram estas tensões nas
superfícies verticais provêm de cargas estáticas ou dinâmicas decorrentes do tipo de
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edificação e das solicitações provenientes de fenômenos térmicos ou climáticos que
dependem das condições de exposição do revestimento (CINCOTTO; SILVA;
CARASEK, 1995).
A resistência mecânica depende do consumo e da natureza dos
aglomerantes da argamassa empregada, bem como da técnica adotada para a
compactação da camada de argamassa durante sua aplicação e acabamento. Como
esta propriedade está relacionada à proporção entre os vários materiais
constituintes, mantendo-se as mesmas condições de execução, a resistência
mecânica aumenta com a redução de agregados e é inversamente proporcional a
relação água/cimento da argamassa. No caso do revestimento monocamada, esta
propriedade é muito importante, pois o mesmo é aplicado como acabamento final e
qualquer dano provocado à superfície implica na necessidade da retirada do
revestimento e manutenção de uma área maior deste revestimento. (CRESCÊNCIO,
2003).
Para a Diretriz SINAT nº006 sob a ação de impactos de corpo duro com
energia de 3,75 J o revestimento não deve apresentar falhas. Além disso, a
profundidade máxima das mossas deve ser de 3 mm (SISTEMA NACIONAL DE
AVALIAÇÕES TÉCNICAS, 2012).
3.3.6

Permeabilidade
A permeabilidade relaciona-se à estanqueidade da edificação à água e

caracteriza a passagem de água através da argamassa endurecida por meio de
infiltração sob pressão, capilaridade ou difusão de vapor d’água (CINCOTTO;
SILVA; CARASEK, 1995).
Conforme ressaltam Maciel, Barros e Sabbatini (1998) o revestimento deve
ser estanque à água, evitando a sua percolação ao longo da espessura, porém, é
recomendável que ele seja permeável ao vapor d’água, para favorecer a secagem
da umidade externa ocasionada pela infiltração acidental, com a água de chuva, ou
seja, é importante que a parede onde foi aplicado o revestimento “respire’,
permitindo as trocas de vapor e a evaporação de água contida no revestimento, seja
ela proveniente de chuva ou de condensações internas.
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Quando existem fissuras no revestimento, o caminho para a percolação de
água é direto até a base e desta forma a estanqueidade fica comprometida
diminuindo a durabilidade do revestimento, ou seja, a baixa permeabilidade à água
não é suficiente se o revestimento estiver todo fissurado, permitindo a penetração de
água pelas aberturas (CARASEK, 2007).
Para o revestimento monocamada esta propriedade é muito importante, pois
este revestimento não receberá nenhum tipo de acabamento final como a pintura ou
revestimento cerâmico, sendo considerada pela Diretriz SINAT Nº 006 como uma de
suas principais funções à medida que dificulta a chegada de água ao substrato.
Para a Diretriz SINAT Nº 006, 2012, a avaliação da estanqueidade à água
de chuva para o revestimento monocamada, depende das condições de exposição
(Quadro 13), e das regiões de exposição e vento impostas à fachada (Figura 24). Os
revestimentos após serem submetidos à ação do calor e choque térmico devem
permanecer estanques e não apresentar infiltrações ou manchas de umidade na
face interna da edificação.
Quadro 13: Condições de ensaio de estanqueidade para paredes.
Região do Brasil

Condições de ensaio das paredes
Pressão estática
(Pa)

I

10

II

20

III

30

IV

40

V

50

Vazão de água (L/m². min)

Fonte: Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (2012).

3
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Figura 24: Condições de exposição conforme as regiões brasileiras

Fonte: Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (2012).

3.3.7

Durabilidade
Selmo (1989), afirma que a durabilidade do revestimento é função do

equacionamento e da ação conjunta de todas as propriedades das argamassas e
resultante das propriedades do revestimento no estado endurecido, refletindo no seu
desempenho ao longo do tempo às ações do meio externo. Os mecanismos de
degradação que comprometem a durabilidade são uma sequência de alterações
químicas, mecânicas ou físicas que levam a mudanças prejudiciais a uma ou mais
propriedades.
Para John (1987) as instituições de pesquisa definem de maneiras diversas
o termo durabilidade existindo dois grupos: o conceito de durabilidade do edifício e
suas partes, sendo que a vida útil e a função desempenho no tempo seriam formas
de expressar a durabilidade e o conceito aplicável apenas aos materiais de
construção, definindo que a durabilidade é uma característica de cada material que
define a capacidade deste em resistir à degradação sendo apenas um dos fatores
que influenciam a função “desempenho versus tempo”.
Cincotto, Silva e Carasek (1995) ressaltam que a durabilidade não deve se
referir apenas

aos materiais

isoladamente,

pois

uma mesma argamassa

desempenhando a função de revestimento em condições de exposição distintas e
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aplicadas em edificações com características de projeto distintas apresentarão
durabilidade também distintas.
Segundo Sabbatini et al. (1988 apud CRESCÊNCIO, 2003), os fatores que
prejudicam a durabilidade de um sistema de revestimento são:
● a qualidade da argamassa que pode provocar patologias diversas;
● movimentações de origem térmica, higroscópica e impostas por forças
externas que podem provocar fissuras, levando ao descolamento do
revestimento;
● espessura excessiva, que intensifica a movimentação higroscópica
(retração) nas primeiras idades causando fissuras;
● cultura e proliferação de micro-organismo que provoca manchas;
● falta de manutenção.
Quintela, (2006) ressalta a necessidade de um conhecimento profundo das
propriedades dos materiais e dos componentes da construção, além das
características dos ambientes a que estes estão sujeitos. Há três ou quatro décadas
acreditava-se que a durabilidade de uma edificação era garantida, pela adoção de
soluções construtivas tradicionais com base no comportamento desta edificação e
da degradação de seus componentes.
A

norma

ISO

15686-1

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION, 2011) preconiza que a durabilidade é a capacidade de um
produto, componente, montagem ou construção manter-se em serviço ou em
utilização durante um determinado período de tempo, sendo capaz de desempenhar
as funções para as quais foi projetado sob manutenção.
A durabilidade pode, portanto ser expressa em tempo de vida (anos) em
função da capacidade de resistência à ação de agentes agressivos que afetam o
desempenho durante a vida útil conforme se observa na Figura 25 com as curvas A,
B, C e D.
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Figura 25: Gráfico com possíveis variações do desempenho de um material ou
componente ao longo do tempo, quando submetido a agentes agressivos.

Fonte: Polisseni (1986).

Curva A: é uma curva característica de um material ou componente muito
estável em relação a uma dada característica, não ocorrendo variações sensíveis ao
longo do tempo;
Curva B: é a curva de um material ou componente cujo desempenho
apresenta uma variação exponencial com o tempo;
Curva C: é a curva característica de um material ou componente que
degrada linearmente com o tempo. Conhecendo-se a declividade da curva, pode-se
prever o tempo necessário para a característica em estudo, atingir valores inferiores
ao nível aceitável;
Curva D: é a curva de um material ou componente cujo desempenho
decresce gradativamente com o tempo até a ocorrência repentina de um colapso;
Curva E: é uma curva experimental representativa da durabilidade de uma
resina de silicone, aplicada sobre pedra calcárea, pesquisada pelo CSTC(1982),
com a finalidade de verificar a estanqueidade deste material. Esta curva também
poderia ser aplicada ao revestimento monocamada sem nenhuma intervenção de
manutenção.
Conhecendo-se a curva de desempenho ao longo do tempo do revestimento
de

uma

parede,

como

por

exemplo,

a

variação

de

sua

capacidade
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impermeabilizante, pode-se prever de uma forma mais segura os serviços de
manutenção que devem ser realizados, contribuindo assim para aumentar a vida útil
do edifício.
Com a introdução de novas tecnologias existe a necessidade de se
conhecer melhor a durabilidade e a variação de desempenho dos materiais neste
novo cenário procurando adequar os recursos existentes sem causar maiores
impactos ao meio ambiente.
O desempenho dos revestimentos de argamassa em fachada, bem como de
outras etapas e serviços de uma construção, estará garantido, de uma forma geral,
se forem observados os seguintes fatores (CARASEK, 2009) (Figura 26).
●
Projeto: considerando as características do edifício como altura,
esbeltez, etc. compatibilizando com os demais subsistemas do edifício tais
como estrutura, vedações horizontais e verticais e instalações.
●
Materiais: conhecimento da composição da argamassa bem como dos
aditivos além das suas características físico-químicas durante e após a sua
aplicação.
●
Execução: observando os procedimentos e as boas práticas de
aplicação do produto.
●

Manutenção: recomendações como limpeza periódica determinada

pelo fabricante da argamassa que pode ser distinta dependendo da
localização da edificação, a fim de aumentar a sua vida útil.
Figura 26: Etapas que influenciam no desempenho do revestimento de fachada

Fonte: Adaptação pelo autor com dados de Carasek (2009).
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Barros e Crescêncio (2004), apontam para a necessidade de projetos de
revestimento, nas quais informações como detalhes construtivos devem estar
presentes no projeto. Também devem ser consideradas as condições de exposição
do edifício, orientação cardeal e os critérios de desempenho.
Segundo Raygaerts (1978 apud JOHN, 1987), estudos feitos em países
europeus, demonstram que a maioria dos defeitos nas edificações ocorre na fase de
projeto. Os detalhes construtivos, que facilitam a expulsão da lâmina de água da
fachada, controlando a sua penetração nos revestimentos, possibilitam o aumento
da durabilidade do revestimento, pois evitam o acentuado processo de deterioração
causado pela água (Figura 27) (PEREZ, 1986).
A Norma Britânica EN 13914-1:2005 (EUROPEAN COMMITTEE FOR
STANDARDIZATION, 2005) também determina detalhes arquitetônicos para peitoris
de janela. O peitoril deve ter inclinação mínima de 7% e ser provida de um canal
denominado pingadeira com afastamento em relação à parede de 40 mm que
contribui para o deslocamento da lâmina d’água minimizando a ocorrência de
manchas na fachada. (Figura 28).
Figura 27: Detalhes de geometria de ressaltos e sua influência no escoamento da
água.

Fonte Perez (1986).
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Figura 28: Detalhe de peitoril para janela

Fonte: European Committee for Standardization (2005)

3.4

Métodos de verificação da durabilidade
Este capítulo apresenta os métodos recomendados para avaliar o

desempenho do revestimento em serviço e desta forma contribuir no diagnóstico de
possíveis anomalias que possam vir a ocorrer durante a vida útil do revestimento.
A durabilidade pode ser avaliada por meio de levantamentos de campo,
ensaios de envelhecimento acelerado e ensaios de envelhecimento natural (JOHN;
CREMONINI, 1995). Os ensaios de envelhecimento acelerados consistem na
exposição de amostras a uma simulação dos fatores de degradação que tem suas
intensidades amplificadas
Os ensaios de envelhecimento natural consistem na exposição de amostras
aos fatores climáticos (radiação, poeira, ar, chuva). Para John e Cremonini, (1995
apud RESENDE; MEDEIROS; BARROS, 2001), os ensaios de envelhecimento
acelerado não consideram os fatores de uso (projeto, manutenção, desgaste devido
ao uso) que em muitas situações são extremamente importantes, embora forneçam
resultados mais rápidos quando comparados aos levantamentos de campo.
Ao longo de sua vida útil o edifício e seus componentes ─ e em particular o
revestimento externo, ─ sofrem ações externas que acabam diminuindo seu nível de
desempenho, conduzindo à necessidade de intervenções. Para tanto, é de
fundamental importância, avaliar o desempenho em serviço para quantificação e
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qualificação das características que lhe são exigidas e assim identificar as ações
necessárias de manutenção.
Para esta avaliação de desempenho em serviço dos vários elementos
constituintes, é necessário estabelecer uma comparação entre as propriedades
esperadas e definidas em projeto e as verificadas efetivamente em serviço.
A comparação entre a fase de projeto e a de utilização é feita adotando-se
vários métodos de verificação (empíricos, experimentais e teóricos) sendo que a sua
escolha depende do conhecimento disponível do desempenho dos elementos ou
sistema, dos custos envolvidos e da informação que se obtém nesta avaliação
(GONÇALVES, 2010).
Os métodos empíricos são baseados na experiência adquirida e
principalmente em inspeções visuais por meio das informações coletadas em
serviço.
Os métodos experimentais incluem a realização de vários tipos de ensaio
em laboratório ou in loco. Embora as técnicas em laboratório sejam mais precisas,
as técnicas em campo permitem avaliar o desempenho diretamente e em condições
reais (COLLEN, 2009 apud GONÇALVES, 2010), salientando-se que ensaios de
laboratório complementam as informações obtidas nos ensaios de campo.
Os ensaios de laboratório podem ser realizados em modelos reduzidos
(argamassa aplicada sobre um tijolo) ou em modelos reais (paredes de ensaio).
Outro método experimental consiste na retirada de amostras de um revestimento
aplicado e em condições normais de uso para posterior análise em laboratório. Esta
forma de ensaio tem um caráter destrutivo com suas amostras descartadas após a
obtenção dos resultados.
Segundo Colen (2009, apud GONÇALVES, 2010), a escolha da técnica de
ensaio mais adequada envolve a análise dos custos e prazos disponíveis, do
equipamento necessário e do conhecimento sobre a técnica aplicada, além de
recursos humanos adequados e das atividades necessárias antes e após o ensaio.
Os métodos semi-destrutivos e destrutivos mostram-se viáveis em relação
aos resultados obtidos e fornecem valores coerentes com as características obtidas
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em ensaios feitos anteriormente (TAVARES et al., 2005), no entanto estes ensaios
devem ser tão pouco invasivos quanto possível, para evitar a destruição excessiva
dos elementos a serem analisados, preferindo-se sempre que possível a escolha de
ensaios não destrutivos (VEIGA et al., 2001 apud TAVARES et al., 2005).
Segundo John e Cremonini, (1995 apud RESENDE; MEDEIROS; BARROS,
2001), os levantamentos de campo são muito importantes para avaliar a vida útil dos
componentes de uma edificação já que consideram simultaneamente a ação da
degradação natural e a involuntária (causada por algum erro em qualquer etapa do
processo construtivo).
A Diretriz SINAT nº006 determina os ensaios necessários para avaliar a
durabilidade e manutenabilidade da argamassa do revestimento monocamada e ao
atendimento aos requisitos qualitativos e quantitativos por meio de simulações em
laboratório, a saber:
a)

Resistência a choque térmico: análise da ocorrência de falhas como

fissuras ou descolamentos e a resistência de aderência à tração após o
revestimento ser submetido a dez ciclos de ação de calor e choque
térmico por jato d’água;
b)

Susceptibilidade à variação de tonalidade por surgimento de

eflorescência: análise do aparecimento de manchas por eflorescência
com alterações de cor em relação às amostras originais quando
submetidas a 40 ciclos de umedecimento e secagem;
c)

Variação de tonalidade pela exposição ao intemperismo artificial C-

UV: análise das amostras conforme norma ABNT NBR 15.380:2006 com
determinação da diferença de cor em relação a original e ao atendimento
de possuir uma permeabilidade à água menor a 1 ml/cm² em 48 horas;
d) Resistência ao crescimento de fungos: avaliação visual em relação ao
aparecimento de fungos em corpos de prova durante 28 dias, sendo
tolerável o limite de 10 % de crescimento de fungos sobre a área total
dos corpos de prova ao final do ensaio;
e) Solicitações cíclicas de exposição à ação do calor e de congelamento:
análise do revestimento submetido a quatro ciclos sucessivos de
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exposição à ação do calor e quatro ciclos de exposição ao
congelamento.com posterior verificação da permeabilidade à água sob
pressão que deve ser menor ou igual a 1 ml/cm² em 48 horas e atingir
uma resistência de aderência à tração de 0,25 MPa.
Para a Diretriz SINAT nº 006 a manutenabilidade do revestimento
monocamada é determinada com base nas informações que o fabricante
disponibiliza no manual de utilização do produto, onde deve constar a vida útil do
revestimento aplicado, além da periodicidade e forma de realizar as manutenções.
Conforme consta do DATec nº19 da argamassa “Weber-pral classic SE”, os
revestimentos executados com este produto tem potencial de atingirem a VUP de 20
anos prescrita na norma ABNT NBR 15.575-1 se forem seguidas todas as
orientações desse DATec e a documentação técnica do produto, além

das

orientações para a manutenção periódica.
É recomendado nesta mesma DATec nº019, que o uso de cores escuras,
por serem mais suscetíveis a variação de cor pela ação da radiação ultra violeta e
pela formação de eflorescências, sejam empregadas somente em detalhes da
fachada e com um maior controle sobre a mão de obra durante a sua aplicação para
que não ocorram diferenças de tonalidade.
O ensaio de resistência de aderência à tração, embora tenha importância
primordial na verificação da aderência do revestimento, danifica o revestimento
monocamada fazendo-se necessário retirar o revestimento antigo e refazer uma
área maior que a área ensaiada, já que haverá diferenças de tonalidade entre o
revestimento novo e o antigo gerando problemas estéticos ao edifício ou repintar o
pano com a ajuda de um colorista. A aderência do revestimento também pode
observada com o exame de percussão como um procedimento de manutenção
preventiva verificando-se a presença de som cavo.
3.4.1

Ensaio com o tubo de Karsten ou método do cachimbo
A umidade nas edificações é um dos problemas de maior incidência na

construção civil afetando o desempenho dos revestimentos externos, acelerando o
seu processo de degradação e diminuindo seu ciclo de vida útil, além de trazer
danos a saúde dos usuários provocando gripes, rinites alérgicas ou outras doenças
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respiratórias. Portanto, a proteção das paredes contra a penetração da umidade é o
requisito técnico mais importante a ser cumprido pelos revestimentos externos
sendo que uma das funções do revestimento com argamassa inorgânica
monocamada é a de impedir a chegada de água até o substrato além de oferecer
um acabamento decorativo.
Esta proteção do revestimento, como parte do sistema de vedação, será
eficaz desde que ocorra um equilíbrio entre a absorção de água (umidecimento) e a
permeabilidade ao vapor (transpirabilidade), ou seja, que dificulte a entrada de água
e facilite a saída de vapor. (SCHWARTZ; KOSSMAM; SCHWEIGGER, 1999 apud
BECERE, 2007). (Figura 29).
Figura 29: Processo de molhagem e secagem de um revestimento (a) penetração
de água de chuva e (b) eliminação de água por evaporação pela ação do sol.

Fonte: Quintela (2006).

Para se avaliar a capacidade de resistir a penetração de água líquida podese recorrer ao ensaio do tubo de Karsten ou método do cachimbo. Este
procedimento pode ser empregado tanto em laboratório como in loco e consiste em
verificar a quantidade de água sobpressão absorvida pelo revestimento, em área
não fissurada, por um determinado período de tempo.
A medida de absorção d’água de um revestimento pelo método do cachimbo
é realizada sobre uma pressão de água inicial de 92 mm, que corresponde a ação
estática de um vento com velocidade aproximada de 140 km/h calculada por meio
de uma equação, onde a altura da coluna d´água corresponde à pressão (kg/m²)
exercida por esta coluna (1mm de água corresponde a 1 kg/m²=10 Pa).
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Q= v²/16, onde
Q= pressão estática do vento (kg/m²);
v= velocidade do vento (m/s).
A aparelhagem para a realização do ensaio é composta de um tubo de vidro
graduado (Figura 30), conforme as especificações do Centre Scientifique et
Technique de la Construction (CSTC) uma pisseta plástica e um cronômetro.
Figura 30: Cachimbo de vidro conforme especificação do CSTC.

Fonte: Centre Scientifique et Technique de la Construction (1982).

Para a fixação do tubo à parede a ser ensaiada é utilizado massa de
calafetar ou um selante. A vantagem da massa de calafetar é que esta não precisa
de espera para secagem como é o caso do selante agilizando a realização dos
ensaios além de não endurecer e nem ficar aderida à parede ou ao cachimbo de
vidro.
As medidas são feitas após o enchimento do tubo até a graduação de 0
(zero) cm³. A diminuição do nível de água que é absorvida pela base ensaiada é
registrada após 5, 10 e 15 minutos, ou é registrado o tempo necessário para a
absorção de 4 cm³ quando isto se dá antes dos 15 minutos. O resultado do ensaio é
o volume absorvido em 15 minutos ou o tempo necessário para a absorção de 4
cm3.
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A origem deste método vem do desenvolvimento de uma pesquisa do CSTC,
feita no ano 1967 com o objetivo de estudar três tipos de resinas de silicone
aplicadas sobre quarenta tipos de pedras calcárias em fachadas de edifícios da
Bélgica durante um período de treze anos.
Para a determinação da eficácia inicial ao longo do tempo de um dos três
revestimentos hidrófugos, as pedras calcárias foram divididas em três zonas (Figura
31). Na zona central de cada pedra não foi aplicado nenhum produto servindo essa
área como referência e nas outras duas eram aplicadas uma das resinas de silicone.
Figura 31: Disposição das pedras calcárias sobre muro experimental.

Fonte: Centre Scientifique et Technique de la Construction (1982).

A perda da eficácia inicial ao longo do tempo se traduz pela variação da
capacidade impermeabilizante ou de repelência à água do revestimento hidrófugo,
medida pela absorção d’água. Para se avaliar esta absorção, foi utilizado o método
do cachimbo.
O CSTC desenvolveu outros métodos de ensaio em uma série de edifícios
com a finalidade de identificar os efeitos do tratamento de limpeza e hidrofugação,
sobre três tipos de materiais de fachadas utilizadas na Bélgica (pedras brancas
calcárias, tijolos e concreto) avaliando-se a absorção d’água antes da limpeza, após
a limpeza e após a hidrofugação. Independentemente da quantidade, concentração
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e modo de execução dos produtos aplicados sobre as pedras brancas calcárias,
foram obtidos os seguintes resultados:
● Boa resistência à sujidade das superfícies hidrofugadas;
● Excelente eficácia inicial de hidrofugação;
● Durabilidade média (perda de 20% da eficácia após 3 anos apesar de
melhora na curva de envelhecimento após novas medições).
Baseando-se

nesta

informação,

pode-se

adotar

um

programa

de

manutenção em revestimentos monocamada com limpezas periódicas, conforme a
necessidade, e posterior aplicação de hidrofugantes nas fachadas a fim de manter
sua aparência e aumentar sua durabilidade.
3.5

Manutenção em revestimento monocamada

3.5.1

Conceito de manutenção nas construções
A durabilidade de uma fachada ou de qualquer outra parte do edifício está

vinculada com as atividades de manutenção que pode ser definida como sendo um
conjunto de serviços realizados na edificação e suas partes durante a sua vida útil,
com o objetivo de manter seus desempenhos iniciais. (JOHN; CREMONINI, 1995
apud RESENDE, MEDEIROS; BARROS, 2001).
Para Lichtenstein, (1985), a manutenção deve ser interpretada como uma
ação programada preventiva de futuros problemas e não apenas como atividade
corretiva de problemas observados como a sujidade em edifícios visitados com
revestimento monocamada, tornando-se necessária a adoção de um programa de
manutenção periódica com uma metodologia de operação, controle e execução,
desde que o custo destas intervenções for vantajoso em termos de desempenho do
edifício e seus componentes.
A queda de desempenho a que estão sujeitos os materiais ou componentes
de uma edificação, e que dependem de sua interação com o meio também
conhecido como condições de exposição, pode ser expressa graficamente
comparando o desempenho em função do tempo. A meta da manutenção é evitar
que um determinado material ou componente atinja um patamar mínimo de
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desempenho abaixo do qual não atenderá mais as funções previstas durante a sua
vida útil. Com a aplicação de intervenções que podem ser pequenas ou maiores,
conforme o grau de deterioração apresentado aumenta-se o nível de desempenho,
mesmo considerando as quedas residuais. (LICHTENSTEIN, 1985). (Figura 32).

Figura 32: Queda de desempenho natural com a ação de intervenções

Fonte: Lichtenstein (1985)

3.5.2

Procedimentos de manutenção para o revestimento monocamada
A realização de limpezas periódicas pode evitar gastos maiores com

reparações, no caso do revestimento monocamada, além de melhorar o aspecto
visual do edifício. Inspeções visuais, após a limpeza com a retirada de
microrganismos e manchas, ajudam a detecção de fissuras ou outras anomalias
mais graves. (Fotografia 10)
De acordo com as orientações da empresa Weber Saint-Gobain a
periodicidade das limpezas das fachadas com revestimento monocamada deve ser
de 2 a 5 anos, em função da localização da edificação e a sua exposição às
intempéries e agentes agressivos. As lavagens têm por objetivo o aumento da
durabilidade e a manutenção das características técnicas e estéticas do
revestimento. Estas lavagens, ainda segundo orientações deste fabricante, devem
ser realizadas com jatos (leque) com a utilização de uma lavadora com pressão
máxima de 70 bares, a fim de não comprometer o revestimento e a uma distância de
40 cm do substrato a ser limpo. A utilização de hipoclorito de sódio na proporção de
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1:10 (hipoclorito: água) ou mesmo detergente neutro 1:6 (detergente: água) pode ser
empregada caso a limpeza somente com água seja insuficiente.
A utilização de um produto hidrofugante como tratamento superficial, ainda
segundo este mesmo fabricante, pode ser feita para dilatar a periodicidade de
lavagem principalmente em edifícios altos localizados em áreas abertas sem
edificações no entorno ou em locais com climas ou microclimas extremamente
úmidos.
Fotografia 10: Trechos de limpezas executadas mecanicamente com água
pressurizada e solução de hipoclorito na cidade de Indaiatuba (a) e São Paulo (b).

(a)

(b)

Fonte: do autor (2014).

O uso de materiais inadequados e/ou técnicas deficientes na execução das
manutenções, origina a reincidência das mesmas anomalias ou o aparecimento de
outras obrigando a novas intervenções sempre com custos não previstos. (COLLEN,
2003). Reparações pontuais como o tratamento de fissuras, trincas ou mesmo
recomposição de desplacamentos, não são indicadas para esse tipo de
revestimento, pois modificam a sua aparência, textura superficial e principalmente
tonalidade em relação ao revestimento original (Fotografia 11, parte a) fato que
também pode ser observado em regiões de fachadas que foram repintadas
(Fotografia 11, parte b). Nestes casos a recomendação no primeiro caso é realizar a
retirada e recomposição do revestimento monocamada em toda a extensão do pano
a ser reparado e no segundo caso procurar a ajuda de um colorista para que a
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pintura tenha a tonalidade mais próxima possível em relação ao revestimento
original.
Fotografia 11: Diferença de tonalidade por recomposição de revestimento (a) e repintura
em região já reparada (b).

(a)

(b)

Fonte: do autor (2011).

Pinturas acrílicas podem ser aplicadas sobre este tipo de revestimento após
28 dias de sua execução, conforme orientações da empresa Weber Saint-Gobain,
porém, este procedimento além de comprometer a estética do material pode alterar
a sua permeabilidade natural ao vapor d’água. Esta perda de permeabilidade com a
utilização de produtos sintéticos pode ocasionar patologias como o deslocamento
dos mesmos pela formação de bolhas. (CAVANI et al., 2006).
No manual de manutenção da empresa Argamont, fabricante de argamassa
para revestimento monocamada no Brasil desde 1998, é recomendado inspeções
periódicas pelo condomínio, pela construtora ou por uma empresa especializada em
manutenção de fachadas, ao final do primeiro ano e posteriormente a cada três
anos. A inspeção no primeiro ano tem a finalidade de observar se as
recomendações feitas em projeto estão sendo atendidas após o edifício ter recebido
neste período os carregamentos previstos e as ações do meio ambiente onde o
edifício está situado. Ainda segundo este fabricante, deve ser elaborado um relatório
com base nesta inspeção identificando possíveis anomalias que possam ser
reparadas antes de evoluírem. Na segunda inspeção, três anos após a primeira, é
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recomendada a lavagem com jato moderado em forma de leque, no sentido de cima
para baixo sem a utilização de qualquer detergente ou produto químico a fim de
facilitar a observação visual de possíveis patologias ocultas eliminando a
impregnação de fuligem, escorrimentos e micro-organismos. Inspeções posteriores
devem ser precedidas de lavagem da fachada a cada três anos.
Ainda, seguindo as orientações da empresa Argamont, pode ser aplicado,
conforme as condições ambientais, produto hidrofugante à base de silano-siloxano
que mantenha as mesmas características originais da fachada.
Na Diretriz SINAT nº006 não é feita nenhuma recomendação quanto à
manutenção pós-obra e utilização do revestimento monocamada pelo usuário final
cabendo a cada fabricante esta função. Estas recomendações dos fabricantes como
a lavagem da fachada e inspeções periódicas devem fazer parte do manual do
proprietário do edifício cabendo ao síndico e a administradora do edifício a sua
aplicação contribuindo na preservação e durabilidade do revestimento com
argamassa monocamada.
3.5.3

O uso dos hidrofugantes na preservação do revestimento
A preocupação com a proteção de monumentos e construções em pedra

contra a presença da umidade remonta à Grécia e Roma antiga onde existem
relatos da utilização de óleos e ceras e ao uso da parafina em tempos mais
modernos, particularmente na primeira metade do século XIX. (CHAROLA, 1995).
O acúmulo de partículas sólidas em suspensão com a umidade pode causar
o surgimento de algas e liquens em fachadas com argamassas cimentícias, que se
tornam mais escurecidas (CAVANI et al., 2006).
Estas partículas alojam-se na superfície por ação eletrostática ou atração
molecular quando a superfície estiver seca. Quando a superfície estiver úmida,
principalmente em locais protegidos e com baixa insolação, ocorre uma adsorção
das partículas imersas na água deixando sujidades no interior dos poros após a
evaporação pela ação do sol sobre a fachada ou pela secagem pela ação do vento.
(Figura 33).
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Figura 33: Esquema de escurecimento da fachada por sujidade com efeito da umidade.

Fonte: Quintela (2006)

A umidade presente nos materiais de construção, e responsável pelas
patologias, ocorre por diversos fatores sendo uma delas a absorção por capilaridade
devido à presença de poros capilares ou macroporos que possuem um raio entre107

m e 10 -4m e pela atração química entre as moléculas dos materiais de construção

e as moléculas de água. Os materiais de construção como tijolos e outros materiais
inorgânicos, possuem cargas externas geralmente negativas e tendem a atrair e
manter as cargas positivas das moléculas de água. (CHAROLA, 1995).
Para conter esta atração podem-se utilizar materiais inorgânicos apolares
como o óleo e ceras que não se misturam com a água formando o princípio da
hidrorrepelência e dos materiais hidrofugantes.
A forma de evitar a penetração de água em materiais porosos com o uso dos
hidrofugantes pode ser feita de diversas formas, podendo ser classificadas
genericamente em: modificador da tensão superficial das paredes dos poros (Figura
34, parte a), de bloqueador dos poros (Figura 34, parte b) e por meio do formador de
película superficial (Figura 34, parte c). Dessas a forma mais utilizada para reduzir a
entrada de água e manter a permeabilidade ao vapor tem sido a primeira. (KUS,
2002).
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Figura 34: Possíveis formas de ação dos produtos hidrofugantes em materiais de
construção porosos (a) alteração da tensão superficial dos poros; (b) bloqueador dos
poros e (c) formador de película.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Kus (2002).

Hidrofugantes mais utilizados na construção civil para a redução da
penetração de água são à base de silicone, que possuem uma baixa tensão
superficial (inferior a 24 mN/m) e conseguem recobrir a superfície dos poros do
substrato sem formar película. São formados por cadeias de átomos de silício (Si-OSi)e radicais apolares responsáveis pelas características hidrofóbicas. (MARANHÃO,
LOH, 2010). Esse comportamento hidrofóbico é caracterizado por ângulo de contato
superior a 90º (Figura 35). Quanto menor for a tensão superficial do hidrofugante
maior é o ângulo de contato.
Figura 35: Ângulo de contato da água na superfície de um granito sem tratamento
(a) e após o tratamento com um hidrofugante à base de silicone

Fonte: Maranhão e Loh, (2010).
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Com a presença de um hidrofugante a água em estado líquido, que possui
natureza polar, já não consegue penetrar nos capilares hidrofugados e não interage
com uma superfície hidrófuga não polar, ou seja, a água não consegue molhar os
poros. Desta forma, uma superfície não tratada fica imediatamente molhada com a
dispersão das gotas de água que são rapidamente absorvidas pelo material de
construção o que não ocorrerá se este estiver hidrofugado em que as gotas de água
escorrem sem penetrar no substrato. (Figura 36).
Figura 36: Ângulo de contato da gota d’água em contato com material hidrófilo e
hidrofugado.

Fonte: Wacker Chemie AG (2014).

A estrutura molecular de uma resina de silicone que entrou em reação é
muito semelhante com o quartzo que é a base dos materiais de construção. Esta é a
razão da elevada afinidade entre as resinas de silicone e os materiais de construção
à base de silicatos e da consequente extraordinária duração da sua vida útil. (Figura
37).

Figura 37: Semelhança entre a estrutura molecular de uma resina de silicone (a) e
do quartzo (b).

(a)
Fonte: Wacker Chemie AG (2014).

(b)
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Os hidrofugantes, de uma forma geral, devem satisfazer as seguintes
funções:
● reduzir sensivelmente a absorção d’água;
● conservar uma elevada permeabilidade ao vapor d’água;
● penetrar facilmente no revestimento;
● ser suficientemente resistente a álcalis;
● ser resistente a radiação ultra violeta (UV);
● não amarelar as superfícies, nem conferir brilho ou tacto pegajoso;
● ser inócuo na sua aplicação;
● não prejudicar seu entorno.
3.5.3.1 Tipos de hidrofugantes
Há vários tipos de hidrofugantes no mercado e para cada tipo de material
deve-se escolher um tipo de hidrofugante ou uma combinação de tipos de
hidrofugantes. A escolha está condicionada ao seu peso molecular que deverá ser
inversamente proporcional ao do material em que será aplicado, ou seja, quanto
maior a densidade do material a ser aplicado, menos denso e com estrutura química
menor deverá ter o hidrofugante a fim de melhorar a sua capacidade de
impregnação. Para materiais porosos e, portanto menos densos como os
revestimentos com argamassa monocamada, podemos escolher hidrofugantes com
maior peso molecular.
3.5.3.1.1 Resina de silicone
As resinas de silicone foram os primeiros hidrofugantes produzidos pela
indústria. Possuem um elevado peso molecular e pouca resistência à ação dos
álcalis presente em materiais cimentícios dando origem aos siliconatos metílicos
solúveis em água. (Figura 38). A ação das chuvas nas fachadas acaba carreando o
material hidrofugante e diminuindo suas propriedades hidrorrepelentes com o passar
do tempo.
Figura 38: Estrutura química das resinas de silicone.

Fonte: Wacker Chemie AG (2014).
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Se este tipo de hidrofugante for aplicado como pós-tratamento, ele oferece
apenas uma hidrorrepelência intermediária e reage de maneira lenta em substratos
alcalinos (MCGETTIGAN, 1995 apud, MARANHÃO, 2009). Podendo ainda
apresentar manchas esbranquiçadas se for aplicado em substratos saturados.
3.5.3.1.2 Silanos
Os silanos são os mais simples dos silicones com um átomo de silício ligado
a um radical apolar, responsável pela hidrorrepelência, e três grupos alcoxi (Figura
39).
Figura 39: Estrutura química dos silanos.

Fonte: Maranhão (2009).

Estes hidrofugantes foram desenvolvidos após a descoberta que o peso
molecular influencia em seu grau de penetração nos substratos e que em materiais
mais densos, como concreto de pontes e barragens, precisamos de hidrofugantes
com menor peso molecular. Esta é a grande vantagem dos silanos, que possuem
baixa viscosidade e o menor tamanho de molécula entre os derivados de silicone
(entre 10 e 25 Å), (KUS, 2002) podendo ser diluídos em solventes orgânicos ou
utilizados sem diluição. Outra descoberta é a capacidade de influenciar a
estabilidade da substância ativa aos álcalis por meio da seleção do radical orgânico
R em cadeias mais longas. Devido ao comprimento crescente do radical R, o
siliconato resultante torna-se progressivamente insolúvel em água, já não podendo,
consequentemente, ser arrastado pela chuva.
Um ponto negativo destes produtos é que os grupos alcoxi existentes são
volatizados durante a aplicação, fazendo com que uma importante parcela do
material não seja aproveitada (em torno de 40% de sua massa inicial). Outro ponto
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importante é que, sob condições adversas de cura, como em altas temperaturas e
vento, demandam um tempo maior para polimerização (MARANHÃO, 2009).
3.5.3.1.3 Siloxanos
São hidrofugantes derivados dos silanos formados por cadeias de três a oito
átomos de silício, com um tamanho de molécula de 25 a 100 Å (KUS, 2002 apud
MARANHÃO, 2009) e, portanto, maiores e mais pesados que os silanos, limitando
seu uso para aplicação em materiais com poros maiores. Possui um menor teor
volátil em relação aos silanos reduzindo o tempo para formação de superfície
hidrofóbica. Outra vantagem é a diluição com álcool ou solventes aromáticos.
(Figura 40).

Figura 40: Estrutura química dos siloxanos.

Fonte: Maranhão (2009).

3.5.3.1.4 Combinação de silanos e siloxanos
Produto proveniente pela mistura desses dois tipos de hidrofugantes sendo
o produto mais comercializado no país atualmente. Quando a aplicação é realizada
em granitos, que tem menor quantidade de poros é recomendado o uso de silanos e
quando a aplicação é feita em superfícies muito porosas, como as argamassas de
revestimentos predominam os siloxanos. Até há pouco tempo essa mistura era
comercializada na base solvente e hoje na base aquosa, como emulsão.
Os compostos de base solvente contêm na sua composição VOC
(compostos orgânicos voláteis) que são substâncias potencialmente nocivas à saúde
do trabalhador durante a aplicação do produto e causam maior impacto ao meio
ambiente.

93

Os siloxanos e os silanos/siloxanos são, geralmente, de base aquosa,
podendo também ser encontrados na base solvente.

3.5.3.2

Fatores que influenciam no desempenho dos hidrofugantes
Para um melhor desempenho dos hidrofugantes necessitamos nos atentar a

alguns fatores como: forma de aplicação, profundidade de penetração, presença de
fissuras e durabilidade.

3.5.3.2.1 Formas de aplicação
Existem duas formas de aplicação dos hidrofugantes: a adição à mistura e
tratamento superficial. A forma mais tradicional é o tratamento superficial, pois altera
de maneira menos radical as propriedades dos materiais não alterando a reologia
das argamassas, não apresenta aumento de custos vultosos e possui um histórico
de utilização compatível com estes materiais. (MARANHÃO, 2009).
O tratamento superficial pode ser aplicado por pintura, spray, gel ou creme
em produtos acabados, como no caso dos revestimentos externos, ou por imersão
no caso de telhas ou outros materiais inorgânicos. A vantagem da adição à mistura é
de não acrescentar mais uma etapa na produção e ter seu desempenho menos
influenciado ao surgimento de fissuras superficiais.

3.5.3.2.2 Propriedades do substrato e profundidade do hidrofugante
Quanto mais poroso for o substrato melhor será o desempenho do
hidrofugante na missão de barrar a entrada de água no material, porém não existe
consenso quanto a um valor mínimo necessário de penetração que garanta o
desempenho em longo prazo. A forma mais comum de se avaliar é a verificação em
corpos de prova de concreto por meio da diferença de cor após a pulverização de
água em superfícies recém-fraturadas. (Fotografia 12).
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Fotografia 12: Profundidade na penetração de silanos em concreto

Fonte: Selley (2006 apud MARANHÃO, 2009).

O tipo de substrato também é importante e irá influenciar na impregnação do
hidrofugante e por consequência em seu desempenho final uma vez que devem
ocorrer ligações químicas entre o substrato e o produto hidrofugante e seus óxidos
para que efetivamente ocorra a barreira hidrofóbica.

3.5.3.2.3 Teor dos materiais ativos
A quantidade de materiais ativos e de seus radicais apolares presentes em
um hidrofugante tem grande importância na redução da absorção d’água em um
determinado material decorrente do aumento do cobrimento dos poros do substrato.
Este fato pode ser verificado aumentando-se a concentração do hidrofugante
quando de sua preparação e observando-se que o produto penetra mais no material
em comparação com uma solução mais diluída. A explicação para este fato é que a
água possui menos viscosidade que os hidrofugantes e são rapidamente succionada
pelos poros da base saturando-a e impedindo que o silicone penetre no substrato
(GERDES; MEIER; WITTMANN, 1998). (Figura 41).
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Figura 41: Influência da porosidade na distribuição dos materiais ativos ao longo da
espessura de substratos de concreto.

Fonte: Gerdes, Meier e Wittmann (1998).

3.5.3.2.4 Presença de fissuras
O aparecimento de fissuras após a aplicação do hidrofugante prejudica o
seu desempenho e eficácia quando à penetração de água e quanto maior for a
abertura e profundidade da fissura maior o prejuízo neste desempenho. (SANDIN, et
al.,1996, apud MARANHÃO, 2009).
Ensaios realizados em laboratório sobre a influência das fissuras em
concretos hidrofugados e imersos por 24 horas mostraram que em fissuras
superiores a 0,2 mm de abertura já é notado uma queda no desempenho e que
fissuras com até 0,4 mm e com profundidade de 5,0 mm, apresentaram baixa
absorção d’água no final do ensaio (LUNK; WITTMANN, 1998) (Figura 42).
Figura 42: Influência da dimensão da fissura no ganho de umidade em concretos.

Fonte: Maranhão (2009).
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3.5.3.3

Durabilidade dos hidrofugantes
Foi realizado na cidade de Gävle, Suécia, por meio de avaliações

comparativas de envelhecimento acelerado, um estudo sobre a durabilidade dos
hidrofugantes. Verificou-se que após 36 meses da aplicação do tratamento
hidrófugo, havia uma redução de mais de 50% na absorção d’água por capilaridade
comparada a amostras de referência (KUS, 2002).
A durabilidade dos produtos hidrofugantes a base de silicone está
condicionada aos seguintes fatores:
● Quebra das ligações do radical orgânico pela ação dos raios
ultravioletas (UV);
● Hidrólise das ligações silano-siloxano (O-Si-O).
Este último fator aumenta em meios alcalinos como o encontrado nos poros
dos produtos cimentícios. Em ambos as situações o tamanho do radical orgânico é
determinante para a resistência à ação UV e ao ataque alcalino uma vez a formação
de radicais apolares maiores criam uma barreira física dificultando o acesso a matriz
silicosa (Figura 43) (BASHEER, LONG, 1997 apud MARANHÃO, 2009).
Figura 43: Influência do radical apolar na proteção da matriz siloxano.

Fonte: Maranhão (2009).

3.5.4

Manual de manutenção: práticas recomendadas
Seguindo as recomendações da ABNT NBR 5674:2012, “Manutenção de

edificações-Requisitos para o sistema de gestão e manutenção”, pode-se elaborar
um programa de manutenção para o sistema de revestimento com argamassa
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monocamada visando manter o desempenho previsto em projeto e minimizando a
depreciação patrimonial da edificação.
Este programa de manutenção, elaborado pela construtora com subsídios do
fabricante do produto, deve constar do manual de uso, operação e manutenção em
atendimento a ABNT NBR 14037: 2011. O mesmo deverá conter os seguintes
parâmetros e informações:
● periodicidade;
● responsáveis pela execução;
● documentos de referência;
● referências normativas;
● recursos necessários (físicos e financeiros).
Uma forma prática para a elaboração do programa de manutenção de uma
fachada com revestimento monocamada é seguir o modelo do anexo A da ABNT
NBR 5674:2012 (Quadro14).
Quadro 14: Exemplo de modelo para manutenção de uma fachada com revestimento
monocamada.
Periodicidade Sistema

Elemento

Atividade
▪

Efetuar lavagem;

▪

Verificar visualmente as

Responsável

condições do
revestimento;
▪
A cada três
anos

Fachada

Investigação à

Revestimento

percussão na busca de

Empresa

com argamassa

áreas com sons cavos;

especializada/equipe

Aplicação de

de manutenção local

monocamada

▪

hidrofugante com a
finalidade de preservar
o revestimento;
▪

Registro em relatório
ou laudo de inspeção.

Fonte: Elaborado pelo autor

98

A implementação desse programa de manutenção é de responsabilidade do
síndico e deverá ser realizado por empresa contratada, ou equipe de manutenção
local.
As manutenções realizadas deverão ser registradas em relatórios ou laudos
de inspeção contendo os procedimentos adotados, a forma de tratamento das
patologias encontradas buscando reconduzir o revestimento as suas caraterísticas
técnicas e funcionais originais.
Para os casos em que forem encontradas pequenas fissuras (aberturas
entre 0,1 mm a 0,2 mm) e regiões com som cavo que não apresentem queda ou
risco de desplacamentos, a recomendação seria a aplicação de produtos
hidrofugantes após a lavagem da fachada buscando manter mais o aspecto estético
do revestimento e sua preservação até a próxima vistoria.
No caso da constatação de problemas mais graves que necessitem de uma
intervenção ou uma manutenção corretiva mais efetiva, como o tratamento de
fissuras ou a recomposição do revestimento conforme o caso, a recomendação é a
pintura da área comprometida ou de toda a fachada, ação que acarreta no aumento
de custos de manutenção, além da descaracterização do revestimento.
Como este tipo de intervenção em uma fachada com revestimento
monocamada compromete as características da argamassa e sua aparência
superficial, sua aplicação deverá ser feita em situações extremas em que as fissuras
possuam aberturas maiores e que outros tipos de tratamento, como a aplicação de
hidrofugantes, por exemplo, sejam inócuas ou insuficientes. Este tipo de tratamento
a base de hidrofugantes será analisado nos ensaios de campo.
Uma sugestão para a finalização deste programa de manutenção trianual,
seria a aplicação de um hidrofugante, melhorando assim a proteção do revestimento
contra agentes agressivos. Desta forma, estas intervenções poderiam ser feitas,
dependendo da região de exposição do edifício, no mínimo até o vigésimo primeiro
ano da entrega do empreendimento, que seria o tempo de vida útil mais aproximado
à VUP de 20 anos, conforme a NBR 15575-1:2013 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2013d).
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A partir deste período, teoricamente, será necessário uma avaliação mais
detalhada das condições gerais do revestimento monocamada e eventual a adoção
de pintura em todo o edifício em um próximo programa de manutenção.
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4

ESTUDO EXPERIMENTAL

4.1

Ensaios realizados
O programa experimental foi desenvolvido em ensaios de campo e em

laboratório para a avaliação da permeabilidade com o método do cachimbo ou tubo
Karsten proposto pelo Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) e
pela Réunion International e des Laboratoires d’Essais et de Recherches sur les
Matériaux et les Constructions (RILEM) e ensaios de absorção por capilaridade de
acordo com as diretrizes da norma EN ISO 15148: 2002 (Higrothermal Performance
of Buildings Materials and Products :Determination of Water Absorption Coefficient
by Partial Immersion)
Os ensaios de campo foram realizados com o método do cachimbo em
edifício com idade de 8 anos para a avaliação da estanqueidade do revestimento
monocamada com e sem aplicação de hidrofugantes (silano-siloxano) base
solventes e base água sobre região integra, ou seja , sem fissuras e em uma região
fissurada.
Para os ensaios de laboratório, realizados no Laboratório de Materiais de
Construção Civil do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), foram feitas
avaliações de seis tipos de hidrofugantes em amostras do revestimento
monocamada retiradas de um edifício da cidade de São Paulo-SP, com dois anos de
idade com ensaios de absorção d’água por capilaridade e pelo método do cachimbo.
4.2

Ensaios de campo
O edifício escolhido para os ensaios situa-se no bairro do Belenzinho na

cidade de São Paulo-SP, foi entregue no ano de 2005 pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) ligada à Secretaria da Habitação
do Governo de São Paulo e não sofreu nenhum tipo de manutenção desde a sua
entrega, segundo informações dos moradores mais antigos. (Fotografia 13). Nota-se
a presença de muitas manchas e micro-organismos na fachada (Fotografias 14 e
15).
O edifício em alvenaria estrutural apresenta no pavimento térreo pilares e
vigas formando pórticos sinalizando que foi adotado um sistema estrutural misto e
normalmente adotado onde é realizada a estrutura convencional em concreto
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armado a partir da fundação passando para a execução da alvenaria estrutural a
partir do 1º pavimento.
Fotografia 13: Vista área e frontal do edifício.

Fonte: do autor, 2014.
Fotografia 14: Vista das
manchas na fachada

Fonte: do autor (2014).

sujidades

e Fotografia 15: Detalhes da vista das
sujidades e manchas na fachada

Fonte: do autor (2014).
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Inicialmente foi providenciada a limpeza de trechos do revestimento nas
quatro faces do edifício, previamente escolhidas, com solução de hipoclorito de
sódio diluído em água (1:10) eliminando a presença de micro-organismos e
sujidades superficiais. Após quatro dias foram afixados tubos Karsten com a massa
de calafetar e realizados os ensaios.
Observou-se ao final dos ensaios que a absorção d’água nessas regiões foi
satisfatória ao final dos 15 minutos de ensaio com valores máximos de 0,2 ml
mostrando um bom desempenho do revestimento analisado e boa estanqueidade
mesmo após 8 anos de exposição às condições normais de uso e utilização do
edifício, e sem a realização de nenhuma manutenção ou lavagem desde a sua
entrega aos usuários.
Na sequência, para a continuidade dos trabalhos, foi escolhido um trecho do
revestimento de uma das faces do edifício que apresentava uma fissura horizontal e
contínua com abertura de 0,1 mm (Fotografia 16), provavelmente originada por
movimentação térmica ou estrutural. Esse trecho foi dividido em quatro áreas
medindo aproximadamente 50 X 60 cm. Em cada uma destas quatro áreas foi
aplicado um tipo de hidrofugante a base de silano-siloxano e fora desta delimitação
escolhido mais um ponto sem a aplicação de nenhum produto hidrofugante. O
objetivo da delimitação em áreas pré-definidas foi de facilitar o controle do consumo
de cada hidrofugante na sua aplicação seguindo as orientações prescritas pelos
fabricantes. (Fotografia 17).

Fotografia 16: Fissura na região onde foram realizados os ensaios com tubo Karsten.

Fonte: do autor (2014).
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Fotografia 17: Vista dos painéis delimitados para ensaio.

Fonte: do autor (2014).

4.2.1

Produtos utilizados
Os produtos utilizados e os consumos indicados pelos respectivos

fabricantes constam da Tabela 1.

Tabela 1: Consumo conforme recomendação dos fabricantes.
Hidrofugante

Consumo indicado

Produto A (pronto para uso: sem diluição).

250 a 300 g/m²

Produto B (pronto para uso: sem diluição).

250 g/m² para cada demão-2 demãos

Produtos C (base solvente).

275 g/m²

Produto D (base água).

275 g/m²

Fonte: Elaborado pelo autor

Os hidrofugantes C e D, que necessitam de diluição para serem utilizados,
foram diluídos na proporção de 1:12 em volume. Para o produto C foi feita a diluição
de uma parte do produto para doze partes de solvente orgânico (água raz). Para o
produto D a diluição foi de uma parte do produto para doze partes de água. Os
produtos A e B são comercializados prontos para uso.
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A aplicação dos hidrofugantes foi realizada com o auxílio de rolo de espuma
ou de lã de carneiro, de acordo com as recomendações de consumo indicadas pelos
fabricantes.
A quantidade de material aplicado foi controlada com o uso de balança
digital em função da área de cada painel procurando sempre preencher de maneira
uniforme toda a região ensaiada. Estes produtos possuem silano-silaxono em sua
composição química, sendo que os produtos A e B, comercializados prontos para
uso previamente diluídos em água, não possuem em seus catálogos a concentração
do princípio ativo utilizada em sua formulação.
4.2.2

Realização dos ensaios
Após seis dias da aplicação dos hidrofugantes nas áreas pré-determinadas

foram iniciados os ensaios de verificação de estanqueidade pelo método do
cachimbo ou tubo Karsten inicialmente sobre a fissura sem a aplicação de
hidrofugante (Fotografia 18).
O ensaio nesta região resultou em uma absorção extremamente elevada em
dois pontos ensaiados sobre a mesma fissura com decréscimo de 4 ml em 2 minutos
no primeiro ponto e de 2,8 ml após o tempo máximo de 15 minutos no segundo
ponto.
Fotografia 18: Vista de área sem hidrofugação para a realização dos ensaios.

Fonte: do autor (2014).
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Na sequência foram feitos os ensaios nas áreas com a aplicação dos
hidrofugantes com a fixação de três tubos Karsten em cada painel sobre a região
fissurada (Fotografia 19 parte a e 19 parte b).
Fotografia 19: Vista da fissura (a) e sequência de um dos ensaios realizados (b).

(a)

(b)

Fonte: do autor (2014).

4.2.3

Resultados dos ensaios
Os resultados obtidos quanto a proteção oferecida pelos hidrofugantes em

região fissurada com abertura de até 0,1 mm foi satisfatória ao término dos ensaios
mantendo absorções médias máximas de 0,13 ml nos quatro painéis analisados e
resultados semelhantes aos ensaios feitos sobre o revestimento monocamada sem
a aplicação de hidrofugante e em região sem fissuras. (Tabela 2).
Tabela 2: Resultados médios de absorção d’água em milímetros com o tubo Karsten
sobre fissura e com hidrofugante.
Hidrofugante

Tempo do ensaio
5 minutos

10 minutos

15 minutos

Produto A

0,03

0,13

0,13

Produto B

0,0

0,07

0,10

Produto C

0,0

0,0

0,0

Produto D

0,0

0,03

0,03

Fonte: Elaborado pelo autor
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Também foram escolhidas algumas áreas que apresentavam fissuras
maiores com abertura entre 0,4 mm e 0,5 mm (Fotografia 20) e realizada a aplicação
dos quatro tipos de hidrofugantes com o objetivo de analisar a eficácia destes
produtos e seu poder de penetração em regiões extremamente desfavoráveis e que
necessitariam a princípio de um tratamento destas fissuras e/ou substituição do
revestimento. (Fotografia 21).
Fotografia 20: Vista da fissura de 0,4 mm

Fonte: do autor (2014).

Fotografia 21: Aplicação de hidrofugante sobre fissura (a) e área com diversas
fissuras hidrofugadas (b).

(a)
Fonte: do autor (2014).

(b)
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Quanto às fissuras com aberturas entre 0,4 e 0,5 mm tratadas com
hidrofugantes e submetidas aos ensaios com o tubo Karsten, verificou-se que a
perda de água pela abertura é imediata inviabilizando a continuidade nos ensaios.
Pode-se fazer um paralelo com os resultados obtidos em corpos de prova de
concreto nos ensaios de capilaridade imersos por 24 horas e com fissuras de até 0,2
mm que apresentaram boa estanqueidade (LUNK; WITTMANN, 1998), com os
resultados obtidos nos quatro painéis comprovando que a penetração dos
hidrofugantes ocorre também nos revestimentos cimentícios e que dependem
diretamente da abertura da fissura e de sua profundidade para que ocorra ou não
uma boa hidrofugação.
4.3

Ensaios laboratoriais
O edifício escolhido para a retirada das amostras situa-se no bairro da

Freguesia do Ó na cidade de São Paulo-SP, foi entregue no ano de 2011 e as
placas de revestimento com dimensões aproximadas de 20 cm x 50 cm retiradas por
meio de serra circular manual, só foram possíveis de serem obtidas, pois a
argamassa monocamada foi aplicada sobre um muro da área de piscina
impermeabilizada com manta asfáltica e nessa região todo o revestimento
apresentava som cavo.
As placas foram cortadas em corpos de prova de 10 cm x 20 cm (Fotografia
22).
Fotografia 22: Vista dos recortes do revestimento monocamada.

Fonte: do autor (2013).
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4.3.1

Produtos utilizados
Os produtos hidrofugantes utilizados foram os mesmos utilizados nos

ensaios de campo seguindo as mesmas diluições e consumo prescritos pelos
fabricantes incluindo as marcas dos produtos E e F.
Tabela 3: Consumo conforme recomendação dos fabricantes.
Hidrofugante
Produto A (sem diluição)

Consumo indicado
250 a 300 g/m²

Produto B(sem diluição)

250 g/m² para cada demão-2
demãos

Produto C (base solvente)

275 g/m²

Produto D (base água)

275 g/m²

Produto E (sem diluição)

275g/m²

Produto F(sem diluição-base parafina)

275 g/m²

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2

Realização dos ensaios
O trabalho consistiu na determinação da absorção de água por capilaridade

do revestimento no estado em que se encontrava e posteriormente à aplicação dos
seis tipos de hidrofugantes, antes e após a exposição dos mesmos ao intemperismo
artificial em câmara de CU-V B por 900 horas. (Fotografia 23).
Fotografia 23: Vista dos ensaios por capilaridade.

Fonte: do autor (2014).
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Os ensaios foram realizados também em corpos de prova de argamassa
mista de cimento cal e areia no traço 1:2: 9, em volume, para poder-se avaliar o real
potencial de hidrorrepelência dos produtos em bases com elevada absorção por
capilaridade. O coeficiente de capilaridade desses corpos de prova é de 10,3
kg/m2.h-1/2, a permeabilidade com os tubos Karsten é de 3,2 ml em 15 minutos.
Para efeito de comparação com os dados de campo, foi realizado também o
ensaio de permeabilidade com os tubos Karsten nas placas de revestimento com
argamassa monocamada e com as amostras de argamassa mista. (Fotografia 24).
Fotografia 24: Amostras de argamassa mista e monocamada com ensaios do tubo
Karsten.

Fonte: do autor (2014).

4.3.3

Resultados dos ensaios
Os resultados dos corpos de prova de argamassa mista e com argamassa

monocamada nos ensaios de capilaridade por imersão com a aplicação dos
hidrofugantes antes e após a ação de CU-VB constam dos gráficos das Figuras 44 a
50.
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Figura 44: Absorção de água por capilaridade de amostras de argamassa mista
hidrofugadas com o produto A.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 45: Absorção de água por capilaridade com amostras de argamassa mista e
hidrofugadas com o produto B.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 46: Absorção de água por capilaridade de amostras de argamassa mista e
uso de hidrofugadas com o produto E.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 47: Absorção de água por capilaridade de amostras de argamassa mista
hidrofugadas com o produto F (base parafina).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 48: Absorção de água por capilaridade com amostras de argamassa
monocamada hidrofugadas com o produto A.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 49: Absorção de água por capilaridade com amostras de argamassa
monocamada hidrofugadas com o produto B.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 50: Absorção de água por capilaridade de amostras de argamassa
monocamada hidrofugadas com o produto C.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados com os corpos de prova de argamassa mista mostraram
elevada variação de massa tanto antes como após a ação de CU-VB com valores
máximos variando entre 5 a 7 kg/m² por 48 horas, sendo que o produto F, que utiliza
em sua composição parafina como princípio ativo, apresentou um índice de
absorção por capilaridade maior ao término dos ensaios em relação a todas as
outras amostras com outros produtos a base de silano-siloxano (Figura 47) com
queda significativa após 15 minutos de ensaio.
Quanto às amostras com revestimento monocamada verificou-se que a
absorção de água por capilaridade foi menor na maioria dos ensaios comparando-se
com as amostras de argamassa mista antes e após a ação do CU-VB independente
do produto hidrofugante aplicado, comprovando a existência de produto hidrofugante
na composição da argamassa.
Os resultados dos ensaios com os tubos Karsten em amostras de
argamassa mista e em argamassa monocamada em laboratório constam das
Tabelas 4 e 5
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Tabela 4: Resultados médios de absorção d’água em milímetros com o tubo Karsten em
placas de argamassa mista antes e após exposição ao CU-VB.
Tempo do ensaio (minutos)
Material

Argamassa
Mista

Produto
hidrofugante

Antes CU-VB

Após CU-VB

3

6

9

12

15

3

6

9

12

15

Sem Produto

0,6

1,5

2,1

2,85

3,2

Produto A

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,05

0,05

0,07

0,07

0,1

Produto B

0,1

0,1

0,15

0,25

0,25

0,1

0,15

0,2

0,2

0,2

Produto C

0,10

0,15

0,15

0,22

0,22

0,02

0,1

0,15

0,17

0,17

Produto D

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,0

0,15

0,2

0,2

0,2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 5: Resultados médios de absorção d’água em milímetros com o tubo Karsten em
placas de argamassa monocamada antes e após exposição ao CU-VB.
Tempo do ensaio (minutos)
Material

Produto
hidrofugante

Antes CU-VB

Após CU-VB

3

6

9

12

15

3

6

9

12

15

Sem Produto

0,35

0,55

0,75

1,00

1,20

Produto A

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Produto B

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Produto C

0,0

0,0

0,0

0,05

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Argamassa
Monocamada

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os ensaios com os tubos Karsten em amostras de argamassa mista em
laboratório resultaram em uma queda sensível de absorção por capilaridade após a
aplicação dos hidrofugantes sem apresentar grandes diferenças dos ensaios antes e
após CU-VB por 900 horas. O valor médio máximo atingido foi de 3,2 ml antes da
aplicação de qualquer produto passando para 0,05 ml a 0,25 ml com hidrofugante
aplicado.
Os ensaios com os tubos Karsten em amostras de argamassa monocamada
sem nenhum produto aplicado comprovaram a existência de hidrofugantes em sua
composição, apresentando absorção por capilaridade com valor médio máximo de
1,2 ml. Com a aplicação dos produtos hidrofugantes sobre essas amostras foram
obtidos valores de absorção praticamente nulos antes e após a ação de CU-VB.
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CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos, tanto nos ensaios de campo como
executados em laboratório, pode-se confirmar o bom desempenho quanto a
estanqueidade do revestimento monocamada, no seu estado “natural”, ou seja, sem
a aplicação posterior de nenhum produto, assim como a eficácia da maioria dos
produtos hidrofugantes utilizados como auxiliares na redução de absorção de água
por capilaridade, principalmente em locais onde possa haver fissuras com aberturas
de até 0,1 mm.
A avaliação do revestimento monocamada no ensaio de campo mostrou que
a argamassa inorgânica monocamada obteve um bom desempenho quanto a
estanqueidade considerando que não foi executado no edifício em que foram
realizados os ensaios com o tubo Karsten, nenhuma manutenção no período de 8
anos e que a existência das fissuras encontradas na fachada não estão relacionadas
a problemas patológicos intrínsecos ao revestimento e sim decorrentes de
movimentações da base na região do pavimento térreo. Percebe-se que os
problemas maiores em edifícios com esse tipo de revestimento são relativos à falta
de manutenção preventiva como a lavagem da fachada o que contribuiria na
preservação e na aparência estética do revestimento monocamada. O mesmo pode
ser dito quanto às amostras de revestimento monocamada do edifício com idade de
2 anos utilizadas nos ensaios de laboratório que apresentaram baixa absorção de
água ao término dos ensaios embora com resultados um pouco maiores que os
obtidos no edifício do bairro do Belenzinho. Desta forma, fica patente que a
estanqueidade no revestimento monocamada depende da composição química da
própria argamassa e do atendimento as recomendações de aplicação definidas
pelos fabricantes e pela Diretriz SINAT não sendo determinante, pelo menos nos
edifícios analisados, a idade do revestimento.
Ficou evidenciada a eficácia da ação dos hidrofugantes para a redução da
absorção de água em revestimentos com argamassa monocamada principalmente
para os produtos a base de silano-siloxano e que a sua aplicação em áreas íntegras
ou em áreas com microfissuras contribuem na manutenção e preservação do
revestimento, porém nesse estudo não foi possível a obtenção de dados
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consistentes em relação à durabilidade dos produtos hidrofugantes frente à ação dos
raios ultravioletas (UVB).
Os problemas patológicos (basicamente fissuras além da sujidade)
encontrados nas fachadas dos edifícios inspecionados podem ser decorrentes de
falhas durante a execução do revestimento monocamada ou da ausência e/ou
acompanhamento de um projeto detalhado e específico para o sistema não podendo
ser atribuídas a deficiências do próprio produto.
Para a conservação das fachadas com revestimento monocamada faz-se
necessária a criação e implantação de um programa de manutenção com lavagens
periódicas e a aplicação de produtos hidrofugantes, de modo a manter suas
características técnicas e funcionais, sendo recomendado que a utilização desses
produtos faça parte de um programa de manutenção periódica, conforme é prescrito
na norma ABNT NBR 5674: 2012, contribuindo assim na preservação estética e
funcional das fachadas.
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