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RESUMO
O contato das fachadas com agentes de degradação e a incidência direta da
radiação ultravioleta sobre os revestimentos externos, tendem a torna-los mais
escuros e foscos, com o passar do tempo, perdendo consideravelmente sua
refletância à radiação solar. Neste contexto, o estudo objetivou avaliar a
possibilidade do uso de argamassas, contendo TiO2, em fachadas, buscando manter
suas características iniciais de alta reflexão, mesmo com baixa manutenção, e sua
possível utilização em substituição às repinturas destas envoltórias. Para isso, foram
produzidas argamassas com diferentes concentrações de TiO2 (1%, 5%,
10%), expressas em relação ao total da pré-mistura seca. O TiO2 foi adicionado em
forma de pó e as refletâncias das argamassas obtidas foram comparadas com
argamassas convencionais (com 0% de TiO2) com e sem o uso da pintura branca
em suas superfícies. Expostas durante 16 meses às condições climáticas da cidade
de São Paulo, os resultados demonstraram que as argamassas que melhor
apresentaram desempenho quanto a manutenção de sua refletância foram as
argamassas pintadas na cor branca. Em relação às concentrações de TiO2, os
teores analisados apresentaram diferenças de efeito pouco significativas entre si.
Apesar disto, a argamassa que apresentou desempenho levemente mais perceptível
quanto à auto-limpeza foi a que continha 5% de TiO2. Em contraposição, a
argamassa com 10% de TiO2 teve resultados menos eficientes em termos de
manutenção da refletância à radiação solar inicial. Em adição, observou-se que a
maior rugosidade das argamassas com a presença do TiO2, não contribuiu para o
processo de auto-limpeza. Verificou-se, também, a necessidade de um maior tempo
de experimentação das argamassas para à averiguação quanto a permanência das
características atualmente encontradas, as quais possivelmente podem alterar-se ao
longo dos anos, caso a ação fotocatalítica das argamassas ainda estejam presentes.

Palavras-chave: Argamassa autolimpante. Fotocatálise heterogênea. Durabilidade.
Revestimento de fachada. Caracterização do Dióxido de Titânio. Envelhecimento
natural.

ABSTRACT
The effectiveness of TiO2 addition in mortar for maintenance of
initial conditions in terms of its reflectance to solar radiation.
The contact of facades with degradation agents and direct incidence of
ultraviolet radiation on the outer coating, tend to make them more dark and dull over
the time losing, considerably, its reflectance. In this context, the study aimed to
evaluate the possibility of using mortars containing TiO2 in facades aiming to keep its
initial high reflectivity characteristics along even with its low maintenance
requirement, and also approches the possibility of using the TiO2 enriched mortars as
an alternative for the above mentioned envelope repaintings. This study was
performed using an self-produced mortars containing diferents concentrations of TiO2
(1%, 5%, 10%) calculations based on the total dry premix. The TiO2 was added, as
powder, to the mix and the mortar obtained reflectances compared with conventional
mortars (0% of TiO2) with or without using white painting on its surfaces. Exposed for
16 months to the climatic conditions of São Paulo, regarding the maintenance of
reflectance, the results showed that white-painted mortars presented the best
performance. With respect to TiO2 concentrations, it was observed an slight change
between each other. Despite this, the mortar which showed the best performance
regarding self-cleaning were those containing 5% of TiO!. In contrast, the mortars
containing 10% presented less efficient results in terms of maintaining the initial
reflectance of solar radiation. In addition, it was observed that the greater roughness
of the mortar in the presence of TiO2 did not contribute to the process of selfcleaning. There is also a need for a longer testing of mortars for the ascertainment as
the permanence of the characteristics presently encountered, which can possibly
change over the years, if the photocatalytic action of mortars are still present.

Keywords: Mortar self-cleaning. Heterogeneous photocatalysis. Durability. Facade
coating. Titanium dioxide characterization. Natural aging.
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1

INTRODUÇÃO
Certamente que o grande desejo dos arquitetos, construtores e, sobretudo

proprietários é que as construções pudessem manter suas características estéticas
por muito mais tempo, em particular quando se refere a cor e estabilidade de suas
fachadas, mesmo que estas estejam na presença de ambientes com elevado índice
de poluição atmosférica. Logo, a busca pela permanência da aparência estética das
fachadas dos edifícios ao longo dos anos, em particular aquelas baseadas em
argamassas brancas, é especialmente pretendida por aqueles que as especificam.
Todavia, embora a perda da aparência estética e do brilho das fachadas dos
edifícios com o passar do tempo seja um fenômeno prosaico, é preciso relembrar
que sem a adequada e constante manutenção destas superfícies, será difícil manter
e sobretudo recuperar tais propriedades. Assim, a utilização de materiais de
construção que possibilitem a maior durabilidade das fachadas, minimizando não só
os prejuízos estéticos mas também os custos aliados às diversas manutenções são
sempre bem vindos, e podem trazer uma contribuição para este assunto, uma vez
que poderiam permitir a manutenção destas envoltórias por mais tempo.
Em cidades densamente urbanizadas, a deterioração da qualidade do ar
causada por elevados índices de poluição urbana, provenientes do intenso tráfego
de veículos, de sistemas de aquecimento, de indústrias e usinas, traz efeitos nocivos
não só sobre a saúde humana, em afecções agudas e crônicas no tracto
respiratório, levando a uma maior incidência de patologias, tais como asma e
bronquite (BRAGA et al. 2002), mas também causa danos à integridade física das
fachadas das construções, com o surgimento de patologias que normalmente estão
associadas à deposição de poluentes atmosféricos e à proliferação de microorganismos sobre suas superfícies.
Descoloração e surgimento de manchas, desgaste acelerado, incrustações
devido à presença de partículas de fuligem, e a corrosão ou erosão causada por
ácidos, são alguns dos problemas ocasionados pelo acúmulo de poluentes sobre as
envoltórias dos edifícios. Portanto, medidas visando mitigar os efeitos da poluição
urbana sobre estas superfícies são de particular importância a ser discutida,
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principalmente quando se pretende perdurar não somente o aspecto estético destas
fachadas, mas sobretudo a capacidade deste subsistema manter seu desempenho
ao longo de sua vida útil.
Com o constante contato das fachadas dos edifícios com estes agentes de
degradação, e a incidência direta da radiação ultravioleta sobre os mesmos, os
revestimentos externos que compõem as fachadas dos edifícios tendem a se
tornarem mais opacos com o passar do tempo, perdendo assim consideravelmente
sua refletância. Segundo autores como Seker e Tavil (1996), Santamouris et al.
(2011) e Alchapar et al. (2012), o ganho de calor através de superfícies opacas, em
razão da radiação solar, exerce grande influência nas condições de conforto térmico
do ambiente interno. De acordo com Pérez-Lombard et al. (2007), com a
consolidação da demanda por conforto térmico, sistemas de climatização artificial (e
seu consumo de energia associado) tornaram-se um bem inevitável, sendo
responsável por quase metade da energia consumida nos edifícios, e por cerca de
10% - 20% do consumo total de energia nos países desenvolvidos.
De acordo com Santamouris et al. (2011) os materiais utilizados em fachadas,
assim como na infra-estrutura urbana, desempenham um papel importante no
balanço térmico de uma cidade, onde a incorporação de revestimentos com alta
refletividade resulta em uma técnica passiva eficiente na diminuição da demanda por
energia elétrica no acondicionamento térmico dos ambientes. Alchapar et al. (2012)
apontam que se materiais com alta refletividade forem aplicados nas fachadas das
edificações, isto se traduziria em uma diminuição das cargas de calor para o interior
das mesmas, ressaltando ainda que a categorização dos materiais de revestimento
externo de acordo com o seu índice de refletividade solar, permitiria selecionar mais
adequadamente os revestimentos para a diminuição das temperaturas superficiais,
levando também a redução do consumo energético das edificações.
Assim, a busca tanto por novos materiais quanto por novas tecnologias que
visem minimizar o efeito da poluição sobre os revestimentos externos e que também
auxiliem no controle térmico das edificações, sem que demandem de grandes
intervenções em termos de manutenção das fachadas, tem atraído a atenção de
pesquisadores, indústrias produtoras de cimento e centros de novas tecnologias ao
redor de todo o mundo. Neste aspecto, o uso da denominada “oxidação fotocatalítica
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avançada”, utilizando-se de semicondutores como o dióxido de titânio, capazes de
conseguirem a auto-limpeza destas superfícies, podem oferecer uma solução para
este problema, não só por concederem uma maior durabilidade das envoltórias das
construções, uma vez que o esperado de tal produto é que mantenha estas
fachadas “intactas” por mais tempo, mas por economizar muito tempo e dinheiro
com limpezas e restaurações, principalmente em edifícios muito altos, onde essa
manutenção pode ser muito difícil e de valor elevado.
Estudos como os realizados por Poon e Cheung (2007), Chen e Poon (2009),
Maranhão (2009), Pereira et al. (2010) e Casagrande (2012), demonstraram que a
incorporação do semicondutor de TiO2 em argamassas pode ser uma tecnologia
eficiente para a fotodegradação de alguns compostos orgânicos e inorgânicos
presentes na atmosfera urbana. E esta fotodegradação, promovida pelo processo
eletroquímico conhecido como fotocatálise heterogênea, tem aberto perspectivas
não só nos estudos para a descontaminação do meio ambiente, mas, também, para
a fabricação dos materiais denominados como autolimpantes, visto que o TiO2 tem
apresentado as duas propriedades quando da sua utilização.
Para o caso da aplicação do TiO2 em materiais cimentícios, os estudos
encontrados e nesta pesquisa relacionados estão em sua maioria direcionados ao
efeito do dióxido de titânio na fotodegradação de poluentes do tipo NOx e SOx
quando da aplicação do semicondutor de TiO2 na fabricação de blocos de concreto
para pavimentação e para a produção de argamassas de revestimento em escala
laboratorial, com o intuito de medir a redução de manchas causadas por corantes
como o alaranjado de metila, azul de metileno e rhodamina.
Porém, um estudo sobre a refletividade das argamassas de revestimento
fotocatalíticas, realizado essencialmente em condições naturais de exposição à
radiação UV, utilizando-se de corpos de provas de grandes dimensões, onde as
concentrações do composto foram adicionadas à mistura em relação ao total da
massa seca, e sem qualquer tratamento prévio de hidrofugação das superfícies, não
foi ainda avaliado, e será o objeto deste trabalho.

17

1.1

Objetivo
Avaliar a possibilidade de se minimizar a perda de refletância à radiação solar

de argamassas de revestimento em fachadas, ao longo do tempo, devido a inserção
de TiO2, e, assim, reduzir a manutenção destas envoltórias.
Ressalta-se que o objetivo desse estudo não é a busca de um teor de dióxido
titânio ótimo, ou mesmo avaliar seu efeito na redução de manchas ou, ainda, no
poder de abatimento de poluentes urbanos, temas esse de pesquisa mais
explorados na literatura. Dessa forma, o estudo pretende buscar a avaliação do
material sob uma ótica ainda pouco ou nada explorada, lançando um olhar para a
possibilidade de manter as características iniciais de alta reflexão à radiação solar,
com uma baixa manutenção visando a sua possível utilização em substituição às
repinturas de fachadas.

1.2

Justificativa
O uso de pintura sobre as argamassas de revestimento sem qualquer

introdução do TiO2 em sua matriz é o paradigma a ser contestado e melhorado. Para
a comparação com este panorama, têm-se dois aspectos: o uso da tinta branca
sobre estas argamassas, uma vez que se está trabalhando com refletância e o
objetivo final é manter a superfície fria; ou o uso das argamassas fotocataliticamente
ativas, que também podem objetivar o mesmo fim, porém por um período mais
prolongado, se utilizando para isto da característica da auto-limpeza e sem o uso da
tinta, mitigando assim os custos de produção e manutenção das fachadas das
edificações.
Possuindo uma característica autolimpante, a produção destas argamassas
possivelmente ajudaria a baratear tais custos, uma vez que o esperado de tal
produto é que mantenha estas fachadas “intactas” por mais tempo. Não significando
com isto eliminar de maneira definitiva a manutenção destas envoltórias, mas sim
diminuir o número de manutenções das mesmas ao longo dos anos, justificando
assim um maior investimento inicial quando da sua aplicação e uso.
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Sendo uma argamassa de revestimento, de princípio é um produto que pode
ser utilizado por qualquer edificação que pretenda possuir em suas fachadas um
acabamento externo deste tipo e que, sobretudo, desejem diminuir os custos de
manutenção com as mesmas. Assim, a possibilidade do uso em edificações como
nos casos dos edifícios residenciais de médio e grande porte, em HIS (Habitação de
Interesse Social), e/ou partes de edifícios muito altos onde a manutenção seria
custosa, podem ser critérios relevantes para a fabricação e uso deste tipo de
revestimento.
Porém, embora a adoção das argamassas de revestimento fotocatalíticas
possam significar, em um panorama inicial, um custo mais elevado que uma solução
mais simples, como as existentes atualmente no mercado, a hipótese a ser
defendida neste caso é: custo inicial maior com manutenção potencialmente menor.
Assumindo-se assim um maior investimento inicial, visando um ressarcimento futuro
em menores recursos aplicados em manutenções ao longo dos anos de vida útil da
edificação.
Portanto, diante do plano experimental montando, era esperado que as
argamassas cobertas com a tinta branca pudessem iniciar com índices de refletância
em um patamar mais alto, considerando a aplicação de uma tinta branca sobre uma
argamassa também branca, que eventualmente alavancaria tais valores devido a
uma superfície com maior refletividade. Por outro lado, embora as argamassas de
revestimento fotocatalíticas pudessem iniciar em patamares mais baixos, esperavase que dado o processo de fotocatálise, estas argamassas pudessem permanecer
se não estáveis em seus níveis iniciais, ao menos ficassem acima do nível inicial
medido, mesmo que passando por algumas flutuações entre os diferentes teores de
TiO2 testados.
Em direção contrária, esperava-se que as argamassas pintadas de branco e
as argamassas sem pintura caíssem em seus níveis de refletância mais rapidamente
que as argamassas com a presença do TiO2, devido ao processo de envelhecimento
natural dos materiais causado pelo acúmulo de sujidades sobre suas superfícies,
provocando ao longo do tempo uma inversão nos índices de refletividade medidos
inicialmente.
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1.3

Metodologia
Para a fundamentação da pesquisa e montagem do plano experimental,

primeiramente buscou-se bibliografias que pudessem versar sobre os seguintes
temas:
•

Processos fotocatalíticos, onde a partir do texto de Fujishima et al.
(2000), tirou-se as informações sobre a conceituação e histórico do uso
da fotocatálise, assim como todo o background do processo
fotocatalítico com o uso do dióxido de titânio (TiO2);

•

Concretos fotocatalíticos, que utilizando-se dos estudos de Cassar et
al. (2003), obteve-se informações sobre as propriedades fotocatalíticas
do

cimento

branco

para

a

produção

do

chamado

concreto

arquitetônico. Estas informações serviram como os primeiros estudos
para a produção das argamassas de revestimento à serem produzidas
para o experimento pretendido;
•

Despoluição atmosférica, onde a partir de pesquisas como a realizada
por Gurol (2006), que apresentou uma revisão geral dos resultados
disponíveis,

das

investigações

existentes

sobre

o

uso

de

fotocatalisadores para a redução de poluentes atmosféricos, tirou-se
informações iniciais sobre o custo da adição do TiO2 para o material;
•

Aplicabilidade na construção civil, de trabalhos como os apresentados
por Chen e Poon (2009), Paramés e Brito (2010) onde buscou-se os
fundamentos para a estruturação da pesquisa quanto a aplicação no
mercado

da

construção

civil

dos

materiais

de

construção

nanotecnológicos de auto-limpeza;
•

Teores de TiO2, dimensões dos corpos de prova e tipo de
envelhecimento utilizados, de onde a partir de trabalhos como os
apresentados por Diamanti et al. (2008), Maranhão (2009) e Pereira et
al. (2010) definiu-se de que forma seria montado o plano experimental,
percebendo-se desde o início uma diferenciação em relação as
dimensões das placas; dos teores utilizados e sobretudo do tipo de
envelhecimento

adotado,

envelhecimento natural;

que

neste

trabalho

optou-se

pelo
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O método experimental realizado buscou a comparação entre argamassas de
revestimento com a introdução do TiO2 (fotocatalíticas) e argamassas sem a
presença

do

composto

(comuns),

todas

produzidas

in

loco,

quanto

ao

comportamento da variação de refletância à radiação solar ao longo do tempo.
Medições de refletância foram realizadas tanto nas argamassas contendo o TiO2 do
tipo anatásio, quanto nas argamassas que não continham qualquer componente
fotoativo. Sendo estas últimas consideradas como referências. Todas as
argamassas foram caracterizadas pela mesma proporção de mistura, com exceção
feita para o teor de TiO2 e a relação água/materiais secos.
Como forma de organização o trabalho foi divido em três partes, onde após já
ter-se apresentado o primeiro capítulo referente a introdução e objetivo do estudo,
têm-se no segundo capítulo, a bibliografia quanto ao uso do TiO2 na construção civil;
a fotocatálise heterogênea e seus princípios físico-químicos; tipos e disponibilidade
do TiO2; os processos fotocatalíticos utilizados visando a redução de manchas e
descontaminação ambiental; e as normas aplicadas a estes processos.
Para a segunda parte têm-se o terceiro capítulo com a descrição do método
experimental realizado, destacando a seleção do TiO2; a produção das argamassas
de estudo; e as análises aplicadas para a investigação do comportamento das
argamassas. Para o quarto capítulo deixa-se a apresentação dos resultados obtidos
a partir da experimentação realizada, avaliando a sua eficiência e as possíveis
causas para os resultados encontrados, elencando possíveis agentes externos que
possam ter contribuído para estes resultados. Neste mesmo capítulo realiza-se a
confrontação perante os resultados encontrados na revisão bibliográfica realizada,
quanto a concordâncias e discordâncias destes resultados.
Para terceira e última parte, formada pelo quinto capítulo, têm-se a
apresentação das conclusões diante da discussão dos resultados encontrados,
assim como as recomendações para a continuidade dos estudos referente ao
assunto abordado.
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2

APLICAÇÕES DO TiO2 NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Segundo Fujishima et al. (2000), desde que Frank e Bard em 1977

examinaram as possibilidades de utilização do TiO! para a decomposição de cianeto
na água, tem havido um interesse crescente no uso do material em aplicações
ambientais. No que concerne a sua aplicação para a industria da construção civil, de
acordo com Chen e Poon (2009), as vantagens da inserção e/ou aplicação do
composto em materiais de construção tem atraído muitos interesses industriais.
O TiO2 é utilizado nos processos de degradação de poluentes orgânicos em
meio aquoso, sendo considerado como o melhor fotocatalisador devido à sua
elevada estabilidade, poder de oxidação e por apresentar vantagens devido ao seu
baixo custo, inércia química, insolubilidade em água e estabilidade para uma ampla
faixa de pH. Segundo Stellman (1998), por conta de tais características, o material
tem atraído cada vez mais interesses no meio científico e industrial, devido ao seu
grande potencial de uso, principalmente em pigmentos brancos de tintas, corante em
alimentos, produtos eletrônicos, adesivos, fibras sintéticas, esmaltes cerâmicos,
protetores solares e cosméticos.
Com o uso de fotocatalisadores contendo o dióxido de titânio para materiais de
construção, dois importantes aspectos relacionados com a natureza destes materiais
foram descobertos: a) o efeito da auto-limpeza, devido às reações promovidas pela
incidência da luz solar na superfície do fotocatalisador; e b) a hidrofilicidade fotoinduzida da superfície do catalisador, levando consequentemente ao aumento do
efeito da auto-limpeza. Necessitando para o desencadeamento do processo, apenas
da radiação solar, oxigênio e água.
Assim, diante de características que se apresentavam de maneira tão
promissora, o material logo despertou o interesse no desenvolvimento de novas
pesquisas por parte de grandes produtoras de cimentos e indústrias na Europa e
Ásia, que enxergaram um novo nicho para o desenvolvimento de materiais de
construção. Portanto, vislumbrando a lucratividade que poderia advir deste setor,
não demorou para que materiais cimentícios contendo o TiO2 fossem patenteados
por empresas japonesas e italianas.
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2.1 Fotocatálise Heterogênea
O uso da fotocatálise heterogênea para descontaminação teve sua
descoberta durante a década de 70, quando foram publicados os primeiros estudos
sobre a aplicação do processo para descontaminação de água. Pesquisadores
japoneses na busca por sistemas de tratamento de água mais eficientes,
constataram que alguns semicondutores podiam produzir o ânion radical hidroxila
quando incididos por radiação ultravioleta (FUJISHIMA et al. 2000), e com isto
provocar a oxidação de compostos orgânicos presentes nas águas. Desde então,
vários outros compostos orgânicos e inorgânicos, foram avaliados durante os anos
seguintes, visando sua redução por meio deste processo químico. Sejam estes
encontrados nas águas, no ar ou depositados sobre as superfícies dos edifícios. Na
tabela 1, são apresentados os compostos que podem sofrer esta degradação por
meio da fotocatálise heterogênea.
Tabela 1 – Degradação de compostos por fotocatálise heterogênea.
Classes de Compostos
Nomenclatura
ORGÂNICOS
1,3-butadieno
Benzeno
Ciclohexeno
Etano
Etileno
Etilbenzeno
Hidrocarbonetos
Fenantrenoquinona
Hexano
Metano
m-xileno
o-xileno
Propileno
Tolueno
1,1-Dicloroetano
1,2-Dicloroetano
1,1,1-Tricloroetano
1,1,2-Tricloroetano
1,1,1,2-Tetracloroetano
1,1,2,2-Tetracloroetano
Ácido dicloroacético
Clorados
Ácido tricloroacético
Clorofórmio
Clorobenzenos
Diclorometano
Percloroetileno
Tetracloreto de carbono
Tricloroetileno

Formula química
C 4H 6
C 6H 6
C6H10
C 2H 6
C 2H 4
C8H10
C14H8O2
C6H14
CH4
C8H10
C8H10
C 3H 6
C7H8 / C6H5CH3
1,1-C2H4Cl2
1,2-C2H4Cl2
1,1,1-C2H3Cl3
1,1,2-C 2H3Cl3
1,1,1,2-C2H2Cl4
1,1,2,2-C2H2Cl4
C2H2Cl2O2
CCl3COOH
CHCl3
C6H5Cl
CH2Cl2
C2Cl4
CCl4
C2HCl3
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Classes de Compostos

Nomenclatura
ORGÂNICOS
2-propanol
Álcool terc-butílico
Álcoois
Etanol
Metanol
Propano
4-clorofenol
2,4-diclorofenol
Fenóis e Clorofenóis
Fenol
Pentaclorofenol
Ácido acético
Ácido benzóico
Ácidos carboxílicos
Ácido etanoico
Ácido fórmico
Ácido salicílico
Atrazina
Carbetamida
Herbicidas / Pesticidas
Diuron
MPMC
Cloreto de benzil-dodecil-dimetilamônio
Surfactantes
Dodecil benzeno sulfonato de sódio
Alaranjado de metila
Corantes
Azul de metileno
Rhodamina
Dioxinas
2,7-diclo dibenzo-p-dioxina (TCDD)
INORGÂNICOS
Amônia
Cianeto de hidrogênio
Monóxido de carbono
Óxidos de nitrogênio
Óxidos sulfurosos
Sulfetos
Fonte: Adaptado de Nogueira e Jardim (1996) / Itacelmenti (2009).

Formula química
C 3H 8O
C4H9OH
C2H6O / C2H5OH
CH4O / CH3OH
C 3H 8
C6H5ClO
C6H4Cl2O
C 6H 6O
C6HCl5O
C 2H 4O 2
C6H5COOH
CH3COOH
CH2O2
C 7H 6O 3
C8H14ClN5
C12H16N2O3
C9H10Cl2N2O
R=C12 - C14
C18H29NaO3S
C14H14N3NaO3S
C16H18N3SCl
C28H31ClN2O3

NH3
HCN
CO
NOx
SOx
CH3S

Embora sua descoberta tenha-se dado nos anos 70, a aplicação dos processos
fotocatalíticos para as edificações foi observada apenas no início dos anos 90,
quando empresas e universidades também japonesas iniciaram os testes em
concretos e placas cerâmicas (MARANHÃO, 2009). Pesquisas e aplicações dos
processos fotocatalíticos em materiais de construção estão sendo desenvolvidas em
todo o mundo, e o dióxido de titânio, em especial, do tipo anatásio, é o semicondutor
que vem ganhando a maior parte das atenções dos pesquisadores, principalmente
porque possui um elevado poder oxidante, pode ser encontrado em todo o mundo e
não é considerado tóxico.
Contudo, o grande impulso para a disseminação do material foi sem dúvida
graças a criação do projeto PICADA pela União Européia, cujo objetivo era investigar
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o potencial de utilização de materiais de construção com propriedades fotocatalíticas
para a despoluição de centros urbanos. Assim, a fotocatálise heterogênea vem
sendo utilizada para a criação de superfícies com propriedades autolimpantes e
despoluidoras desde então. Segundo Chen e Poon (2009), o efeito da despoluição
dos materiais fotocatalíticos já foi demonstrado por diversos estudos, onde os óxidos
de nitrogênio (NOx) e os compostos orgânicos voláteis (COV) foram escolhidos pela
maioria destes estudos como poluentes atmosféricos representativos, devido aos
seus potenciais riscos à saúde, e por serem capazes de gerar a chamada poluição
atmosférica fotoquímica.
O TiO2 presente nos revestimentos de fachadas, quando excitado por uma
radiação UV com comprimento de onda inferior a 385nm, torna a superfície oxidante
e hidrofílica. Esses dois efeitos, agindo de maneira simultânea, fornecem aos
materiais de construção potencial para despoluição do meio ambiente e para
transformar a superfície em autolimpante pela simples ação da chuva e radiação
solar. A figura 1 ilustra o processo de fotocatálise no meio urbano quando da
incidência deste dois elementos naturais.
Figura 1 – A fotocatálise no meio urbano.

Fonte: Adaptado de Italcementi – Technical Report (2009).
Legenda: (1) CO, VOCs (benzeno, tolueno), Methyl Mercaptan (gás), Compostos orgânicos
clorados, Compostos aromáticos policondensados, Acetaldeído formaldeído. (2) NOx, SOx,
NH3 (gás).
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Em outras palavras, superfícies fotocatalíticas quando recebem a radiação
UV, iniciam um processo que ocorre de maneira conjunta; primeiramente promove a
oxidação (perda de elétrons) dos poluentes depositados sobre as mesmas, que por
fim são lavados pelas águas das chuvas, formando uma película (lâmina de água)
que possibilita o carreamento destas sujidades de maneira uniforme, evitando-se
assim a formação de gotículas, que poderiam ajudar na impregnação destas
superfícies. A figura 2 ilustra o processo de hidrofilicidade das superfícies tratadas
com o TiO2.
Figura 2 – Diferença de deposição da água entre superfícies fotoativadas e comuns.

Fonte: Maranhão (2009).
Legenda: Foto da esquerda – superfície sem fotoativação, com formação de gotículas de
água; Foto da direita – superfície fotoativada, com formação de lâminas d’água.

De acordo com Cassar (2003), forçados pelas rígidas normas ambientais
impostas pelas autoridades, grupos de pesquisa, tanto no setor acadêmico quanto
industrial, foram estimulados na busca do desenvolvimento de novas estratégias
para a redução de poluentes aquosos e gasosos perigosos. Isto resultou não
somente em um valoroso impulso em pesquisas industriais e institucionais quanto ao
tema, mas também levou a um grande aumento em pedidos de patentes em todo o
mundo, possibilitando assim novas descobertas no uso do material e um maior
aperfeiçoamento da técnica a cada novo estudo apresentado.
Fujishima et al. (2000) ressaltam que se os materiais de construção
possuírem ou forem revestidos com um fotocatalisador que possa conceder uma
superfície com características hidrofílicas, certamente haveria uma diminuição no
grau de sujeira destas superfícies, que poderiam ser lavadas com as chuvas, ou
alternativamente, pulverizadas com água em tempos e tempos, promovendo assim o
efeito da auto-limpeza.
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2.1.1 Princípios químicos e físicos
O princípio da fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um
semicondutor (geralmente TiO!) por luz solar ou artificial. Um semicondutor é
caracterizado por bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC), sendo a
região entre elas chamada de “bandgap”. A absorção de fótons com energia superior
à energia de “bandgap” resulta na promoção de um elétron da banda de valência
para a banda de condução com geração concomitante de uma lacuna (h+) na banda
de valência. Estas lacunas mostram potenciais bastante positivos, na faixa de +2,0 a
+3,5 V medidos contra um eletrodo de calomelano saturado, dependendo do
semicondutor e do pH. Este potencial é suficientemente positivo para gerar radicais
HO° a partir de moléculas de água aderidas na superfície do semicondutor, os quais
podem subsequentemente oxidar o contaminante orgânico. A eficiência da
fotocatálise depende da competição entre o processo em que o elétron é retirado da
superfície do semicondutor e o processo de recombinação do par elétron/lacuna, o
qual resulta na liberação de calor (NOGUEIRA e JARDIM, 1998).
Diversos semicondutores vêm sendo testados para aplicações fotocatalíticas,
sendo que para os materiais de construção, especificamente, constata-se uma
grande predominância dos minerais ou óxidos de titânio, em especial o anatásio, por
ser mais reativo e apresentar elevado poder fotocatalítico, por possuir grandes
reservas existentes no mundo, baixo custo de obtenção e processamento, e baixa
toxidade quando comparados a outros semicondutores (CHEN e POON, 2009).
De acordo com Saleiro et al. (2010), no processo de degradação
fotocatalítica, o catalisador (TiO!) em forma de pó fino pode ser usado de distintas
formas, tais como dispersado na solução aquosa (lama), ancorado em um suporte
adequado, ou ainda num leito fluidizado. No entanto, existe uma preferência para o
uso deste catalisador sobre um suporte adequado e não sobre um leito fluidizado.
Ainda segundo os autores, muitos materiais têm sido objeto de estudos como
substrato para suportar o catalisador (TiO!), visando a fotodegradação de poluentes,
dentre eles a sílica, sílica gel, zeólitas, membranas cerâmicas, membranas de
celulose microporosas, vidro pyrex, fibra de vidro, fibra ótica de quartzo, aço
inoxidável, ferro anodizado, filmes de polietileno e até a cerâmica vermelha
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sinterizada a 700°C, que em estudo apresentado pelos autores, mostrou possuir boa
capacidade para suportar o TiO! como fotocatalisador.
Segundo Maranhão (2009) isso acontece nos semicondutores por possuírem
uma camada de valência incompleta e uma camada condutora separadas por uma
“bandgap” (hv) compatível com a energia fornecida pela radiação solar na faixa do
UV, conforme pode ser observado na figura 3. Nos condutores de eletricidade esta
“bandgap” não existe, enquanto que nos isolantes ela é grande o suficiente para
impedir a troca de elétrons, conforme mostrado na figura 4.
Figura 3 – Oxidação e redução de semicondutores.

Fonte: Nogueira e Jardim (1998).
Legenda: BV: Banda de Valência e BC: Banda Condutora.
Figura 4 – Representação dos orbitais de compostos condutores, semicondutores e
isolantes.

Fonte: Maranhão (2009).

Para a maioria dos materiais que são eletricamente condutores, por exemplo,
metais, os elétrons restantes da reação ocorrida são imediatamente recombinados.
No entanto, para semicondutores como o TiO!, na forma de anatásio, eles
“sobrevivem” por períodos mais longos e o elétron criado pode migrar e iniciar as
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reações redox em presença de oxigênio, permitindo ao dióxido de titânio recuperar
seu equilíbrio eletrônico. Assim, os radicais livres oxigenados são formados e
reagem com os compostos absorvidos ou depositados sobre a superfície do
anatásio, levando à degradação destes compostos. De acordo com Maranhão
(2009) e Chen e Poon (2009), a sequência das reações que ocorrem durante todo o
processo fotocatalítico pode ser resumida conforme especificações abaixo:
1) A incidência do UV dá início ao processo fotocatalítico pelo deslocamento de
elétrons da banda de valência para a condutora, gerando, assim, o par
elétron/buraco (do inglês elétrons/hole);
!

(1)

2) Os íons decorrentes da falta de elétrons na camada de valência (h+BV) em
contato com a água absorvida na superfície consegue dissociar a água em
OH- e H+;
!

(2)

3) Os íons decorrentes da falta de elétrons na camada de valência (h+BV) age na
OH-, dissociada da água, para formar o radical hidroxila;
!

(3)

4) Simultaneamente, o elétron que foi deslocado para a banda condutora reduz
o oxigênio formando o ânion superóxido;
!

(4)

5) Por último, o ânion superóxido reage com o H+ dissociado da água para
produzir radicais hidroperóxidos (HO°2);
(5)

!

6) O NO difunde-se com a superfície do TiO2 e é oxidado em NO2 pelos radicais
hidroperóxidos (HO°2);
𝑁𝑂!"𝐻𝑂#$""𝑁𝑂#!𝑂𝐻$

(6)
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7) Finalmente NO2 reage com o radical hidroxilo para formar o ácido nítrico;
𝑁𝑂#!"𝑂𝐻$""𝐻𝑁𝑂%

(7)

A ação autolimpante e despoluidora das superfícies pela ação fotocatalítica
atuam de maneira conjunta. Durante o dia, a superfície é excitada pela radiação
ultravioleta do sol resultando na oxidação dos compostos orgânicos que foram
depositados. Simultaneamente, há redução do ângulo de contato, tornando a
superfície hidrofílica. A água das chuvas presente nesta superfície transforma-se em
uma lâmina removendo todas as partículas aderidas. O mecanismo da ação
autolimpante e despoluidora pode ser observado nas figura 5 e 6.
Figura 5 – Mecanismo de remoção de poluentes por fotocatálise com TiO!.

Fonte: Adaptado de Chen e Poon (2009).

Figura 6 - Mecanismo da ação autolimpante e despoluidora de superfícies fotocatalíticas.

Fonte: Adaptado de CristalACTIVTM Photocatalysis Technology (2009).
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2.1.2 Características físico-químicas que influenciam no desempenho
De acordo com Jang et al. e Wade (2001 / 2005 apud MARANHÃO, 2009),
dentre os fatores que podem influenciar no desempenho dos processos
fotocatalíticos, três são considerados de maior relevância: a quantidade de
partículas fotoativas (sítios ativos) sobre as superfícies tratadas com o TiO2; a
dimensão das partículas presentes no tipo de TiO2 utilizado; e a estrutura cristalina
do semicondutor utilizado (TiO2).
a) Quanto à quantidade de partículas fotoativas (sítios ativos): maior será
o desempenho fotocatalítico, quanto maior for o número de partículas de dióxido de
titânio em contato com a radiação ultra-violeta. Ou seja, quando adicionado à
mistura, a parcela ativa será, apenas, aquela presente na superfície mais imediata
do substrato. Considerando que os chamados sítios ativos necessitam estar
presentes nos primeiros micrometros do substrato para que ocorra o processo
fotocatalítico, justifica-se a não necessidade de grandes espessuras do revestimento
durante a sua aplicação, pois mesmo que todo o substrato apresente partículas de
TiO2, aquelas que não estiverem em contato direto com a radiação UV, não poderão
ser fotoativadas, tornando-se assim inertes.
b) Quanto ao tamanho das partículas de TiO2: pesquisas apontadas na
revisão bibliográfica em geral, sugerem que as partículas de dióxido de titânio para
uso na mistura devem ser de escala nanométrica, sendo mais efetivo o processo
quanto menor for sua dimensão. Porém, trabalhos apresentados por Jang et al.
(2001 apud MARANHÃO, 2009) propõem que as partículas com maiores dimensões
podem apresentar intensas atividades fotocatalíticas, pois isto aperfeiçoa a dinâmica
de transferência de elétrons e da absorção da radiação incidente (MARANHÃO,
2009). A figura 7 mostra as diferenças quanto as dimensões das partículas de TiO2.
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Figura 7 – Diferença quanto a dimensão entre as partículas de TiO!.

Fonte: Allen et al. (2008, apud Maranhão 2009).
Legenda: Foto da esquerda - TiO2 tipo standard; Foto da direita – TiO2 tipo nano.

c) Quanto à estrutura cristalina: o dióxido de titânio possui duas formas
cristalográficas que podem ser consideradas predominantes: rutilo e anatásio. O
rutilo é um mineral escasso, composto quase que essencialmente de TiO!, podendo
conter até 10% de impurezas e bastante utilizado como opacificante e como
pigmento na área de tintas e plásticos. Enquanto que o anatásio, até pouco tempo
conhecido apenas em termos acadêmicos, é um mineral abundante e contém de
98,4 a 99,8% de TiO!, e vem sendo o mais investigado e utilizado para a
fotocatálise, principalmente porque possui maior bandgap e maior atividade
fotocatalítica que o rutilo.

2.1.3 Disponibilidade e usos do TiO2 no Brasil
A produção de dióxido de titânio no Brasil foi iniciada em 1971, e durante a
fase pré-piloto da pesquisa, face à inexistência da tecnologia de industrialização do
titânio no país, a Companhia Vale do Rio Doce estabeleceu entendimentos com
empresas estrangeiras detentoras da mesma, onde o resultado da parceria pôde ser
visto com a confirmação da viabilidade técnica de utilização do anatásio como
alternativa ao rutilo em nível de laboratório.
Detentor das maiores reservas de anatásio até hoje conhecidas no mundo,
avaliadas em torno de 440 milhões de toneladas, com teores médios de 17,7% de
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TiO!, associado a fosfato, nióbio e terras raras, as reservas brasileiras estão
localizadas nos municípios de Patrocínio (MG), Tabira (MG) e Catalão (GO). São
também conhecidas ocorrências de anatásio no Estado do Pará, que embora não
exista produção comercializada, há uma variação das reservas do produto devido à
produção do mesmo como subproduto. Os principais depósitos de minério de titânio
no pais estão localizados ao longo da costa, nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul, sendo o depósito
de Mataraca, na Paraíba, o mais importante, visto que representa 64% das reservas
de ilmenita e 52% das reservas de rutilo do país.
De acordo com o anuário do DNPM (2015) as reservas lavráveis brasileiras
de ilmenita e rutilo totalizam 2,6 Mt e representam menos de 0,4% das reservas
mundiais. Os maiores produtores mundiais de titânio (somada produção de ilmenita
e rutilo) são: Austrália (18,3%), África do Sul (16,1%), China (12,5%) e Canadá
(10,1%). O Brasil é o maior produtor da América Latina, com 1,1% da produção
mundial de titânio em 2013. A tabela 2 mostra o histórico de produção do mineral no
país.
Tabela 2 – Histórico da produção de TiO! no Brasil.
PRODUÇÃO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO NO BRASIL (t / ano)
Período

Produção Período

Produção Período

Produção

1988

52.540

1995

63.955

2002

115.034

1989

46.139

1996

65.535

2003

94.000

1990

51.785

1997

83.818

2004

89.821

1991

44.498

1998

90.000

2005

90.347

1992

50.583

1999

132.000

2006

89.876

1993

60.128

2000

108.000

2007

89.289

1994

59.515

2001

N.D

N.D

N.D

Fonte: DNPM; Mineral Data – CETEM (com base em Santos, 2010).

De acordo com Santos (2010), o fato de o Brasil importar cerca de
aproximadamente 45% do dióxido de titânio que consome, não constitui argumento
que defina a decisão para a construção de nova fábrica no país. Seja por conta da
grande oferta mundial do minério, seja porque acredita não haver retorno do
investimento realizado para a construção. Para tanto, relembra a existência de
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importantes reservas de rutilo em diversos países como a África, e os novos
investimentos ocorridos em nova fábrica na China pela empresa Dupont.
Um outro aspecto quanto ao mercado brasileiro no que diz respeito a
utilização do titânio, está relacionado ao seu emprego nos setores de tintas
imobiliárias e automotivas. Representando mais de 85% do valor das importações
brasileiras segundo o relatório do DNPM (2015) no Brasil, o conhecimento e largo
uso das propriedades do dióxido de titânio na indústria da construção civil, está
muito mais relacionado ao mercado das tintas que ao de argamassas ou concretos
fotocatalíticos. Segundo Maia (2001) em primeiro plano têm-se o emprego do
dióxido de titânio (+/- 50%) na fabricação de tintas vernizes, devido ao alto índice de
refração, opacidade, poder de encobrir imperfeições das superfícies onde são
aplicados, inércia química e toxicidade nula.
Segundo empresas como Braschemical, Cromex e Cristal (Paint & Pintura,
2013) produtoras do TiO2 para o setor de tintas, o dióxido de titânio vem
acompanhando a evolução deste mercado e apresentando inovações quanto ao
melhor desempenho das tintas, no que se refere à aplicações como em tintas mais
limpas (clean coatings) por exemplo, exigindo com isto, uma maior oferta de TiO!
com características de maior brilho e maciez; solidez à luz; excelentes propriedades
de dispersão e resistência a intempéries. Porém, com uma baixa na demanda e a
preocupação com os altos preços relacionados ao material nos últimos anos no
mercado brasileiro, produtores e importadores têm sido levados cada vez mais a
pensar na substituição do material para a fabricação do revestimento (Paint &
Pintura, 2013).
As tentativas de substituição do mineral por extensores de TiO2 nesta
produção, têm sido objeto das atenções por parte do setor. Mas, apesar de serem
cada vez mais aprimorados, diretores e técnicos destas grandes companhias
afirmam que estes extensores ainda não atingem o grau de eficiência do TiO!, não
alcançando a mesma performance e características do material, com a eficiência de
opacidade e cor em condições semelhantes. Os chamados extensores de TiO!
passaram por uma reformulação e melhoria técnica, incentivados durante a
escassez e consequente aumento de preço do material. Mas, apesar de grandes
avanços nestes possíveis substitutos, ainda não existe um produto que substitua
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totalmente o dióxido de titânio com todas as suas conhecidas propriedades para o
uso no mercado de tintas (Paint & Pintura, 2013).
Outra questão em relação ao uso do titânio em tintas para a construção civil,
está relacionado ao tipo do mineral e objetivo a ser alcançado com a introdução
deste material em sua formulação. Para o atual mercado brasileiro de tintas, o
dióxido de titânio mais utilizado é o do tipo rutilo, bastante solicitado como
opacificante e como pigmentos para as tintas e plásticos. Porém, sua introdução e
concentração na constituição das tintas, que pode chegar à 60% em massa de
titânio, está associada à busca por uma melhor dispersão e maior performance do
composto, produzindo assim uma refração de luz necessária para o bom
desempenho final do pigmento e não para os chamados processos fotocatalíticos.
De acordo com os testes realizados por Casagrande (2012) em relação aos
tipos de titânios comerciais, geralmente utilizadas na indústria de tintas como
pigmentos, por estarem encapsulados, observou-se que a atividade fotocatalítica
sob radiação UV-A é mínima ou inexistente. Assim, embora o tipo rutilo seja
constituído por grandes porcentagens de TiO2 em sua composição, e que também
possua poder de oxidação, seu uso nas tintas não está associado a produção de
materiais fotocatalíticos, ou sua recomendação para o processo de fotodegradação
de poluentes e auto-limpeza das superfícies onde são aplicadas.
Em uma tinta considerada como convencional, para a produção do pigmento
utiliza-se como meio ancorante de resinas que retém o pigmento no seu meio,
evitando assim sua exposição direta a radiação solar, exposição esta que levaria ao
processo de desgaste e degradação do revestimento. Logo, estando o pigmento de
TiO2, coberto pelo filme resinado e portanto impedido de uma ativação direta pela
radiação UV, fator imprescindível para que haja a ativação do processo de
fotocatálise, é pouco provável que tal reação venha acontecer, uma vez que as
partículas de TiO2 presentes no revestimento estão envolvidas por esta camada
protetora, as tornando inertes para o processo de fotocatálise.
Só muito recentemente, foram apresentados pela empresa Cristal, no
Congresso Brasileiro de Tintas promovido pela ABRAFATI (Paint & Pintura, 2013),
estudos referentes ao uso de materiais fotocatalíticos aplicados na composição de
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tintas ou em soluções coloidais. Materiais estes, que segundo os pesquisadores
apresentaram um bom desempenho na captura e redução de poluentes de ar, como
os compostos nitrosos. Contudo, ainda estando em fases de testes e atualização de
dados em cidades como Londres, Manila e Paris, não se pode afirmar que para o
mercado atual as tintas, sejam recomendadas para este fim, mas sim que existe um
potencial para tanto.
Assim, dada as condições atuais de produção e aplicação do material, uma
comparação tão direta das tintas com as chamadas argamassas ou concretos
fotocatalíticos, tomando como base apenas o fato do uso do TiO2 na composição de
ambos os revestimentos, é algo inapropriado. Pois, se enquanto para as tintas são
utilizadas altas porcentagens de TiO2 do tipo rutilo em sua composição, visando um
excelente resultado no recobrimento das superfícies, os estudos de argamassas e
concretos fotocatalíticos tem demonstrado que porcentagens mais baixas de TiO2 do
tipo anatásio, apresentam melhores resultados para o processo conhecido como
fotocatálise heterogênea.

2.2

O processo fotocatalítico: continuidade e eficácia
Desde sua descoberta que a fotocatálise heterogênea vem sendo objeto de

muitos estudos, e um consenso por parte dos pesquisadores deste processo quanto
a sua capacidade, tanto na descontaminação de águas, como na oxidação de
determinados poluentes atmosféricos parece estar estabelecido. Mas, se existe um
consenso quanto a capacidade do processo na resolução dos problemas acima
citados, ainda existe um ponto onde o veredicto parece não ser compartilhado por
todos os pesquisadores, ou seja, a continuidade do processo com o passar dos anos
no que diz respeito a ação fotocatalítica do dióxido de titânio, quando utilizado com
fins de auto-limpeza e despoluição de ambientes.
Para os estudos consultados na elaboração deste trabalho, ainda que alguns
casos tenham apresentado resultados duradouros, não se observou um consenso
em relação ao tempo de vida útil do material, não podendo assim, chegar a uma
exatidão quanto a continuidade de todo o processo ao longo dos anos,
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principalmente quando considerada a vida útil de uma edificação em torno de 60
anos. Fujishima et al. (2000) afirmam que por ser um processo simples e natural,
que depende apenas da excitação de elétrons pela radiação incidente, e posterior
liberação da energia de bandgap, e por não haver consumo do dióxido de titânio no
processo de fotocatálise, as superfícies apresentam um grau muito grande de
durabilidade.
Rachel et al. (2002, apud CHEN e POON, 2009) apontaram que as misturas
de cimento com TiO! e tijolos vermelhos contendo TiO! foram significativamente
menos eficientes do que as lamas de TiO! em decomposição 3-nitrobenzeno, por
exemplo. Os resultados mostraram que a redução da superfície ativa e a presença
de espécies iônicas, que contribuíram para a recombinação de carga, são as razões
para a perda da atividade fotocatalítica.
Lackhoff et al. (2003, apud CHEN e POON, 2009) em seus estudos, afirmam
que a carbonatação dos cimentos modificados com TiO!, levou a uma perda notável
na eficiência catalítica durante vários meses, por causa das mudanças na estrutura
de superfície do cimento.
Em suas pesquisas, Yu (2003) avaliou a eficiência de amostras de concreto
na remoção de NOx após quatro e doze meses de utilização em calçadas. Também
buscou verificar se a lavagem dos pré-moldados poderia regenerar a atividade
fotocatalítica, caso esta viesse a ser diminuída e/ou perdida pela impregnação de
algum contaminante. Os resultados da pesquisa experimental evidenciaram que a
lavagem com água por si só não recuperou efetivamente a atividade fotocatalítica.
De acordo com o autor, isto pode ser explicado devido à presença de contaminantes
na superfície do pré-moldado como óleos, goma de mascar e graxa.
Rao et al. (2004) com a intenção de avaliar se havia a redução da atividade
fotocatalítica em longo prazo em determinados materiais, apresentaram uma
pesquisa para o uso do TiO! Imobilizado em pedras-pome, fibras orgânicas e filmes
poliméricos. Segundo os autores, os testes realizados deram bons resultados para
uma utilização em curto prazo (algumas semanas). No entanto, demonstraram que
uma utilização em longo prazo com o TiO! imobilizado, provoca uma diminuição
significativa da eficiência fotocatalítica para a eliminação de corantes, ou de
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descontaminação de efluentes líquidos. De acordo com os pesquisadores, quando o
TiO! é imobilizado em fibras orgânicas, pedra-pomes ou de película de polímero, a
eficiência fotocatalítica diminui lentamente durante a utilização em longo prazo.
Observou-se que após quatro semanas de uso, a eficiência foi reduzida em
aproximadamente a 1/4 para os filmes de polímeros contendo TiO!; 1/5 para as
fibras orgânicas; e 1/10 em pedra-pomes, respectivamente. Este efeito é atribuído a
duas razões principais: a eliminação de parte do TiO! a partir da superfície
(principalmente com TiO! sobre pedra-pomes e em fibras orgânicas), e pela fixação
no catalisador dos subprodutos de degradação. Tal incrustação da superfície do
catalisador também ocorre para TiO! em suspensão, porém que pode ser
parcialmente limpa expondo o catalisador por um longo tempo a irradiação.
Gurol (2006) afirma em seus estudos que não se tem claro a redução da
eficácia do TiO! ao longo dos anos, quando constantemente lavados por exemplo.
Também chama atenção o fato que até a data de realização dos estudos, poucos
trabalhos publicados apresentavam dados quantitativos sobre a durabilidade das
superfícies com propriedades fotocatalíticas, sendo esse um dos gargalos para o
maior desenvolvimento da técnica.
Poon e Cheung (2007) buscando a eficácia da incorporação de agentes
despoluidores, tais como o dióxido de titânio (TiO!), na produção de blocos de
concreto de pavimentação, utilizando-se de materiais de resíduos locais para
remover o óxido nitroso (NO), realizaram a comparação de três tipos de pós de TiO!
comercialmente disponíveis. Amostras do mesmo projeto de mistura foram
produzidas, onde a única variável foi a fonte de TiO!. Além disso, cacos de vidro
reciclado e triturado foram utilizados como agregados nos blocos, para que se
pudesse verificar o aumento da capacidade de remoção de NO, devido à sua
característica de transmissão de luz, para camadas mais inferiores do substrato.
Em relação as concentrações de TiO!, os resultados indicaram que houve um
aumento de 57% na remoção de NO, quando do aumento de 2% para 10% no teor
de TiO! em peso de toda a mistura. Os autores ainda relatam que embora não haja
um aumento da remoção de NO conforme se aumenta a porcentagem de TiO! até
10%, a eficácia da utilização de teores mais elevados dióxido de titânio precisam
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ainda ser avaliados. Já em relação ao efeito de incorporar cacos de vidro reciclado,
esmagados na mistura da camada superficial, observou-se um melhor desempenho
nas argamassas, levando os autores a acreditar que este aumento do desempenho
deve-se à elevada característica de transmissão de luz dos cacos.
Diamanti et al. (2008) visando a composição de uma argamassa com
propriedades fotocatalíticas, e ao mesmo tempo comercialmente viável, produziram
e testaram onze tipos de diferentes amostras. Todos os testes foram realizados tanto
em amostras contendo TiO2 do tipo anatásio, quanto em uma única amostra, que
não continha qualquer componente fotoativo. Sendo esta última considerada como
referência. Todas as argamassas foram caracterizadas pela mesma proporção de
mistura, com exceção feita para o teor de dióxido.
Os resultados demonstraram que todas as argamassas contendo o dióxido de
titânio apresentaram propriedades fotocatalíticas. Porém, quando levado em conta a
relação: %TiO2 versus propriedade fotocatalítica, verificou-se um bom desempenho
para as amostras que continham 3% de anatásio em pó e 2% em suspensão. Outro
aspecto a ser considerado no experimento é que, a utilização da mistura das duas
formas de aplicação do TiO2 (pó + suspensão), levou a efeitos sinergéticos em
relação as argamassas com igual teor do composto, quando adicionado apenas
como pó ou em suspensão. De acordo com os autores, a amostra mencionada
permitiu alcançar tanto uma boa conversão em testes fotocatalíticos, quanto uma
variação considerável da interação da água com a superfície, que se tornou
superhidrofilica após irradiação UV, propriedades que juntas conduziram ao efeito de
auto-limpeza da superfície testada.
Chen e Poon (2009) com base em estudos anteriores, confirmam a utilização
dos materiais cimentícios fotocataliticamente ativados para a redução da poluição
urbana, assim como para a despoluição de ambientes internos. Para os
pesquisadores, o uso em pavimentação de concreto e em fachadas dos edifícios,
são meios ideais para a aplicação dos materiais fotocatalíticos, pois a configuração
relativamente plana dos materiais de construção podem facilitar a exposição do
fotocatalisador a luz solar. Além disso, a natureza da matriz do cimento é
particularmente adequada para a incorporação de partículas de TiO! e outros
produtos que promovem a foto-oxidação.
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Nos estudos realizados por Maranhão (2009) o autor chegou a conclusão que
para se obter uma superfície com propriedades fotocatalíticas nos materiais de
construção porosos e silicosos, com a utilização do dióxido de titânio, é necessário
empregar um promotor de adesão. Sendo realizado como um pós-tratamento
(primeiramente a aplicação do hidrofugante e sobre ele a suspensão de dióxido de
titânio), e não incorporado a matriz do material, pois em tais condições além de
provocar um aumento muito significativo no custo, o semi-condutor perde seu poder
fotocatalítico à medida que ocorre os fenômenos de hidratação e de carbonatação.
Outra questão levantada pelo estudo diz respeito a ação da atividade
fotocatalítica sobre a proliferação de fungos nestas superfícies. Segundo o autor, a
atividade fotocatalítica não consegue inibir, por completo, o surgimento de manchas
devido a cinética de crescimento de fungos ser superior à capacidade de
degradação desse tipo de micro-organismo. Confirmando assim a sequência de
aplicação do tratamento, primeiro como meio de redução do crescimento destes
micro-organismos (hidrofugante), e depois permitindo a fotoativação do TiO2 pela
exposição à radiação UV, desencadeando não somente os efeitos fotocatalíticos,
mas também permitindo uma superfície hidrofílica, que tende a desencadear em
uma superfície autolimpante. Em relação aos teores de TiO2 aplicados ao método
procurado, os resultados indicaram ser 1% o teor máximo sem que provoque
alterações nas propriedades estéticas do substrato. Esta concentração mostrou-se
adequada para o método em provocar atividade fotocatalítica, que foi caracterizada
na pesquisa pela redução do ângulo de contato inicial e por uma aceleração na sua
cinética.
Pereira et al. (2010) buscando uma investigação experimental sobre a eficácia
da capacidade de auto-limpeza de argamassas contendo TiO!, e a concentração
ideal do composto que promovesse tal característica, testaram oito argamassas à
base de cimento portland, com diferentes traços e diferentes concentrações de TiO2
expressas em termos de massa da argamassa. Dentre os procedimentos de ensaios
adotados pelos pesquisadores, vale apontar que alguns dos corpos de prova tiveram
suas superfícies alisadas, a fim de avaliar a influência da rugosidade na eficácia da
auto-limpeza.
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Como resultado final, os estudos apontaram para a capacidade de autolimpeza ser mais eficaz nas argamassas à base de cimento com traço 1:3 e com 2%
de TiO! em termos de massa da argamassa produzida. Também observaram que as
argamassas à base de cal e metacaulino, revelaram pouca aptidão para a autolimpeza por meio da fotocatálise. No que concerne as argamassas com superfícies
mais lisas, foi observada uma menor eficácia de auto-limpeza, assim como também
aquelas que ficaram na posição vertical, embora num ângulo ligeiramente inferior a
90°.
Em relação a eficácia da auto-limpeza das superfícies lisas serem menor que
das superfícies rugosas, os autores acreditam que nas superfícies rugosas há uma
maior retenção de água sobre as mesmas, potencializando a formação dos agentes
oxidativos e consequentemente a auto-limpeza. Já em relação a posição dos corpos
de prova, os pesquisadores acreditam estar aliado a velocidade de escorrimento da
água sobre a superfície. Segundo os mesmos, nos corpos de prova inclinados a 90°,
a água escorre muito depressa não permitindo uma combinação iônica tão efetiva,
quanto aquela que tem lugar em uma inclinação maior que 45°, porém menor que
90°. Como último resultado, a pesquisa confirmou que a radiação solar direta teve
um efeito mais pronunciado na eficácia da auto-limpeza quando comparados aos
corpos de prova que ficaram no laboratório.
Segundo

os

estudos

realizados

por

Melo

(2011),

que

avaliou

experimentalmente a incorporação de dióxido de titânio em peças pré-moldadas de
concreto, com a finalidade de degradação dos óxidos de nitrogênio (NOx), os
resultados conseguidos apontam que as peças pré-moldadas de concreto (PPC)
fotocatalíticas produzidas, mostraram uma eficiência na degradação dos NOx entre
45% a 95%, dependendo do tipo e porcentagem de dióxido de titânio incorporado;
da textura superficial da peça e também das condições ambientais (concentração de
poluente, radiação UV-A, unidade relativa do ar, velocidade do fluxo).
Em relação à influencia dos tipos e porcentagens de TiO! incorporados, o
anatásio apresentou melhor resultado na degradação dos NOx que o rutilo. Segundo
o autor, o melhor desempenho do anatásio deve-se ao fato de possuir partículas
esféricas e maior superfície específica. Observou-se também que quanto maiores
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são os teores tanto de anatásio quanto de rutilo incorporados, maior é a eficiência na
degradação do poluente.
Em relação à superfície das peças, observou-se que a relação maior
rugosidade, maior eficiência na degradação do NOx, é verdadeira. Outro aspecto,
diz respeito as espessuras do substrato. Em argamassas com a camada superficial
de 3mm, houve uma predominância na textura final das peças da granulometria
mais aberta na camada de base, obtendo-se alta degradação do poluente. O mesmo
resultado não foi encontrado para as espessuras maiores de 6mm e 10mm, onde a
granulometria da camada superficial foi mais fechada e com menos poder de
degradação. Os resultados indicaram assim, ser a rugosidade ou textura final da
superfície das PPC’s, o fator mais importante para otimizar o processo de
degradação do poluente.
Folli et al. (2012) visando avaliar a durabilidade das propriedades estéticas,
assim como a despoluição ambiental através da implementação de TiO! na matriz
cimentícia, apresentaram um estudo utilizando-se do método de degradação da
Rodamina B (RDB). A investigação foi realizada utilizando-se de duas amostras
comerciais de dióxido de titânio, ambas 100% anatásio.
Como resultado final, os pesquisadores chegaram a conclusão que a
aplicação da fotocatálise com a presença de TiO!" para cimentos e concretos,
fornece uma estratégia eficiente para se obter simultaneamente: o efeito de autolimpeza das fachadas dos edifícios, promovendo o retardo do envelhecimento
natural da superfície; bem como a despoluição do ar, simplesmente com o apoio da
luz solar, oxigênio atmosférico e da água, seja como umidade atmosférica e/ou a
água da chuva.
Casagrande (2012), objetivando mostrar a viabilidade do uso de partículas de
TiO2 como aditivo em argamassas cimentícias para fins fotocatalíticos e matériaprima alternativa, avaliou dez amostras comerciais de pó de titânio, onde à partir de
ensaio de degradação de NOx, selecionou três amostras com o intuito de produzir
as chamadas argamassas fotocatalíticas. Em seus resultados verificou-se que não
houve uma relação direta entre o teor de TiO2 incorporado à argamassa e a
eficiência de degradação de NOx. E que, tampouco, foi observada uma correlação
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entre a rugosidade da superfície da argamassa, medido através do teste da mancha
de areia, e a degradação de NOx.
Outro aspecto observado, diz respeito as argamassas produzidas a partir da
escolha dos três tipos de pó de titânio. Os resultados obtidos com as argamassas
fotocatalíticas produzidas, mostraram que é possível obter eficiência na degradação
dos NO de até 100%, dependendo do tipo e quantidade de dióxido de titânio
incorporado, da textura superficial da peça e das condições de ensaio.

2.3

O processo fotocatalítico visando a redução de manchas
Embora a construção de edifícios com esta técnica ainda tenha uma produção

um tanto restrita e limitada, um número considerável de edificações foram projetadas
e construídas a partir do ano 2000 em diferentes países, com o objetivo não só de
cumprir elevados padrões estéticos, mas também o de buscar os benefícios
ocasionados pelo processo de autolimpeza. Dentre estes edifícios podem ser
citados: A Sede da policia de Bordeaux (França, 2003) – figura 8; Edifício
Commodore de Ostend (Bélgica, 2005) – figura 9; Edifício Sede Cimentos do
Marrocos em Casablanca (Marrocos, 2005) – figura 10; Ampliação do Aeroporto
Internacional Charles de Gaulle em Paris (França, 2006) – figura 11; Estúdio de
Yoga Clarke Country na Virginia (USA, 2007) – figura 12.
Figura 8 – Sede da policia de Bordeaux.

Fonte: Italcementi - Technical Report (2009).
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Figura 9 – Edifício Commodore.

Fonte: Italcementi – Technical Report (2009).
Figura 10 – Edifício Sede Cimentos do Marrocos.

Fonte: Italcementi – Technical Report (2009).
Figura 11 – Ampliação do Aeroporto Internacional Charles de Gaulle.

Fonte: Italcementi – Technical Report (2009).
Figura 12 – Estúdio de Yoga Clarke Country.

Fonte: Italcementi – Technical Report (2009).
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Porém, visando analisar e comprovar mais particularmente a continuidade do
processo de auto-limpeza, quanto a manutenção da cor e integridade física das
fachadas, duas destas obras, que tiveram a introdução do TiO2 em sua matriz
cimentícia, foram monitoradas pela empresa Italcementi durante 5 e 7 anos após
suas construções. A Cidade da Música e de Belas Artes, em Chambéry (França,
2001), e a Igreja Dives in Misericórdia, em Roma (Itália, 2002).
A igreja Dives In Misericórdia, construída em uma área de prédios comerciais
de Roma, foi projetada pelo arquiteto americano Richard Méier, e se destaca não só
por conta de suas altas velas (a mais alta possui 26m de altura), mas também por
suas superfícies brancas. A fim de evitar a utilização de uma estrutura de aço
coberta com painéis brancos - uma solução não durável ao longo do tempo - as
velas foram compostas por 346 blocos de concreto de alto desempenho à vista,
contendo cimento branco com adição de TiO! em sua composição. Os blocos foram
pré-moldados e pós-tensionados, com dupla curvatura e com um peso de 12
toneladas cada um, conforme pode ser observada na figura 13.
Figura 13 – Igreja Dives in Misericórdia.

Fonte: Italcementi – Technical Report (2009).

Para a avaliação quantitativa da cor da superfície, foi usado o sistema
colorimétrico CIE L* a* b*, que determina os seguintes componentes cromáticos: a* -
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vermelho / magenta e verde; b* - azul e amarelo; e L* - preto / branco (luminância /
luminosidade)
Para as três velas, as medições foram realizadas em ambas as superfícies
externas e internas dos painéis escolhidos, como mostra a figura 14, (30 painéis,
correspondiam a cerca de 9% do total). Após as referidas analises chegou-se aos
seguintes resultados: a) a manutenção da cor primária dos elementos de concreto
branco foram confirmadas, depois de mais de 7 anos de vida de serviço; b) as
últimas medições realizadas para a parede norte (2007) mostraram os mesmos
valores obtidos na ocasião do controle realizado durante a produção dos painéis
para a construção da igreja (2002); c) as variações do valor de b* são devidas à
presença de substâncias inorgânicas na superfície; uma análise química confirmou
que a razão mais provável para este efeito é devido ao possível depósito de areia
africana levadas pelo vento siroco (fenômeno típico na área de Roma). Com efeito,
acredita-se que se for realizada uma lavagem mecânica da superfície atingida, a cor
original será completamente recuperada, devido à remoção da areia e; d) o
fenômeno não foi registrado na parede norte, que foi construída usando o mesmo
concreto, uma vez que é protegido do vento siroco.
Figura 14 – Mapa de Monitoramento de cor.

Fonte: Italcementi – Technical Report (2009).
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A Cidade da Musica e de Belas Artes (figura 15) está localizada em uma área
residencial, é composta por dois edifícios cuja estrutura é feita de elementos prémoldados com a função de suportar a carga dos quadros expostos da fachada.
Figura 15 – Cidade da música e belas artes da cidade de Chambéry, França.

Fonte: Italcementi – Technical Report (2009).

Para o monitoramento da cor, 191 pontos foram distribuídos entre os quatro
pontos cardeais e entre os dois edifícios, bem como em diferentes alturas (próximo
ao piso e também no primeiro andar). Estes pontos foram monitorados ao longo do
tempo, usando o sistema colorimétrico CIE L* a* b*, assim como ocorreu com as
leituras realizadas na igreja Dives in Misericórdia, em Roma.
Depois de aproximadamente 5 anos de acompanhamento, de acordo com os
técnicos da Italcementi, os resultados em Chambery se mostraram bem satisfatórios.
Os valores registrados para os dois edifícios permaneceram constantes, mesmo em
diferentes posições das fachadas (Norte / Sul / Leste / Oeste ), e os valores para os
componentes L* e b* são típicos, para a cor cinza claro encontradas no concreto.
Como resultado final dos dois trabalhos, pôde-se observar que ao longo dos anos
em que se realizou o monitoramento das fachadas de ambos os projetos, a
manutenção da cor primária dos elementos de concreto foram confirmadas.
Todavia, o uso da fotocatálise heterogênea não tem se limitado apenas às
superfícies de concreto e muito menos está restrita a grandes construções, mas
também tem sido testada em outros materiais, com fins de redução de manchas em
suas envoltórias e descontaminação ambiental. Aplicações em materiais como lonas
de PVC; placas cerâmicas esmaltadas; vidros e espelhos anti-embaçantes; vidros
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autolimpantes; purificadores de ar e água com propriedades anti-bactericida, são
exemplos de produtos que também se utilizam da fotocatálise em seus
desenvolvimentos. Segundo Paramés e Brito (2010), parece não existir nenhum
revestimento externo onde a nanotecnologia não possa ser aplicada. Desde tintas,
polímeros e concretos, todos tem potencialidades de se tornarem superfícies
fotocatalíticas, quer através da inclusão de nano-partículas de dióxido de titânio na
matriz destes materiais (tintas e concretos), quer através da aplicação de películas
sobre os mesmos (vidros, espelhos, placas cerâmicas).
De princípio pode-se admitir que todas as superfícies, externas ou internas,
são candidatas a possuir as propriedades fotocatalíticas, desde é claro que recebam
luz solar, fonte de radiação ultravioleta, imprescindível para que catalisem reações
químicas através do dióxido de titânio. Podendo ser aplicado diretamente a matriz de
materiais cimentícios (argamassas e concretos) ou na forma de película fina aplicada
sobre o substrato (vidros e cerâmicas). A seguir, apresentam-se exemplos de
algumas superfícies onde foram utilizadas o TiO2, seja incorporado a matriz
cimentícia, seja como película, tornando tais superfícies fotocatalíticas, e com a
presença da auto-limpeza sobre as mesmas.
Na figura 16, compara-se duas superfícies constituídas em PVC e sujeitas à
ação do sol e das chuvas. Na imagem da esquerda não existe a presença de uma
película de TiO!, enquanto que a imagem da direita têm aplicada na superfície o
material fotocatalítico. Na figura 17 observa-se uma superfície semirrígida com
aplicação de película de TiO2 sobre a mesma.
Figura 16 – Aplicação de película de TiO! em tendas semi-rígidas de PVC.

Fonte: Paramés e Brito (2010).
Legenda: à esquerda, sem aplicação de película de TiO!; à direita com aplicação de película
de TiO!#
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Figura 17 – Aplicação de película de TiO! em armazém semi-rígido de PVC.

Fonte: Paramés e Brito (2010).

Em relação aos materiais não porosos que se utilizam da técnica da
fotocatálise, os materiais cerâmicos são os que mais possuem destaque, possuindo
grande parte das Normas publicadas ou em estudo em países como Itália e França,
voltadas para este tipo de revestimento. Na figura 18 compara-se o efeito das
chuvas e da concentração de sujidades sobre fachadas compostas de material
cerâmico quando se tem ou não a presença da película de TiO2. É preciso lembrar
que as águas que escorrem pelas fachadas podem causar danos como a
proliferação de micro-organismo e a retirada do seu valor estético.
Figura 18 – Aplicação de película de TiO2 em revestimento cerâmico de fachada.

Fonte: Fujishima et al. (2000).
Legenda: As cerâmicas do tipo “A” com aplicação de película de TiO!. As cerâmicas do tipo
“B” não receberam o tratamento.

Para os materiais com propriedades fotocatalíticas existentes voltados para o
uso em fachadas, sem dúvida o de maior sucesso comercial é o vidro autolimpante,
que já vem sendo comercializado por várias empresas, das quais podemos citar
(incluindo o nome comercial): Pilkington Glass (ActiveTM); Pittsburg Plate Glass
(SunClean); St-Gobain (Bioclean) e AFG (RadianceTi). De acordo com a figura
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20, é possível observar as diferenças entre um vidro denominado comum e um vidro
com a película de TiO!.
Figura 19 – Diferença entre vidros com e sem aplicação de película de TiO!.

Fonte: Paramés e Brito (2010).
Legenda: À esquerda, um vidro comum; à direita, um vidro com uma camada de TiO!,
conferindo hidrofilicidade.

Superfícies constituídas de aço também são candidatas a se tornarem
superfícies fotocatalíticas. Assim como nas superfícies compostas por cerâmicas e
vidros, sobre o aço também é possível a aplicação uma película de dióxido de
titânio. Segundo um ensaio realizado neste tipo de superfície (EVANS et al. 2007,
apud PARAMÉS e BRITO 2010) foi verificada a decomposição de camadas de ácido
esteárico e a eficiência como revestimento anti-bacteriano, abrindo uma nova frente
para o uso em construções do tipo metálica.
Dada a natureza de ativação do processo de fotocatálise, pode-se aceitar que
sua aplicação para a auto-limpeza de substratos nos revestimentos internos também
seja possível. Porém, nestes casos, o principal obstáculo é a falta da incidência da
radiação ultravioleta na grande maioria dos ambientes internos. De fato, à
semelhança do que ocorre nos revestimentos externos, o dióxido de titânio irá
realizar a sua função desde que seja atingido pela energia necessária para se
desencadearem as reações de fotocatálise, o que segundo alguns pesquisadores
pode ser conseguido caso se instalem lâmpadas de luz ultravioleta.
Conforme Paramés e Brito (2010), uma das alternativas para o uso da
tecnologia nas casas é aumentar a sensibilidade do dióxido de titânio para a luz
visível, de modo a obter uma substância que seja eficiente quando aplicada em
revestimentos internos, tal como é em um revestimento externo, quando exposto à
luz solar. Contudo para que o processo ocorra, a molécula de TiO! deve ser
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alterada, por exemplo, com a introdução de outros elementos químicos que façam
com que o conjunto absorva uma gama de comprimentos de onda mais larga.
Na figura 20, observa-se a desigualdade dos resultados de diferentes formas
de tratamento, em peças de ladrilhos cerâmicos em um ambiente interno. Vê-se o
estado do piso quando deixado em condições normais de exposição; quando
lavados com esponjas e possível uso de produtos químicos; e por fim o estado dos
ladrilhos quando aplicado o filme contendo o TiO2.
Figura 20 – Diferentes tratamentos dados à ladrilhos.

Fonte: Paramés e Brito (2010).

2.4

O processo fotocatalítico visando a despoluição ambiental
De acordo com Chen e Poon (2009), motivados pelos promissores resultados

da investigação em escala laboratorial, vários projetos piloto foram realizados para
verificar a eficácia dos materiais cimentícios fotocatalíticos. Seja em ruas, túneis ou
laboratório, em pavimentação ou em revestimentos, estes projetos buscavam
comprovar a efetividade do material fotocatalítico na redução de poluentes
atmosféricos, e com isto a despoluição ambiental.
Podem ser citados os projetos realizados em diferentes localidades da França
e Itália. Em Bergamo (Itália), o projeto envolveu a requalificação de cerca de 500m
da Rua Borgo Palazzo, contabilizando uma área de superfície de cerca de 7.000 m2
com blocos de pavimentação fotocatalíticos. Foram realizados monitoramentos do
nível de poluição e comparados com a referência do asfalto ao longo da mesma rua.
Os resultados do teste mostraram uma diminuição da poluição entre 30% e 40%. Na
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tabela 3 apresenta-se os valores médios da concentração de NOx registrada durante
os cinco dias ao longo da rua com e sem o pavimento fotocatalítico.
Tabela 3 – Monitoramento da concentração de NOx.
Concentração na área
Concentração na área em
Altura do
c/ blocos fotocatalíticos
asfalto (referência)
chão (cm)
NOx
NO
NOx
NO

% da diferença entre
os pontos medidos
NOx

NO

30

250 ppb

194 ppb

336 ppb

270 ppb

30%

33%

180

260 ppb

201 ppb

316 ppb

2489 ppb

20%

20%

Fonte: Adaptado de Itacelmenti – Technical Report (2009).

Em Guerville (França), três street canyons1 artificiais foram construídos para
avaliar o desempenho da despoluição de paredes cobertas com uma argamassa
fotocatalítica. Foram feitas medições contínuas das concentrações de NOx e das
condições

meteorológicas.

Os

resultados

obtidos

demonstraram

que

as

concentrações de NOx registradas nos street canyons tratados com TiO!, tiveram
uma redução de 36,7% e 82,0% do que as observadas nos cânions de referência.
Um projeto semelhante foi realizado na Antuérpia (Bélgica), no qual 10.000 m2
de blocos de pavimento fotocatalíticos foram assentados em uma pista de um
estacionamento. As medições no local indicaram uma diminuição evidente do pico
de concentração de NOx devido à presença de materiais fotocatalíticos. A atividade
fotocatalítica destes blocos foi novamente testada em laboratório após dois anos. Os
resultados mostraram que não houve redução na eficiência de remoção de NOx
após lavagem dos blocos com água destilada.

__________
1 - Uma street canyon (também conhecida como Urban canyon) é o lugar onde a rua é
ladeada por construções de ambos os lados, criando um grande Vale como o existente na
natureza. Temos um exemplo clássico deste tipo de construção produzido pelo homem,
quando as ruas são compostas por densos blocos de construções, especialmente os
arranha-céus. Os cânions urbanos têm impacto em diversas condições locais onde foram
instalados, tais como: a temperatura do ambiente, a circulação dos ventos, e a qualidade do
ar (web.mit.edu): Tradução livre do autor, acessado em 20.10.2014).
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No túnel Umberto I, localizado no centro da cidade de Roma na Itália, após
passar por uma restauração no ano de 2007, que cobriu toda a sua abóbada
(9.000m2) com uma pintura de cimento fotocatalítico, e a instalação de um novo
sistema especifico de iluminação, com a intenção de aumentar os benefícios da
despoluição, levou a resultados que segundo os pesquisadores se mostraram
bastante satisfatórios com o passar do tempo. Na avaliação dos resultados dos
testes no local, os principais parâmetros considerados para a variação do nível de
poluentes foram o volume de tráfego e a velocidade do vento. As demais condições
climáticas foram consideradas menos críticas neste estudo. Além disso, de acordo
com a abordagem adotada, a irradiação de luz pôde ser considerada constante nos
dois períodos de medição. Considerando os valores absolutos calculados numérica_
mente, pôde-se determinar uma redução de mais de 20% de NOx. Em particular, no
centro do túnel após os trabalhos de renovação, calculou-se uma redução de 25%
dos valores de NO; 23% dos valores de NOx; e 19% dos níveis de NO2.
No caso em questão, houve uma completa renovação da construção, tanto na
cobertura de sua superfície quanto na instalação de um sistema especifico de
iluminação. Porém, em casos em que esta renovação não possa acontecer de
maneira completa, pensar em cobrir as superfícies das lâmpadas que iluminam a
via, que frequentemente tem suas coberturas escurecidas devido aos gases da
exaustão dos veículos, com películas de dióxido de titânio pode ser de bastante
utilidade e vantajoso financeiramente, reduzindo em grande escala tanto a
necessidade de limpeza quanto troca das mesmas. Na figura 21 tem-se a diferença
entre duas amostras de lâmpadas retiradas do interior de um túnel.
Figura 21 – Efeitos dos gases de exaustão em lâmpadas de túneis.

Fonte: Paramés e Brito (2010).
Legenda: Na amostra da esquerda, sem a presença da película de TiO2. Na amostra da
direita, com a presença da película de TiO2.

53

Outras aplicações utilizando blocos de pavimentação para a despoluição
ambiental também foram observadas na Rua Jean Bleuzen, em Vanves (França) e
na Rua Morandi, em Segrate (Milão). Assim como em paredes internas de túneis no
Túnel da Rua Porpora, em Milão. Estas experiências tem se espalhado em alguns
países da Europa e Ásia, desde que o conhecimento desta propriedade do dióxido
de titânio rompeu os muros das universidades e passou a fazer parte do cotidiano
não só dos pesquisadores, mas também de empresas e instituições interessadas no
desenvolvimento de novos materiais.

2.5

Processos normativos aplicados aos processos fotocatalíticos
Contudo, embora os experimentos já possam ter saído da escala dos

laboratórios, alcançado as ruas e até algumas construções de importância
arquitetônica, as Normas Reguladoras quanto os processos fotocatalíticos ainda
precisam avançar muito mais. Tendo como pioneiros neste quesito países como
Itália e França, grupos pertencentes a estes dois países têm apresentado Projetos
de Normas que visam controlar e direcionar produtores de materiais e construtores
neste processo que se apresenta ao mercado da construção civil. Aqui é
apresentado um resumo geral do que pode ser encontrado em relação a
normatização para os processos fotocatalíticos publicados tanto pela Instituição
Italiana de Normatização (UNI), quanto pela Associação Francesa de Normatização
(AFNOR).
A partir de consulta ao site das entidades reguladoras, foi possível observar
um considerável número de estudos visando a criação de Normas Técnicas para os
processos fotocatalíticos, sendo que destes estudos, foi-se observado apenas um
que referia-se a materiais porosos (UNI 11238-1 de 08.11.2007), sendo os demais
voltados aos materiais não porosos ou para fins de descontaminação. Assim,
baseando-se nas informações obtidas por meio da consulta eletrônica aos sites
destas organizações, apresenta-se as normativas encontradas para os processos
fotocatalíticos, em vigor ou em fase de estudo.
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No que concerne a Itália, desde meados de 2005 uma comissão técnica
oficial designada como "Photocatalysis" vem trabalhando para definir e publicar
padrões de testes para materiais de construção com atividades fotocatalíticas.
Atualmente, seis padrões foram publicados para o uso da técnica em produtos,
processos e sistemas para a estrutura do edifício, conforme podem ser observados
na tabela 4.
Tabela 4 – Normas UNI (Instituto Italiano de Normatização).
Referência
UNI 11238-1

Publicação

Título

08/11/2007 Determinação da degradação catalítica de poluentes
orgânicos do ar – Parte 1: Materiais de cimento
fotocatalíticos para fins de construção.

08/11/2007 Determinação da degradação catalítica de poluentes
orgânicos do ar - Parte 2: Materiais cerâmicos
fotocatalíticos para fins de construção.
UNI 11259
07/02/2008 Determinação do ligante hidráulico fotocatalítico Método Rhodamina.
UNI 11247
11/11/2010 Determinação da redução fotocatalítica de óxidos de
nitrogênio do ar por materiais inorgânicos fotocatalíticos:
Método de ensaio em fluxo contínuo.
UNI 11484
28/05/2013 Fotocatálise – Determinação do método fotocatalítico de
desvio de fluxo contínuo – Redução do óxido nítrico.
UNI CEN/TS 16599 08/05/2014 Fotocatálise – Condições de irradiação testando as
propriedades fotocatalíticas de materiais semicondutores
e medição dessas condições.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da UNI (2015).
UNI 11238-2

De acordo com as informações encontradas no site da AFNOR, têm-se as
seguintes Normas em discussão ou em vigor na França, no que concerne ao
processo de fotocatálise, conforme observado na tabela 5.
Tabela 5 – Normas AFNOR group.
Projetos de Normas em curso de elaboração pela comissão
Referência

Publicação

PR XP B44-012

11/2015

ISO 18071

11/2016

Título
Fotocatálise – Eliminação por fotocatálise dos compostos
orgânicos voláteis e dos odores - Teste de materiais
fotocatalíticos.
Cerâmicas finas (Cerâmicas avançadas, Cerâmicas
Tecnicamente Avançadas ) - Determinação da atividade
anti-viral dos materiais semicondutores fotocatalíticos em
ambiente de iluminação interna - Método de ensaio
utilizando bacteriófago Q-beta.
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Projetos de Normas em curso de elaboração pela comissão
Referência

Publicação

ISO 17168-3

11/2016

ISO 17168-4

11/2016

ISO 17168-2

11/2016

ISO 17168-1

11/2016

ISO 17168-5

11/2016

ISO 22197-1

08/2016

ISO 19635

01/2017

ISO 19652

01/2017

ISO 19810

03/2017

ISO 19722

04/2017

ISO 19728

03/2017

Título
Cerâmicas Técnicas - Métodos de ensaio relativos ao
desempenho
dos
materiais
semicondutores
fotocatalíticos para purificação de ar - Parte 3: Remoção
de tolueno.
Cerâmicas Técnicas - Métodos de ensaio relativos ao
desempenho
dos
materiais
semicondutores
fotocatalíticos para purificação de ar - Parte 4:
Eliminação de formaldeído.
Cerâmicas Técnicas - Métodos de ensaio relativos ao
desempenho
dos
materiais
semicondutores
fotocatalíticos para purificação de ar - Parte 2: Remoção
de acetaldeído.
Cerâmicas Técnicas – Métodos de ensaio relativos ao
desempenho
dos
materiais
semicondutores
fotocatalíticos para purificação de ar – Parte 1:
Eliminação de óxido nítrico.
Cerâmicas Técnicas – Métodos de ensaio relativos ao
desempenho
dos
materiais
semicondutores
fotocatalíticos para purificação de ar – Parte 5:
Eliminação de métil mercaptano.
Cerâmicas Técnicas – Métodos de ensaio relativos ao
desempenho
dos
materiais
semicondutores
fotocatalíticos para purificação de ar – Parte 1:
Eliminação de óxido nítrico.
Cerâmicas finas (Cerâmicas Avançadas, Cerâmicas
Tecnicamente Avançadas) - Método de ensaio para
atividade anti-algal de materiais semicondutores
fotocatalíticos.
Cerâmicas finas (Cerâmicas Avançadas, Cerâmicas
Tecnicamente Avançadas) - Método de ensaio para o
desempenho da completa decomposição de materiais
de semicondutor fotocatalítico em ambiente de
iluminação interna - Decomposição de acetaldeído.
Cerâmicas finas (Cerâmicas Avançadas, Cerâmicas
tecnicamente avançadas) - Método de ensaio para o
de
materiais
desempenho
da
auto-limpeza
semicondutores fotocatalíticos em ambiente iluminação
interna - Medição do ângulo de contato.
Cerâmicas finas (Cerâmicas Avançadas, Cerâmicas
tecnicamente avançadas) - Método de ensaio para
determinação da atividade fotocatalítica em materiais
semicondutores fotocatalíticos por consumo de oxigênio
dissolvido.
Cerâmicas finas (Cerâmicas Avançadas, Cerâmicas
tecnicamente avançadas) - Método de ensaio para
atividade fotocatalítica em materiais semicondutores
fotocatalíticos - Medição da eficiência quântica
específico.
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Projetos de Normas em curso de elaboração pela comissão
Referência

Publicação

00386020

05/2018

00386021

[S.D]

00386014

[S.D]

00386023

[S.D]

00386017

04/2018

00386013

[S.D]

00386012

05/2018

00386003

[S.D]

Título
Fotocatálise - Purificação de água - Desempenho de
materiais fotocatalíticos pela medição da degradação de
fenol.
Indicador de atividade fotocatalítica de tintas para a
avaliação qualitativa das superfícies ásperas e macroporosas de materiais fotocatalíticos.
Fotocatálise - Glossário de termos.
Fotocatálise - Métodos de ensaio de fluxo contínuo Parte 1: Determinação da degradação do óxido nítrico
(NO) do ar por materiais fotocatalíticos.
Atividade Fotocatalítica – Indicador de fotocatálise de
tintas.
Fotocatálise - Envelhecimento acelerado de materiais
fotocatalíticos.
Fotocatálise – Atividade de anti-sujidade química
usando produtos orgânicos absorvidos sob condições
sólidos / sólidos - Parte 2: Condições de intemperismo
simulado.
Fotocatálise
Determinação
da
degradação
fotocatalítica de micropoluentes orgânicos do ar.

Projetos de Normas em curso de validação pela comissão após enquete pública
PR NF EN 16846-1

01/2017

PR NF EN 16845-1

01/2017

Fotocatálise - Métodos de ensaio para lotes - Parte 1:
Medir a eficácia de dispositivos fotocatalíticos para
eliminação, no modo ativo, dos COV e dos odores no
ambiente interno.
Fotocatálise – Atividade química anti-sujidades com
materiais orgânicos absorvidos em termos de sólido /
sólido - Parte 1: Corantes em superfícies porosas.

Normas publicadas
Cerâmicas Técnicas - Método de ensaio para medir o
desempenho de materiais semicondutores fotocatalíticos
para purificação do ar de acordo com o método de
câmara de teste em um ambiente de iluminação interna
- Parte 1: remoção de formaldeído.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do grupo AFNOR (2015).
NF ISO 18560-1

12/2014

Embora o número de Projetos de Normas em curso de elaboração seja
considerável na França, quando analisados os dois países conjuntamente, a leitura
das tabelas anteriores revela pouquíssimas Normas em vigência para o controle do
processo fotocatalítico, onde dentre as poucas publicadas, não é possível identificar
nenhuma voltada para a regulamentação nem do uso dos concretos e nem das
argamassas fotocalíticas, estando em sua grande maioria voltadas para o estudo da
descontaminação do ar ou aplicação em materiais cerâmicos. O que provoca um
gargalo no maior desenvolvimento de novos produtos para fins fotocatalíticos, que
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não encontrando uma regulamentação de apoio, estará sujeito a experimentação
diversa por parte de seus produtores.
Em relação ao Brasil, ainda que não existam normas técnicas ou qualquer
recomendação que permitam avaliar a eficiência dos processos fotocatalíticos no
pais, já é possível encontrar uma gama de produtos comercializados utilizando os
processos fotocatalíticos, em sua maioria destinada aos produtos não-porosos. As
aplicações mais comuns são: Antiembaçantes: vidros e espelhos; Autolimpantes:
vidros e cerâmicas; e Antibactericidas: placas cerâmicas esmaltadas, purificadores
de ar e água, e vasos sanitários.
Contudo, para o estudo aqui desenvolvido, estes Projetos de Normas ora
relacionados, tem um caráter muito mais informativo que para a aplicação, uma vez
que não podem ser usados como parâmetro nem para o controle da produção das
argamassas desenvolvidas e nem para a regulamentação quanto as questões de
medição das refletividades destas argamassas. Impedindo assim, o seu uso como
meio de regulamentação, levando produtores e pesquisadores a basear-se nas
Normas existentes para as argamassas convencionais, quando do estudo ou
produção das argamassas fotocatalíticas.
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3

MÉTODO EXPERIMENTAL
As atividades foram divididas essencialmente em três partes. A primeira foi a

definição e obtenção do pó de titânio utilizado na preparação da mistura. Após tal
definição realizou-se um estudo quanto à granulometria das partículas do TiO2
utilizado. O estudo sobre o tamanho das partículas do dióxido de titânio se faz
importante sobre dois aspectos: um em relação ao seu efeito fotocatalítico, sendo
considerado mais eficiente quanto menores forem suas partículas; e outro em
relação à sua dispersão no substrato, pois sendo adicionado à mistura em forma de
pó, e sendo quase insolúvel em água, pode levar à falta de uma completa dispersão
do composto nas superfícies das argamassas, tendo como consequência uma
menor eficácia no processo de fotocatálise heterogênea, uma vez que acontecerá
apenas em partes do substrato.
Como segunda etapa realizou-se a seleção e preparação das argamassas de
revestimento contendo diferentes concentrações de TiO2 (1%, 5% e 10%)
adicionados em forma de pó e expressos em relação ao total da pré-mistura seca,
assim como a produção de argamassas de referências (0% de TiO2 + pintura
branca; e 0% de TiO2 sem pintura) com o objetivo de avaliar o comportamento
destas argamassas quanto aos índices de refletância à radiação solar ao longo do
tempo. A divisão final das argamassas deu-se da seguinte forma:
•

Argamassa branca, sem adição de TiO2 em sua matriz, pintada com
uma tinta acrílica comercial na cor branco neve, como referencial do
paradigma de fachadas comumente realizadas e base principal de
comparação para as leituras de refletância à radiação solar;

•

Argamassa branca, sem adição de TiO2 em sua matriz, sem pintura,
também considerada como um referencial adotado no mercado da
construção

civil

e

base

de

referência

para

as

argamassas

fotocatalíticas quanto ao comportamento mecânico dos substratos e;
•

Argamassas brancas, com adição de diferentes concentrações: 1%,
5% e 10% de TiO2, adicionados em forma de pó e expressos em
relação ao total da pré-mistura seca, sem pintura e sem aplicação de
hidrofugantes.

59

E, por fim, o estudo quanto às dimensões, quantidades, disposições, e
produção das bases em concreto que serviram como suporte de aplicação para as
argamassas. Esta atividade visava definir questões quanto à influência do tamanho
das placas no processo de medição de refletância; a repetitividade do ensaio e
questões quanto ao posicionamento e inclinação dos corpos de prova, de forma a
conseguir sobre os mesmos o maior índice de radiação UV possível.
Também foram realizadas investigações quanto à dispersão do material; a
textura superficial das argamassas devido à adição do mineral à mistura; e uma
análise quanto ao tipo de compostos depositados sobre as mesmas após sua
aplicação. Para a observação quanto a dispersão do mineral nas argamassas,
utilizou-se da análise por microscopia eletrônica, que não só permitiu perceber a
distribuição do composto nas superfícies das mesmas, mas também a textura
superficial destas. A análise química das superfícies dos substratos foi realizada a
fim de identificação dos materiais depositados sobre os mesmos, primeiro para
saber quais os tipos de compostos ainda poderiam estar sobre estas superfícies e se
estes eram passíveis de serem oxidados ou não pelo processo da fotocatálise
heterogênea. Em segundo, considerando a possibilidade de haver uma possível
lixiviação do cimento nas argamassas, a análise também visava avaliar a presença
ou não do próprio TiO2 nestas superfícies.
Uma vez realizadas estas análises e considerando que o estudo visa observar
a variação de refletância à radiação solar das argamassas, considerou-se a
aplicação de uma análise qualitativa das superfícies das argamassas pelo sistema
CIELAB. Com esta análise pretende-se observar o quanto às argamassas, após o
tempo de experimentação, ainda guardam de suas características iniciais em relação
a sua cor original. No quadro 1 é apresentado um resumo de todas atividades
realizadas.
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Quadro 1 – Resumo do experimento.
Atividade
Objetivo
a) Seleção do TiO2
Escolha do composto com maior representatividade fotocatalítica
b) Análise da
distribuição
Verificar quanto as dimensões das particulas do TiO2 e sua forma
granulométrica do
de distribuição.
TiO2
c) Definição das
Testar o efeito fotocatalítico da adição de diferentes teores de
concentrações do
TiO2 nas argamassas.
TiO2
d) Preparação das
Produzir argamassas com diferentes traços, com e sem a
presença do TiO2.
argamassas
e) Produção de
Permitir o apoio dos corpos de prova à uma inclinação de 33° em
suportes metálicos
relaçao ao solo para maior incidência à radiação solar.
f) Preparação de
Servir de base para a aplicação das argamassas produzidas.
placas de concreto
g) Aplicação das
Avaliar o comportamento dos diferentes traços das argamassas
argamassas
perante a refletância à radiação solar.
h) Exposição dos
Propiciar a exposição dos corpos de prova às condições de
corpos de prova
inteperismo natural.
i) Medição dos índices Medir a perda de refletância à radiação solar das argamassas
de refletância
expostas ao intemperismo natural.
j) Avaliação
Medir, por meio do método CIE L* a* b*, a mudança de cor das
quantitativa da cor
superfícies expostas ao intemperismo natural.
das superfícies
k) Análises estatísticas Realizar uma análise comparativa da variação média da
de refletância
refletância dos corpos de prova com o uso da Análise de
Variância (ANOVA).
l) Análise qualitativa
Avaliar por meio da espectrometria de fluorescência de raio-X, os
compostos depositados sobre as superfcies das argamassas.
das superficies
m) Avaliação por
Verificar rugosidade (textura) das argamassas, identificando
microscopia
possíveis problemas quanto à dispersão do TiO2
eletrônica
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

3.1

Seleção do TiO2
Para o estudo desenvolvido foi adotada uma amostra comercial de TiO2 na

forma de pó, com alto grau de pureza, escala nanométrica, granulometria
praticamente homogênea e considerada 100% anatásio. Dados do mineral podem
ser visto na tabela 6.
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Tabela 6 – Propriedades do TiO2 utilizado.
Característica

Unidades

Resultados

Teor medido durante acondicionamento

Peso %

97.1

2

m /g

78.4

Sulfato (SO3)

Peso %

0.55

Anatásio

Peso %

≥ 99.0

Partículas / kg

0

Área superficial especifica

Resíduo na peneira ≥ 0.85mm

Estado físico

Sólido, muito fino

Aparência

Branca

Odor

Nenhum

pH

Suspensão aquosa 10g/100ml 3,5 a 5,5

Ponto de fusão
Solubilidade em água
Solubilidade em outros solventes
Recomendação de uso

> 1830° C
Dispersível (sem solubilização)
Insolúvel em éter
Fotocatalisador

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Certificado de Análise do TiO2 fornecido pelo
fabricante (2015).

A decisão de escolha do composto deu-se basicamente por sua usual
aplicação para os processos fotocatalíticos como auto-limpeza, despoluição e
desodorização de ambientes e, principalmente, no que diz respeito à sua obtenção
junto à empresa produtora. Indicada por outro pesquisador e possuindo filial no
Brasil, o que tornou o contato mais acessível, o referido fabricante já tem por
costume o fornecimento do dióxido de titânio para estudos acadêmicos com fins
fotocatalíticos, o que não só tornou mais fácil a aquisição do produto, como permitiu
observar o mesmo material já aplicado em outras pesquisas sob uma outra ótica.

3.2

Análise de distribuição granulométrica do TiO2
O estudo granulométrico do TiO2 utilizado nas argamassas, foi realizado por

meio da distribuição granulométrica por difração de raios laser. O procedimento
consiste em efetuar medições simultâneas do composto até que a diferença nos
resultados do diâmetro médio do mineral, entre duas medições espaçadas em cinco
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minutos, torne-se menor que 2%. O procedimento tem como Norma de referência a
ISO 13320-2009 (E) e o equipamento utilizado para a sua realização é um medidor
de tamanho de partículas Malvern Mastersizer 2000, versão 2.0, número de série
34205-99, do Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas –
Núcleo de BioNanoManufatura, do IPT.
A investigação quanto ao tamanho das partículas do dióxido de titânio é
importante sobre dois aspectos: um em relação ao seu efeito fotocatalítico; e, outro,
em relação à sua dispersão no substrato, onde a falta de uma completa
homogenização do composto nas superfícies das argamassas, traz como
consequência uma menor eficácia no processo de fotocatálise heterogênea.

3.3

Produção das argamassas

3.3.1 Concentrações de TiO2.
Muito se discute em relação à concentração de TiO2 a ser adicionada às
argamassas para que estas consigam desencadear o processo de fotocatálise,
sendo diversos teores já testados por diversos pesquisadores nos mais diversos
experimentos. Contudo, ainda que pesquisadores como Diamanti et al. (2008),
Maranhão (2009) e Pereira et al. (2010), apontem em seus experimentos que as
menores concentrações de TiO2 são aquelas que apresentaram melhores
desempenho, pesquisadores como Poon e Cheung (2007), apontam a necessidade
de melhor avaliação quanto a eficácia da utilização de teores mais elevados do
dióxido de titânio neste processo.
Embora existam processos físicos como o tamanho das partículas e a
saturação do composto, que podem coibir uma maior eficácia do processo quando
do aumento das concentrações de TiO2, pesquisas como as realizadas por Poon e
Cheung (2007) e Melo (2011), encontraram bons resultados em seus experimentos
com concentrações mais elevadas do composto. Existem ainda outros autores,
como Casagrande (2012), que verificou em experimentos realizados não haver uma
relação direta entre o teor de TiO2 incorporado à argamassa e a eficiência na
degradação de poluentes.
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Para a definição das concentrações de TiO2 adotadas neste estudo (1%, 5%,
10%), considerou-se todos os teores apresentados em estudos consultados.
Contudo, diferentemente do que aponta a bibliografia revisada, as concentrações
aqui adotadas não foram tomadas em relação ao cimento e sim em relação ao total
da pré-mistura seca. Isto significa dizer que os teores aqui apresentados se
relacionam com as demais pesquisas apenas como referência e não deve ser visto
como uma comparação direta, uma vez que não foram baseados no mesmo
componente da mistura, ou seja, o cimento. Assim, a escolha do primeiro teor (1%)
permite uma comparacao com os resultados dos trabalhos realizados por Diamanti
et al. (2008); Maranhão (2009) e Pereira et al. (2010), nos seus teores de 5% como
definidos por esses autores, sendo, os dois outros, extrapolações para se analisar o
efeito de um fortíssimo incremento do TiO2, uma vez que poucas pesquisas como
Poon e Cheung (2007) e Melo (2011) chegaram a testar concentrações mais altas
que 8% de TiO2 em relação ao teor de cimento.

3.3.2 Seleção e preparação das argamassas
A preparação das amostras tiveram como ponto de partida a sua divisão
quanto ao tipo; assim, foram divididas em dois grupos: 1) as argamassas com a
adição do TiO2 e; 2) as argamassas de referência. Para o primeiro grupo foram
produzidas três tipos argamassas com adição de diferentes concentrações de TiO2
(1%, 5%, 10%) expressas em relação ao total da pré-mistura seca e adicionados em
forma de pó na mistura. Para o segundo grupo foram produzidas duas amostras da
argamassa com 0% de TiO2, sendo que uma permaneceu com seu acabamento
inicial, enquanto a outra foi pintada com uma tinta acrílica branca comercial. Ambas
as amostras foram tomadas como referência para as medições de refletância. Os
componentes utilizados na preparação das amostras das argamassas são descritos
nas tabelas 7 e 8.
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Tabela 7 – Quantitativo dos materiais utilizados para a mistura das argamassas*.
Argamassa
Argamassa
Argamassa
Argamassa
Argamassa
Componentes
A
B
C
D
E
(s/ pintura)
(pintada)
(s/ pintura)
(s/ pintura)
(s/ pintura)
da mistura
0% TiO2
0% TiO2
1% TiO2
5% TiO2
10% TiO2
2.160
2.160
CP tipo I branco
2.160
2.160
2.160
Dolomita # 20

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Dolomita # 40

6.840

6.840

6.840

6.840

6.840

Dolomita # 80

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Retentor água

12,00

12,00

12,12

12,60

13,20

Incorporador ar

0,96

0,96

0,97

1,00

1,06

Água

1.922

1.922

1.965

2.359

2.709

120

600

1.200

Nao
Não
adicionado
adicionado
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Legenda: *Consumo por placa, em gramas (g).
TiO2

Tabela 8 – Proporção (em massa) dos componentes de mistura das argamassas em
relação ao cimento, exceção feita a água, que se refere à proporção em relação ao total da
mistura e ao TiO2, que é dada conforme a legenda abaixo.
Componentes
Argamassa
Argamassa
Argamassa
Argamassa
Argamassa
da mistura
A
B
C
D
E
(s/ pintura)
(pintada)
(s/ pintura)
(s/ pintura)
(s/ pintura)
10% TiO2
0% TiO2
0% TiO2
1% TiO2
5% TiO2
CP tipo I branco
1
1
1
1
1
Dolomita # 20

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

Dolomita # 40

3,17

3,17

3,17

3,17

3,17

Dolomita # 80

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

Retentor água

0,0056

0,0056

0,0056

0,0058

0,0061

Incorporador ar

0,00044

0,00044

0,00045

0,00047

0,00049

0,89

0,89

0,91

1,09

1,25

Água

Nao
Nao
5,56%
27,8%
55,6%
adicionado
adicionado
Nao
Nao
TiO2**
1%
5%
10%
adicionado
adicionado
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Legenda: *Proporção de TiO2 em relação ao cimento usado na pré-mistura seca /
**Proporção de TiO2 em relação ao total da pré-mistura seca (Cimento+Dolomitas).
TiO2*
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Para a produção das argamassas foi utilizado o Cimento Portland Branco
(CPB), não estrutural do tipo 1, que segundo o fabricante, possui um índice de
brancura superior a 90% e um valor mínimo de resistência à compressão, aos 28
dias de idade, de 52,5 MPa. A adoção deste tipo de aglomerante partiu do
pressuposto que estudos têm demonstrado (ALCHAPAR et al. 2012) que
revestimentos na cor branca registram maior refletância à radiação solar, razão pela
qual também não foram adicionados pigmentos coloridos à mistura.
No Brasil o cimento portland branco é normalizado pela NBR 12989 (1993),
sendo classificado em dois subtipos: cimento portland branco estrutural e cimento
portland branco não estrutural. Ainda de acordo com a NBR 12989, este tipo de
cimento possui adições de materiais carbonáticos finamente divididos, constituídos
em sua maior parte de carbonato de cálcio e/ou carbonato de cálcio e magnésio,
que pode chegar até 50% em termos de massa. As composições são mostradas no
Quadro 2.
Quadro 2 - Composição dos cimentos portland branco.
Composição (% em massa)
Tipo de cimento
Código de identificação
Material
portland
(sigla + classe)
Clinquer branco
carbonático
Branco estrutural
CPB-25 CPB-32 CPB-40
100-75
0-25
Branco não estrutural
CPB
74-50
26-50
Fonte: ABCP – BT106 (2002).

Norma
Brasileira
NBR 12989

Ainda como parte integrante desta pré-mistura, foram utilizadas dolomitas em
três granulometrias diferentes como agregados. As dolomitas são uma espécie de
calcário que se destaca, assim como o cimento branco, pela concentração de
carbonatos de cálcio e magnésio. Extraídas e selecionadas conforme suas
características químicas, físicas e principalmente cores, sendo que para o segmento
de pigmentos brancos, quanto mais brancas melhor. Quando do uso deste material
em tintas e texturas, existe a necessidade da padronização no tamanho, evitando
assim problemas no consumo do revestimento no produto final.
Para materiais dolomíticos considera-se a variação: MgO de 9 a 12% e
MgCO3 de 18,83 a 25,10%. O Resíduo Insolúvel (RI) é outro fator que deve ser
considerado em termos de qualidade da amostra, sendo que quanto menor o RI da
amostra, melhor será a qualidade do produto. Para avaliação qualitativa da amostra,
leva-se em consideração a soma da análise da amostra, para tanto utiliza-se:
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ΣMgCO3+CaCO3+RI. As características do mineral especificamente usado para o
experimento podem ser observadas na tabela 9. Assim como no caso do cimento, a
escolha deste tipo de material deu-se unicamente pela coloração final das
argamassas que se pretendia produzir, isto é, superfícies o mais branca possível.
Tabela 9 – Características das dolomitas utilizadas.
Dados físicos
Dolomita # 80
Dolomita # 40
Natureza do produto

Dolomita # 20

Pó

Pó

Pó

Cor

Branca

Branca

Branca

Umidade / Voláteis

0,10%

0,02%

0,02%

Peneira # 80

4,37%

-

-

Peneira # 40

-

28,99%

-

Peneira # 18

-

-

15,90%

Peneira # 20

-

-

26,05%

Fundo

-

-

57,80%

Dados Químicos

%

%

%

CaO

39,82

40,99

40,66

MgO

10,44

10,25

10,43

CaCO3

71,06

73,16

72,58

MgCO3

21,83

21,44

21,82

SIO2

3,90

2,97

2,97

RI*

7,10

5,40

5,60

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do fabricante (2015).
Legenda: * Resíduo Insolúvel.

Outro aspecto a ser destacado quanto a preparação das argamassas de
estudo, diz respeito à caracterizações. As argamassas preparadas não passaram
por qualquer tipo de caracterização, no que diz respeito às propriedades físicoquímicas, tais como característica de absorção de luz, mineralogia ou área de
superfície especifica.
Neste sentido, atentou-se apenas ao quesito das possíveis diferenças
causadas à trabalhabilidade2 das argamassas, resultantes da adição do pó de titânio
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à mistura. Assim, tentando evitar a perda desta característica, que ocasionaria uma
maior dificuldade de aplicação e dispersão do revestimento sobre a base aplicada
por parte do trabalhador, alterou-se a relação água/materiais secos da mistura,
mesmo considerando que tal procedimento poderia ter como consequência, uma
maior porosidade nos produtos finais. O registro fotográfico da preparação da
argamassa para o teste de aderência realizado em laboratório é apresentado na
figura 22.
Figura 22 – Preparação da argamassa em laboratório para teste.

1

2

4

3

5

6

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
Legenda: 1 – Argamassadeira; 2 - Mistura dos materiais; 3 – Avaliação da consistência;
4 – Argamassa sendo moldada; 5/6 – Amostras finalizadas
__________
2 – A trabalhabilidade neste caso foi medida de maneira qualitativa, não foi realizado
nenhum ensaio de consistência através da mesa de espalhamento (Flow table) por exemplo.
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Após a avaliação qualitativa da aderência e da trabalhabilidade na argamassa
base, iniciou-se o processo de separação e pesagem dos materiais que serviriam de
componentes para as argamassas finais. O processo de pesagem e separação é
mostrado na figura 23.
Figura 23 – Seleção, pesagem e separação dos materiais conforme amostra pretendida.

1

2

3

5

4

6

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
Legenda: 1 – Seleção dos materiais; 2/3/4 – Pesagem dos materiais; 5/6 – Separação das
argamassas conforme o tipo (comum ou fotocatalítica) prontas para a mistura.
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3.4

Produção dos corpos de prova

3.4.1 Produção dos suportes de apoio
Para sustentação das bases de concreto, foram fabricados três suportes
metálicos com dimensões de 600x120cm (comprimento x altura) cada um. A
confecção destes suportes, projetados especialmente para este uso, tinham como
objetivo permitir que as placas quando apoiadas sobre os mesmos estivessem a
uma inclinação de 33° em relação ao solo, respeitando assim a tabela de ângulos de
inclinação para painéis solares.
A inclinação adotada para as placas buscava atender aos propósitos: a) maior
índice de radiação solar e; b) evitar a estagnação da água da chuva na superfície
das amostras, evitando-se assim a proliferação de microorganismos sobre as
mesmas. O projeto e os suportes metálicos podem ser vistos na figura 24.
Figura 24 – Produção dos suportes metálicos.

1

3

2

4

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
Legenda: 1 – Projeto do Suporte; 2 – Detalhes do rodízio instalado; 3/4 - Suportes prontos.
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3.4.2 Preparação das bases de concreto
Como base de aplicação para as argamassas foram produzidas 20 placas de
concreto armado com dimensões de 120x120x4cm cada uma. A decisão por placas
com tais dimensões está calçada em dois pontos fundamentais: a) dimensões
mínimas exigidas para o processo de medição de refletância realizado in loco, de
forma a conseguir resultados mais precisos, assim como impedir que o
sombreamento causado pelo aparelho interfira nos resultados e; b) estar o mais
próximo possível das condições reais de aplicação e uso da argamassa, quando
aplicada por um pedreiro em fachadas. A figura 25 demonstra as bases de concreto
produzidas.
Figura 25 – Bases de concreto.

120cm

4cm

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).

Embora a produção de placas com dimensões como estas, exijam maiores
custos com o transporte, manuseio e armazenamento, quando considerada a forma
de aplicação das argamassas como um aspecto relevante na obtenção dos
resultados, a produção de amostras pequenas, embora mais baratas e fáceis de
transportar, não seriam adequadas ao objetivo proposto. Assim, considerando-se
que a aplicação da argamassa tem influência direta na sua rugosidade, e que a
presença ou não desta rugosidade reflete diretamente tanto na auto-limpeza quanto
na refletância da peça, a produção de amostras pequenas se tornaria inapropriada,
uma vez que além de não conseguirem reproduzir os efeitos procurados, não seriam
adequadas para o processo de medição de refletância proposto para este estudo.
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3.4.3 Aplicação das argamassas
Antes da aplicação das argamassas de revestimento, com o objetivo não só
de regularizar as superfícies das bases de concreto, evitando-se assim o maior
consumo do material, mas também melhorar a aderência do mesmo, foi aplicada
sobre as bases de concreto uma pasta composta de cimento comum e água. A
aplicação da pasta para a regularização pode ser observada na figura 26.
Figura 26 – Aplicação de pasta de regularização nas bases de concreto.

1

2

3

4

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
Legenda: 1 – Preparação da pasta de regularização; 2/3 – Aplicação da pasta de
regularização; 4 – Aferimento da planicidade das superfícies.

Após o prazo de duas semanas da aplicação e secagem da pasta de
regularização, foram realizadas as misturas mecânicas in loco das argamassas de
revestimento testadas. As misturas foram realizadas por meio de equipamento
composto de uma haste metálica com ponta em hélice, fixada a uma furadeira
convencional. Este equipamento foi adotado para se conseguir uma melhor mistura
e homogeneidade dos componentes das argamassas. Cada mistura teve um tempo
de preparo de 5 minutos e a sequência pode ser observada na figura 27.
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Figura 27 – Mistura das argamassas in loco para aplicação.

2
1

3

4

5

6

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
Legenda: 1 – Adição dos componentes para a mistura; 2 – Componentes prontos para a
mistura; 3/4 – Mistura com equipamento mecânico; 5 – Verificação qualitativa da
trabalhabilidade da argamassa; 6 – Equipamento utilizado na mistura mecânica.

A aplicação das argamassas foi realizada por meio de desempenadeira lisa,
tomando-se o cuidado de manter a espessura do revestimento no máximo em 1cm e
com a menor rugosidade possível. O cuidado quanto ao controle da espessura do
substrato advém do próprio processo de fotocatálise, ou seja, uma vez que ocorre
na camada mais superficial do substrato não haveria a necessidade de uma camada
mais espessa da argamassa, o que ocasionaria em desperdício do material, que
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estando em camadas mais profundas não conseguiriam ser fotoativados pela
radiação UV. Em relação à rugosidade da peça, a busca por uma menor rugosidade
tem como objetivo conseguir uma maior refletância destas superfícies, pois
considerando estudos como os realizados por Seker e Tavil (1996) superfícies mais
rugosas tendem a ter maiores valores de absortâncias, o que consequentemente
leva a menores refletâncias, ponto principal para esta pesquisa que pretende avaliar
tal aspecto nos corpos de prova confeccionados.
Contudo é preciso levar em consideração que tendo a pesquisa a intenção de
reproduzir uma situação de obra, e por isto considerou a participação de um
pedreiro, ambos os pontos (espessura e rugosidade) podem ser afetados mesmo
sendo aplicados pelo mesmo trabalhador. Isto significa que possíveis diferenças
tanto na espessura quanto na rugosidade das peças podem existir. As figuras 28 e
29 apresentam a aplicação e a rugosidade dos corpos de prova produzidos.
Figura 28 – Aplicação e acabamento das argamassas.

1

2

3

4

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
Legenda: 1/2 – Aplicação da argamassa com desempenadeira lisa; 3/4 – Acabamento da
argamassa com de*-sempenadeira de borracha.
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Figura 29 – Rugosidade das superfícies das argamassas aplicadas.

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).

Após a aplicação e cura das argamassas, para o complemento do plano
experimental, quatro amostras foram pintadas com tinta acrílica branca comercial,
conforme anteriormente proposto. Na figura 30 observa-se o processo de pintura
dos corpos de prova selecionados.
Figura 30 – Pintura das superfícies das argamassas tipo “B”.

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
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3.4.4 Exposição dos corpos de prova
Visando uma melhor idenficação dos corpos de prova quando das suas
exposições e posteriores análises, os mesmos foram primeiramente divididos em
quatro grupos (1; 2; 3; 4). Para cada grupo foi selecionado um conjunto com 5
corpos de prova contendo 5 tipos de argamassas diferentes (A; B; C; D; E). Assim, o
total dos 20 corpos de prova foram classificados e divididos conforme a tabela 10.
Tabela 10 – Divisão dos corpos de prova para exposição.
Argamassa
Argamassa
Argamassa
A
B
C
GRUPOS
(s/ pintura)
(pintada)
(s/ pintura)
0% TiO2
0% TiO2
1% TiO2
01*
A1
B1
C1

Argamassa
D
(s/ pintura)
5% TiO2
D1

Argamassa
E
(s/ pintura)
10% TiO2
E1

02*

A2

B2

C2

D2

E2

03*

A3

B3

C3

D3

E3

04**

A4

B4

C4

D4

E4

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).
Legenda: *Corpos de prova expostos à atmosfera urbana / **Corpos de prova cobertos e
armazenados como referência da cor branca.

A exposição dos três grupos de argamassas (1; 2 e 3) perfazendo um total de
quinze corpos de prova, foram dispostos sobre os suportes metálicos sempre na
mesma ordem nos três grupos: Argamassa A (0% TiO2 sem pintura); Argamassa B
(0% TiO2 pintada); Argamassa C (1% TiO2); Argamassa D (5% TiO!$; e Argamassa E
(10% TiO!). As figuras 31 e 32 demonstram o posicionamento dos corpos de prova
conforme o tipo de argamassa.
Figura 31 – Posicionamento dos corpos de prova.

Argamassa A
(sem pintura)

Argamassa B
(pintada)

Argamassa C
(1% TiO2)

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).

Argamassa D
(5% TiO2)

Argamassa E
(10% TiO2)
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Figura 32 – Posicionamento dos corpos de prova conforme tipo de argamassa nos grupos.

Argamassa A1
(sem pintura)

Argamassa A2
(sem pintura)

Argamassa A3
(sem pintura)

Argamassa B1
(pintada)

Argamassa C1
(1% TiO2)

Argamassa D1
(5% TiO2)

Argamassa B2
(pintada)

Argamassa C2
(1% TiO2)

Argamassa D2
(5% TiO2)

Argamassa B3
(pintada)

Argamassa C3
(1% TiO2)

Argamassa D3
(5% TiO2)

Argamassa E1
(10% TiO2)

Argamassa E2
(10% TiO2)

Argamassa E3
(10% TiO2)

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).

Com o intuito de manter referência da cor branca, os outros cinco corpos de
prova foram separados e cobertos com uma lona preta durante o período de
experimentação. Esta separação buscava avaliar após o tempo de exposição dos
corpos de prova, por meio do sistema CIE L* a* b*, a manutenção da cor das
argamassas, a fim de compará-las com as argamassas expostas as intempéries.
Esta comparação visou não somente indicar o processo de envelhecimento
natural de cada argamassa, indicando se este processo ocorreu de maneira
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homogênea para todas, mas demonstrar se houve uma diferença significativa nos
índices de refletância após o tempo de exposição. A figura 33 mostra o modo de
armazenamento dos corpos de prova de referência de cor.
Figura 33 – Armazenamento dos corpos de prova de referência de cor.

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).

A decisão em utilizar quatro corpos de prova para cada argamassa (sendo
três expostos e um armazenado) levou em conta aspectos como: espaço para
exposição, custo de produção e repetição das peças. Porém, a questão da
repetitividade foi tomada como ponto principal para o experimento, pois, mesmo
tomando os devidos cuidados para que a produção das argamassas tenham sido de
forma homogênea, e que os corpos de prova tenham sido dispostos a receber a
mesma intensidade de luz natural, diferenças quanto à rugosidade, espessura e ao
comportamento dos corpos de prova podem existir, isto dadas às formas de mistura
e aplicação da argamassa. Assim, considerando que estas possíveis diferenças
eventualmente poderiam causar uma influência nos resultados finais, adotou-se tais
quantidades de corpos de prova para o estudo.
Por fim, o total dos quinze corpos de prova, foram expostos à atmosfera
urbana em campo aberto no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo), em uma única linha e todos voltados para a face Noroeste, a fim de
maximizar a exposição à luz solar. Esta exposição foi realizada por um período de
dezesseis meses, ocorrendo em intervalos pré-determinados as medições de
refletância de cada corpo de prova exposto. A figura 34 mostra a exposição dos
corpos de prova.
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Figura 34 – Exposição dos corpos de prova, após 16 meses do início das medições.

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).

3.5

Processo de medição dos índices de refletância
Refletância à radiação solar é definida como a razão entre o fluxo de energia

radiante refletido por uma superfície e o fluxo de energia solar incidente. Para a
determinação de refletância à radiação solar das superfícies das argamassas
produzidas em condições naturais de exposição ao sol, foi adotado um
procedimento baseado nas normas: ASTM E 1918-06 (2015) – “Standard Test
Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped Surfaces in
the Field” e ANSI/ASHRAE 74-1988 – “Method of Measuring Solar-Optical Properties
of Materials, procedimento E”.
Para a realização dos procedimentos de medição utilizou-se dos seguintes
equipamentos:
•

dois Piranômetros, Kipp & Zonen Delft/Holland modelo CM3, que foram
calibrados antes de cada ensaio;

•

um sistema de aquisição de dados ALMEMO modelo 2890-9;

•

uma haste metálica de aproximadamente 70cm, para fixação dos
piranômetros, utilizada para posicionar os sensores sobre os corpos de
prova. A haste foi posicionada de forma que o piranômetro inferior
ficasse posicionado a uma distância (altura) de aproximadamente 30cm
em relação à superfície do corpo de prova e no eixo que passa pelo
seu centro, perpendicularmente à sua superfície.
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A montagem dos equipamentos para o procedimento de medição é descrito
abaixo:
•

fixação dos piranômetros na ponta da haste metálica, sendo um
voltado para cima de forma a captar o fluxo de energia solar incidente,
e o outro voltado e posicionado paralelamente à superfície do corpo de
prova, de forma a captar o fluxo de energia radiante refletido pela
superfície;

•

uma vez posicionados os piranômetros sobre o corpo de prova a ser
medido, as superfícies dos corpos de prova adjacentes foram cobertas
com uma lona ou tecido de feltro na cor preta, de forma a impedir que
as energias radiantes refletidas destas superfícies interferissem nos
resultados da superfície a ser medida;

•

após o posicionamento dos piranômetros e sombreamento dos corpos
de prova adjacentes, foram feitas medições a cada 1 segundo,
totalizando no mínimo 20 leituras. A montagem e a utilização dos
equipamentos podem ser observadas na figura 35.
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Figura 35 – Equipamentos utilizados para as medições de refletância.

1
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3

4

5

6
70 cm
30 cm

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014).
Legenda: 1 – Piranometros; 2 – Sistema de aquisição de dados; 3 – Sombreamento das
superfícies adjacentes para coleta de dados; 4 – Coleta de dados; 5 – Distância do
piranômetro até a superfície do corpo de prova; 6 – Comprimento da haste metálica.

Conforme as recomendações para a aplicação do procedimento de coleta dos
dados de refletância, considerou-se realizar as medições sempre no mesmo
intervalo de hora do dia – entre 11h e 13h – buscando com isto o período com a
maior incidência da radiação solar sobre os corpos de prova. Uma outra
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recomendação diz respeito ao uso dos piranômetros, sendo aconselhado seu uso
apenas quando o sol estiver incidindo a 45º ou 90º dos corpos de prova, aspecto
que também definiu o horário especificado para as medições.
Todo o processo gerou um total de 270 medições de refletância, sendo 90 por
grupo estudado, 54 por tipo de argamassa considerando todos os grupos e 18
medições individuais para cada tipo de argamassa avaliada. O período de coleta foi
de 16 meses, onde as primeiras medições aconteceram em intervalos semanais,
passando posteriormente para um intervalo mensal.

3.6

Avaliação quantitativa da cor de superfícies
Para a avaliação quantitativa da cor das superfícies das argamassas

produzidas, foi usado o sistema colorimétrico CIE L* a* b*, um espaço de cores
perceptual desenvolvido pelo CIE3 (Comissão Internacional em Iluminação),
projetado para se aproximar da forma como as cores são percebidas pela visão
humana. O método consiste em medir o desvio de tonalidade entre a superfície dos
corpos de prova antes do início do ensaio e após cada período pré-definido de
exposição ao intemperísmo. As três coordenadas (L,a,b) determinam os seguintes
componentes cromáticos: a*: vermelho/magenta e verde; b*: azul e amarelo; e L*:
preto/branco (luminância/ luminosidade), onde L=0 representa o preto e L=100
indica um branco difuso; a<0 indica verde e a>0 indica magenta; e b<0 representa
azul e b>0 indica amarelo. As coordenadas de cores são apresentadas na figura 36.
O espaço de cores CIELAB, também conhecido como L*a*b* ou
simplesmente Lab, foi definido objetivando uma medida da diferença entre as cores
que fosse perceptível. Em 1976, a CIE (Comissão Internacional de Iluminação)
recomendou dois sistemas de especificação de cores, o CIELAB e o CIELUV, com
suas correspondentes fórmulas de diferença de cor associadas. Não foi possível
para o CIE recomendar naquele momento um único sistema e uma única fórmula de
_________
3 Sistema CIE L* a* b* desenvolvido pela COMISSÃO INTERNACIONAL DE L’ECLAIRAGE
em 1976 (ABNT NBR 15077, 2004).
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diferença de cores com base em critérios de mérito científico. Adotou-se, então, esta
dupla recomendação pensando que assim se estabeleceria certa uniformidade de
uso na indústria, como de fato ocorreu (SOUZA, 2009). Segundo Souza (2009), em
uma pesquisa realizada em 1990, 92% das indústrias americanas utilizavam o
sistema CIELAB. O sistema CIELUV, ainda que recomendado pelo CIE ao mesmo
nível que o CIELAB, é muito menos empregado que o CIELAB. Em todo caso, o
CIELUV é usado em determinados setores ou aplicações industriais como as
referentes a lâmpadas, monitores CRT e outros tipos de telas de visualização. Na
presente dissertação, o espaço CIELAB foi escolhido.
Figura 36 – Sistema de coordenadas de cores (CIELAB).

Fonte: Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica – UNESP (2015).

A leitura dos parâmetros L*, a* e b* foi realizada utilizando-se um
espectrocolorímetro Color Guide Sphere d/8° spin, com medições de geometria de
45 circ./0, d/8 pela DIN, ASTM e ISO. O mesmo possui uma área de medição de
400-700 nm, resolução espectral de 20 nm, área fotometrica com resolução de 0100%, 0.01 e um observador padrão D65 e ângulo de abertura de 10°. Contudo,
embora fosse desejável medir o desvio de tonalidade entre as superfícies antes do
início do ensaio e após cada período pré-definido, este procedimento não foi
possível de ser adotado para o experimento desenvolvido, ocorrendo a coleta de
dados dos corpos de prova de referência de cor, apenas 16 meses após o início do
experimento.
Isto quer dizer que as medições apresentadas como referências para a cor
branca, ainda que tomadas dos corpos de prova armazenados e que estes não
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estivessem expostos ao intemperismo natural, estes podem ter sofrido algum tipo de
envelhecimento neste período de tempo. Principalmente porque os mesmos tiveram
problemas quanto ao seu armazenamento, ficando um breve período expostos a
atmosfera urbana.
As medições das coordenadas de cor no início do experimento pelo sistema
CIELAB não foram realizadas pois em princípio não fazia parte desta metodologia.
Contudo, uma vez que o método escolhido para avaliar o escurecimento das
amostras (que consistia na quantificação de pixels presentes tanto nas imagens das
argamassas de referência de cor, quanto nas imagens das argamassas avaliadas,
atribuindo uma faixa de tonalidade, onde tudo que estivesse acima desta faixa seria
branco e tudo abaixo seria preto), não apresentou resultados que permitissem uma
avaliação segura quanto à mudança da cor das superfícies, optou-se pela
substituição do sistema de leitura anterior para o método CIELAB.
Para que os dados coletados pudessem perfazer uma maior proximidade
possível da cor branca do início da aplicação das argamassas, foram escolhidos três
pontos em cada corpo de prova de referência da cor branca que estavam
armazenados para se realizar as medições, tirando destas uma média para cada
componente cromático avaliado. Para a escolha destes pontos nos corpos de prova
de referência de cor tomou-se como base unicamente ao que os olhos parecia ser
os pontos mais alvos de toda a superfície, onde aparentemente não havia grande
deposito de sujidades sobre os mesmos. Para os demais corpos de prova que
estavam sob as condições naturais de exposição, também foram tomadas três
medições de três pontos diferentes, porém neste caso, os pontos foram tomados
aleatoriamente como meio de obter resultados que representassem a perda da cor
das superfícies como um todo.

3.7

Análises estatísticas
Para as análises comparativas de refletância dos corpos de provas expostos

foi adotado como técnica estatística a Análise de Variância (Analysis of Variance –
ANOVA). A técnica ANOVA é um teste paramétrico usado para avaliar se existem
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diferenças significativas entre médias de amostras submetidas ao potencial efeito de
um ou mais fatores. Se aplica como em casos, como o deste estudo, se compara em
geral mais de duas médias ao mesmo tempo, tendo as amostras, ou não,
dependência entre elas (VOLPATO et al. 2013).
No caso do experimento desenvolvido foi-se adotado a ANOVA um fator, para
analisar o comportamento dos diversos substratos quando adicionado uma
determinada concentração do TiO2 em sua matriz cimentícia. Neste caso, têm-se
como objetivo avaliar o efeito desta adição no que condiz aos índices de refletância
destes substratos.
De posse dos resultados dos índices de refletância encontrados, pôde-se por
meio da técnica ANOVA avaliar se a adição do TiO2 realmente causou alguma
influência quando comparadas todas as amostras. Um aspecto importante no
planejamento do experimento é que para cada nível do fator (porcentagem do TiO2),
os outros fatores que influenciam no processo (como a radiação UV, tamanho das
partículas, tipo de TiO2 e níveis de poluição) foram considerados como tendo um
padrão homogêneo de variabilidade.
Além da técnica ANOVA aplicada ao experimento, foram aplicados também
mais dois testes de comparações múltiplas; o Teste de Tukey4 e o Teste de Scheffe5,
ambos com objetivo de identificar quais seriam as possibilidades da hipótese de
igualdade entre todas as amostras. Ou seja, estes dois testes visou avaliar a partir
das médias de refletância obtidas, a possibilidade de igualdade entre todas as
argamassas, sejam elas pintadas, contendo ou não o TiO2 em sua matriz. Com a
aplicação dos testes de Tukey e Scheffe, tem-se o objetivo de poder identificar a
diferença entre todas as argamassas quando considerado o nível de significância
(α=0,05) estipulado para o experimento.

3.8

Análise qualitativa das superfícies
Para a análise qualitativa das superfícies das argamassas, foi aplicada a

técnica de espectrometria de fluorescência de raios-X. A técnica consiste no
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bombardeamento dos elementos químicos encontrados nas superfícies dos
substratos por um feixe de raios-X, que constitui uma fonte primaria de radiação.
Nesta interação, por tratar-se de fonte altamente energética, elétrons dos
níveis de energia mais próximos do núcleo dos átomos são retirados, deixando-os
vazios. Consequentemente, elétrons dos níveis energéticos mais altos apresentam a
tendência a ocupar esses níveis liberando a energia excedente em forma de ondas
eletromagnéticas

correspondentes

aos

raios-X,

denominados

de

radiação

secundaria.
A análise utilizou-se de um espectrômetro de fluorescência de raios-X, marca
Philips, modelo PW 2404, de acordo com a Norma JIS K0119-2008 - General Rules
for

X-Ray

Fluorescence

Spectrometric

Analysis

(Análise

qualitativa

por

espectrometria de fluorescência de raios-X - Procedimento CQuiM-LAQ-PE-QI-010 –
Rev 8 de 06.02.2014), e foi realizada pelo Laboratório de Análises Químicas /
CQuiM do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT).

_________
4 - O teste proposto por Tukey (1953) é também conhecido como teste de Tukey da
diferença honestamente significativa (HSD) e teste de Tukey da diferença totalmente
significativa (WSD). É um teste exato em que, para a família de todas as c=1/2k(k-1)
comparações duas a duas, a taxa de erro da família dos testes (FWER) é exatamente α (e o
intervalo de confiança é exatamente 1-α). A estratégia de Tukey consiste em definir a menor
diferença significativa. Tal procedimento utiliza a amplitude da distribuição studentizada
(Portal Action, 2015).
5 - O método proposto por Scheffe (1959) é também conhecido como teste de Scheffe da
diferença completamente significativa (FSD) e como teste de Scheffe da diferença
globalmente significativa (GSD). É um método exato no sentido em que, para as famílias
(finitas) envolvendo todos os contrastes das Κ medias, a FWER é exatamente α. O teste de
Scheffe pode ser usado quando as comparações são selecionadas depois de olhar para os
dados e incluem os contrastes, que nem todos são aos pares. Também pode ser utilizado
quando um grande número de contrastes, nem todos aos pares, são especificados antes de
coletar os dados (Portal Action, 2015).
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3.9

Avaliação por microscopia eletrônica
Para a observação das superfícies das argamassas foi utilizado os seguintes

equipamentos: um microscópio eletrônico marca Nicon Eclipse, modelo E400 POL,
com aumento de 40 vezes; um iluminador de fibra ótica marca Nicon, modelo NI-30;
e uma máquina fotográfica marca Canon, modelo Power shot A 400 com 3,2
megapixels de resolução.
A observação por meio da microscopia eletrônica visa avaliar a constituição
superficial (textura) das argamassas aplicadas, identificando possíveis problemas
quanto à dispersão do TiO2 e a rugosidade dos substratos após a introdução do
mineral em sua matriz cimentícia. Estas informações podem ser de grande valia para
o entendimento quanto ao acúmulo de sujidades sobre os corpos de prova, e em
alguns casos até identificar problemas quanto à porosidade destas argamassas.
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4

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1

Índices de refletância encontrados
Coletando um total de 90 medições por grupo durante todo o experimento,

foram gerados gráficos de refletância à radiação solar de forma avaliar o
comportamento das argamassas ao longo dos 16 meses em que foram avaliadas.
Os resultados podem ser observados nos gráficos de 1 a 3.
Gráfico 1 – Refletância à radiação solar – Grupo 01.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).
Gráfico 2 – Refletância à radiação solar – Grupo 02.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).
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Gráfico 3 – Refletância à radiação solar – Grupo 03.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).

Em primeira instância, com a análise dos gráficos de refletância gerados para
cada grupo de estudo, é possível perceber dois aspectos: primeiro o destaque obtido
pelas argamassas pintadas nos três grupos, onde mesmo havendo alguns poucos
pontos de cruzamento com as demais, permanece na maior parte do tempo em um
patamar acima das outras; e, em segundo, o “emaranhado” no qual as demais
argamassas se apresentam, alternando posições de tal maneira e por diversas
vezes, que dificulta qualquer afirmação quanto ao destaque de algumas delas em
relação às demais, podendo mesmo serem consideradas iguais quando avaliados os
seus comportamentos frente ao parâmetro considerado.
Esta primeira observação também traz outra informação que parece se repetir
nas mesmas argamassas nos três grupos. Este dado diz respeito aos valores de
refletância verificados nos meses de Setembro e Dezembro de 2014, mais altos que
os valores encontrados nas primeiras medições realizadas em Maio do mesmo ano,
para as respectivas argamassas. Quando considerado os índices de refletância de
modo geral nas argamassas, era esperado que nas argamassas pintadas na cor
branca, houvesse em seu início maiores valores em comparação às demais, dado
ao fato que a pintura branca foi realizada sobre uma superfície também branca, o
que já proporcionaria de imediato uma elevação nestes índices. Porém, não
esperava-se que estas argamassas apresentassem “picos” nos índices de
refletância com o passar do tempo, principalmente como os verificados no grupo 2
que superam seus valores iniciais em até 5 pontos.
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Como entendimento para o primeiro “pico” ocorrido subsequente às medições
iniciais em todas as argamassas, têm-se que esta elevação pode estar
provavelmente aliada ao fato que, durante as primeiras medições, os corpos de
prova não estavam realmente limpos, mas possivelmente cobertos com algum tipo
de contaminação, como por exemplo, uma fina camada de pó ou poeira, devido ao
grande período de dias sem chuvas, e as obras de restauração do calçamento que
ocorria ao redor do campo de ensaio, quando do início da experimentação, e que os
mesmos, sendo posteriormente lavados pelas águas das chuvas ocorridas no mês
de Setembro, tenham sido lavados, ocasionando assim esta elevação nos índices de
refletância medidos logo em seguida.
Quanto aos demais picos apresentados, assim como a continuidade dos
índices de refletância das argamassas pintadas, podem ser associados a dois
fatores: a não degradação do filme acrílico (resina) da tinta durante o período de
experimentação, que permitiu que tais argamassas permanecessem em patamares
mais altos, mesmo sofrendo declínios em seus índices; e a participação das chuvas
que contribuiu para uma limpeza mais efetiva destas superfícies, que possuindo uma
constituição menos rugosa, acarretou em menor impregnação de sujidades e
puderam ser lavadas mais facilmente durante o período em que estiveram expostas
às intempéries.
Em relação às demais argamassas avaliadas, estando estas sujeitas ao
mesmo modo de exposição, e considerando apenas os meses de Setembro e
Dezembro, assim como nas argamassas pintadas, as demais argamassas também
apresentaram valores de refletância maiores que suas medições iniciais, porém para
estas, os aumentos nestes valores se apresentaram de maneira diferente em cada
grupo. Para o grupo 1, observa-se um aumento no mês de Dezembro; para o grupo
3 esta subida nos índices foi identificada no mês de Setembro. Contudo para o
grupo 2, as argamassas não seguiram o mesmo padrão, apresentando sim
aumentos em seus índices, porém com valores abaixo de suas medições iniciais.
Todavia, no caso destas argamassas, as “recuperações” nos índices, parecem estar
mais associadas à limpeza dos corpos de prova pela presença das chuvas, que pela
presença do TiO2, tendo em vista que nos grupos 1 e 3 as argamassas sem a

90

presença do composto fotoativo apresentaram valores superiores a algumas
argamassas que possuía o TiO2 em sua constituição.
Diante dos resultados divergentes encontrados nos diferentes grupos para o
mesmo tipo de argamassa, realizou-se um agrupamento das argamassas conforme
a sua constituição, e destes agrupamentos foram montados gráficos de refletância
por tipo de argamassa, contendo os dados dos três grupos estudados, a fim de
melhor observar o comportamento de cada tipo de argamassa quando comparada
aos seus pares em um mesmo gráfico. Os resultados são demonstrados nos
gráficos de 4 a 8.
Gráfico 4 – Refletância à radiação solar – Argamassa sem pintura.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).
Gráfico 5 – Refletância à radiação solar – Argamassa pintada.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).
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Gráfico 6 – Refletância à radiação solar – Argamassa + 1% TiO2
.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).
Gráfico 7 – Refletância à radiação solar – Argamassa + 5% TiO2.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).
Gráfico 8 – Refletância à radiação solar – Argamassa + 10% TiO2.

Fonte: Arquivo pessoal do autor/CETAC-IPT (2015).
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Quando avaliados os resultados encontrados com os agrupamentos das
argamassas conforme o seu tipo, é possível perceber que, salvo algumas exceções,
as argamassas tendem a apresentar comportamentos muito próximos quanto à
refletância à radiação solar quando comparada ao seus pares, podendo até certo
ponto, serem consideradas como uma argamassa única. Os resultados apontam que
apesar de algumas variações ocorridas, que aparentemente poderiam indicar um
destaque de algum exemplar em um determinado grupo, não se pode afirmar, assim
como ocorre quando avaliadas em grupos maiores, que houve uma proeminência de
dada argamassa, levando a crer que os resultados para cada argamassa estudada
podem ser apresentados em médias, como pertencentes a um grupo único de
estudo.
Assim, diante dos resultados encontrados com a avaliação dos gráficos, tanto
individual quanto em grupo para as argamassas, e considerando que cada tipo de
argamassa produzida apresenta comportamentos que podem ser considerados
como semelhantes, foi montado um gráfico com a média de refletância de todos os
grupos. Os dados podem ser observados no gráfico 9.
Gráfico 9 – Média de refletância dos grupos.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de cada grupo (2015).

Ao analisar os resultados do gráfico para todas as argamassas é possível
observar como primeiro ponto, a confirmação de um aspecto já anteriormente
identificado nas análises dos grupos, que as argamassas que melhor apresentaram
resultados quanto a refletância à radiação solar, foram as argamassas pintadas na
cor branca. É possível observar também, que em relação às demais argamassas, os
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resultados continuam não deixando evidente dentre elas, ao menos não até os
últimos cinco meses de medição, uma distinção notória. Podendo assim, a partir
destes resultados, considerar em média, que todas as argamassas que possuem o
TiO2 em sua composição, como as argamassas sem pintura, apresentam o mesmo
comportamento quanto as suas refletividades à radiação solar.
Outro aspecto a ser considerado e analisado no gráfico de média de
refletância diz respeito a flutuação nos índices indicados em todas as amostras.
Expondo picos e declínios que parecem estar associados as chuvas, onde verificase subidas nos valores medidos, quando da presença das chuvas e descidas na
ausência das mesmas, as argamassas exibiram comportamentos não condizentes
com a hipótese apontada, principalmente para as argamassas com a presença do
TiO2 em sua formulação, onde especulava-se subidas mais acentuadas e descidas
menos pronunciadas. Enquanto que para as argamassas pintadas, ponderou-se
uma estada em patamares mais elevados por um período maior de tempo no início
do experimento, porém, em vista de um declínio nos índices com o passar do tempo.
Diante das variações encontradas, estudou-se a taxa de decaimento da
refletância. Nota-se que, todas as argamassas apresentaram taxas de decaimento
semelhantes, embora, as argamassas do tipo “B” (pintadas) ainda demonstram ser o
tipo de argamassa que melhor manteve a refletância à radiação solar, em relação à
condição inicial.
Na avaliação do gráfico 9, sobre a queda do desempenho geral das
argamassas, ou seja, quando considerado o início e o fim do experimento, tem-se os
seguintes resultados; as argamassas do tipo “A” (sem pintura) atingiram um patamar
de 83% do seu desempenho inicial (refletância final de 57), seguidas pelas
argamassas do tipo “B” (pintadas), atingiram um patamar de 84% no seu
desempenho inicial (refletância final de 65); as argamassas do tipo “C”(1%TiO2) e do
tipo “D”(5%TiO2) atingiram um patamar de 86% cada uma (refletância final de 59 e
60) e as argamassas do tipo “E”(10%TiO2) que atingiu um patamar de 75% de seu
valor inicial (refletância final de 54).
No primeiro momento, de acordo com as taxas de decaimento de
desempenho apresentadas, é possível avaliar que com exceção das argamassas do
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tipo “E” (10%TiO2), as porcentagens encontradas indicam que o processo de
decaimento de desempenho é muito semelhante para todas as outras argamassas.
Porém, mesmo apresentando taxas de decaimento semelhantes às demais, as
argamassas do tipo “B”(pintadas) ainda permanecem em um patamar mais elevado
em relação a refletância à radiação solar.
Contudo, a observação do gráfico 9 nos últimos cinco meses, parece indicar
que as argamassas do tipo “B” estão apresentando uma velocidade de queda
superior as demais. Considerando a variação em termos de pontos percentuais nos
índices de refletância à radiação solar, nestes últimos cinco meses, ver-se-á que
enquanto as demais argamassas caíram de 4 a 6 pontos nos seus índices, as
argamassas do tipo “B” (pintadas) caíram 10 pontos nos seus valores. Esta nova
configuração pode indicar que com o passar do tempo, as argamassas pintadas
tendem a se igualarem com as demais, uma vez que as outras argamassas parecem
estar entrando em um patamar de estabilidade, ou ao menos de menores taxas de
decaimento.
Por fim, para o atual estado da pesquisa, pode-se considerar que a não
igualdade dos índices de refletância à radiação solar das argamassas pintadas com
as demais, está associada à não degradação do filme resinado da tinta durante os
dezesseis meses de experimento, permitindo assim não só sua permanência em
níveis maiores, mas também sua maior limpeza quando lavadas pelas águas das
chuvas. Para as argamassas com a presença do TiO2, a não correspondência da
hipótese parece estar associada a baixa presença do processo fotocatalítico nos
corpos de prova. Já em relação as argamassas comuns (sem pintura), o
comportamento segue o padrão de envelhecimento natural para superfícies que não
recebendo nenhum tipo de tratamento prévio, como hidrofugação ou pintura, estão
mais sujeitas as ações do tempo.
Expostas às mesmas condições naturais de experimentação, as argamassas
que continham o componente fotoativo em suas formulações não apresentaram o
comportamento esperado quando da elaboração do experimento, podendo associar
seus comportamentos às influências causadas tanto pelos índices pluviométricos
medidos, quanto pelos índices de poluição atmosférica relatados para o ano de
início do experimento. Onde, de acordo com os dados do relatório da Qualidade do
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ar no estado de São Paulo em 2014 (CETESB, 2015), o ano foi atípico para a
qualidade ambiental como um todo.
O relatório aponta que a estiagem observada no final de 2013 e ao longo de
todo o ano de 2014 trouxe consequências para o meio ambiente que se refletiram
tanto no menor volume de água nos corpos hídricos, prejudicando a diluição de
poluentes lançados, como para a própria atmosfera, que ficou sujeita à presença de
uma maior frequência de condições desfavoráveis à dispersão dos poluentes.
Segundo a companhia, em 2014, o número de dias desfavoráveis à dispersão de
poluentes no inverno esteve abaixo da média dos últimos 10 anos, com a ocorrência
de 37 dias desfavoráveis, o que corresponde a 24% do tempo. Este percentual é
semelhante aos invernos dos anos de 2009, 2012 e 2013, anos esses em que os
totais das precipitações foram superiores à média climatológica, diferentemente de
2014, cujo inverno pode ser caracterizado como um dos mais secos dos últimos dez
anos.
De acordo com os dados pluviométricos das chuvas diárias, retirados do
banco de dados hidrológicos do DAEE, para o posto de Prefixo E3-145/CTH (Cidade
Universitária) e do Prefixo E3-035/IAG (Observatório da USP), os meses que
apresentaram as maiores médias pluviométricas, para o ano de 2014, foram Maio,
Setembro, Novembro e Dezembro, justamente os meses, de acordo com o gráfico
de refletância, onde houve os aumentos nos índices de refletância de todas as
argamassas

testadas.

Também

foram

observadas

subidas

nos

valores

correspondentes às refletâncias nos meses de Julho e Setembro de 2015 de acordo
com os resultados obtidos do gráfico.
Um outro aspecto a ser relatado diz respeito ao período entre Fevereiro e
Abril de 2015. Embora não tenham ocorrido medições de refletância neste período,
devido a um problema técnico do equipamento, acredita-se ter havido também um
aumento dos índices nos meses de Fevereiro e Março, isto porque segundo os
dados climatológicos foram meses de grandes índices pluviométricos, e dado ao
comportamento das argamassas quando da presença das chuvas, possivelmente
ocorreram subidas nos valores como aconteceu durante todo o tempo em que os
corpos de prova estiveram expostos. Os dados completos do posto de Prefixo E3-
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145/CTH (Cidade Universitária) e do posto de Prefixo E3-035/IAG (Observatório da
USP), podem ser observados na tabela 11.
Tabela 11 – Médias pluviométricas (chuva mensal) dos postos considerados.
Prefixo
Mês
Ano
Chuvas (mm)
Prefixo
Mês
Ano
Chuvas (mm)
E3-145

5

2014

65,70

E3-145

2

2015

255,90

E3-145

6

2014

15,50

E3-145

3

2015

142,70

E3-145

7

2014

38,80

E3-035

4

2015

50,10

E3-145

8

2014

23,90

E3-035

5

2015

56,00

E3-145

9

2014

65,50

E3-035

6

2015

4,70

E3-145

10

2014

5,10

E3-035

7

2015

118,70

E3-145

11

2014

152,00

E3-035

8

2015

24,40

E3-145

12

2014

179,30

E3-035

9

2015

216,60

E3-145

1

2015

75,60

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo DAEE (2015).

Cruzando as informações apontadas pelo gráfico de refletância com os
índices pluviométricos fornecidos pelos postos de observação, é possível perceber
que os apontamentos de subidas e descidas indicados no gráfico estão associados
à ocorrência das chuvas. O resultado pode ser visto no gráfico 1.
Gráfico 10 – As chuvas e os índices de refletância.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do DAEE e CETAC (2015).

Na observação do gráfico verifica-se a mudança de comportamento dos
índices de refletância das argamassas nos meses de altos índices pluviométricos,
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estando os corpos de prova revestidos ou não com argamassas contendo o TiO2 em
sua composição. Assim, ainda que se possa considerar uma certa perda de
refletância ocasionada pelo envelhecimento natural do material, as subidas nos
índices, de acordo com os gráficos apresentados, indicam uma relação direta com a
maior incidência de chuvas sobre os corpos de prova que, uma vez mais limpos
puderam apresentar melhores resultados.
Com a diminuição do número de dias chuvosos, o que se pôde observar foi
um grande deposito de sujidades nas argamassas levando a uma impregnação das
mesmas. A falta de chuvas, elemento essencial para a consolidação do processo de
fotocatálise, contribuiu para que a impregnação de poluentes nas superfícies das
argamassas se tornasse ainda maior, dificultando assim sua limpeza durante os
poucos dias de chuvas ocorridos.
Logo, é possível considerar que as chuvas tiveram uma importante
participação nas variações dos índices de refletância encontrados, proporcionando o
processo da auto-limpeza nas argamassas fotocatalíticas, mesmo que este processo
tenha acontecido de maneira um tanto discreta para os respectivos substratos.
Contudo, não se pode ignorar que a junção de dois elementos tão importantes para
o experimento realizado, ou seja, a falta de chuvas e o aumento da concentração de
poluentes na atmosfera, sendo que era esperado justamente uma contraposição dos
mesmos, também contribuiu de maneira significativa com o maior acúmulo de
sujidades sobre os corpos de prova.
Apresentando resultados de refletância abaixo das argamassas pintadas ao
longo do tempo, e de maneira não muito clara quanto ao comportamento de cada
uma delas, buscou-se avaliar somente o comportamento das argamassas
fotocatalíticas quanto as concentrações de TiO2 utilizadas, com o intuito de observar
se quando comparados os diferentes teores entre si, algum era capaz de mostrar um
melhor desempenho. Os resultados são mostrados no gráfico 11.
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Gráfico 11 – Desempenho dos diferentes teores de TiO!.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados das medições (2015).

Com exceção dos últimos cinco meses do experimento, assim como ocorrido
para os índices de refletância, as diferenças nos teores evidenciaram uma mudança
pouco significativa quando da comparação entre as dosagens pré-estabelecidas,
apresentando patamares de resultados muito próximos. Porém, quando examinados
mais minuciosamente, observa-se uma melhora saindo de 1% até 5% de TiO2,
melhora esta que desaparece quando a dosagem é aumentada para 10%.
Considerando as características do processo de fotocatálise, e a “subida” nos
resultados de refletância com o aumento da dosagem de 1% para 5%, esperava-se
que as argamassas com maiores teores (10%) pudessem apresentar resultados
ainda melhores, porém não foi observado tal fenômeno, e sim um efeito ao contrário,
onde os valores de refletância voltaram a cair.
Dada as condições de aplicação e sobretudo as características granulométricas
do tipo de TiO2 utilizado, possivelmente o motivo desta “descida” quanto aos
resultados para as argamassas com 10% de TiO2, está associada à baixa
concentração do material nas superfícies das argamassas, ocasionado por um
problema de espalhamento do composto devido a uma maior porosidade das
superfícies dos substratos.
Considerando-se tais pontos, o que possivelmente ocorreu é que possuindo um
elevado número de partículas relativamente grandes, que eventualmente provocou
um problema de espalhamento do material sobre as superfícies, as argamassas com
teor de 10% TiO2 apresentaram um efeito menos eficiente do que se esperava com
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o aumento da dosagem do TiO2.
Divergências quanto as concentrações de TiO2 utilizadas pelos diversos
experimentos não podem ser relacionadas somente ao tipo de TiO2, mas
principalmente aos tamanhos das partículas que compõem o tipo de TiO2
selecionado para cada teste realizado. Os diferentes tipos de TiO2 possuem
diferentes tamanhos de partículas em sua composição, e esta diferença resulta,
consequentemente, em efeitos diferentes quando da sua aplicação, uma vez que
sua dispersão nas argamassas pode ser diferenciada para cada tipo de TiO2. Ou
seja, caso se tenha uma menor concentração do material, porém com partículas
menores, eventualmente terá uma melhor distribuição do composto em toda a
extensão da superfície aplicada, portanto uma melhor eficiência do composto nesta
mesma superfície, uma vez que a eficiência do TiO2 independe da dimensão da
amostra, mas sim de sua distribuição granulométrica.

4.2 Coordenadas de cor das amostras
Para uma melhor compreensão dos dados apresentados pelo sistema CIELAB
quanto à perda de cor das superfícies, apresentam-se imagens das argamassas
estudadas a fim de poder identificar a variação da cor original dos substratos. As
imagens de 37 a 40 exibem a cor dos corpos de prova ao longo do tempo, sendo
apresentadas por grupo e por períodos de avaliação visual.
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Figura 37 – Avaliação visual dos corpos de prova de referência de cor branca*.

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015).
Nota: * Avaliação visual após 16 meses. Corpos de prova não expostos às intempéries.
Legenda: 1 – Argamassa sem pintura (A4); 2 – Argamassa pintada (B4); 3 – Argamassa +
1% TiO2 (C4); 4 – Argamassa + 5%TiO2 (D4); Argamassa + 10%TiO2 (E4).

As imagens das placas de referência após os dezesseis meses de estudo
parecem demonstrar a não manutenção da cor branca original das argamassas.
Contudo, é preciso atentar-se ao fato da avaliação subjetiva quanto a referência
para a cor branca. Mais a frente, apresenta-se tabela com os componentes
cromáticos das argamassas. No momento, ressalta-se que tais corpos de prova não
tiveram os mesmos desgastes apresentados pelas argamassas nos demais grupos,
uma vez que estiveram, a maior parte do tempo, cobertos. Todavia, a avaliação de
suas superfícies, diferentemente das demais, indica que a lavagem mecânica das
mesmas poderia restaurar sua “aparência” original.
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Figura 38 – Avaliação visual dos corpos de prova por período (Grupo 01).

Zero meses de exposição

06 meses de exposição

12 meses de exposição

16 meses de exposição
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014/2015).

A observação das imagens para as argamassas do grupo 1 traz de imediato a
diferença de tonalidades entre as argamassas pintadas de branco e as demais nos
seis primeiros meses de exposição. Também demonstram para o mesmo período de
exposição, o início do processo de desplacamento das argamassas do tipo “A”. Para
as argamassas do tipo “E”, as imagens apresentam que, após um ano de exposição,
as argamassas estão bastante sujas e com o aparecimento de manchas brancas em
diferentes pontos dos corpos de prova. Para as argamassas do tipo “C” e “D”, foi
observado um processo de perda da cor muito semelhante entre si, apresentando
comportamentos muito próximos quanto a variação da cor de suas superfícies, onde
muitas vezes, de acordo com a percepção subjetiva que é característica ao olho
humano, pareciam apresentar-se com a mesma cor superficial.
Com exceção do ocorrido com a placa do tipo “A” no grupo 1, os demais
fenômenos parecem se dar de maneira muito semelhante para as argamassas dos
grupos 2 e 3. Assim como nas argamassas do primeiro grupo, é perceptível a
mudança de tonalidade das argamassas quando comparadas com as argamassas
do tipo “B”(pintadas). Do mesmo modo, após os doze meses de exposição, as
argamassas do tipo “E” apresentaram-se mais impregnadas de sujidades que as
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demais e com a presença de manchas brancas nas superfícies dos corpos de prova.
Figura 39 – Avaliação visual dos corpos de prova por período (Grupo 02).

Zero meses de exposição

06 meses de exposição

12 meses de exposição

16 meses de exposição
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014/2015).
Figura 40 – Avaliação visual dos corpos de prova por período (Grupo 03).

Zero meses de exposição

06 meses de exposição

12 meses de exposição

16 meses de exposição
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014/2015).
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Os resultados das medições das coordenadas de cor pelo sistema CIE L* a* b*
são apresentados nas tabelas de 12 a 15 e confirmam o que visualmente foi
observado nas imagens. É possível verificar os valores considerados de referência
para a cor branca original das argamassas no início do experimento (tabela 12) e
nas demais. Os valores após os 16 meses de exposição às condições naturais de
intemperismo são apresentadas por grupo, como segue: grupo 1 (tabela 13), grupo 2
(tabela 14) e grupo 3 (tabela 15).
Tabela 12 – Componentes cromáticos dos corpos de prova de referência de cor branca**.
Componentes cromáticos individuais
Argamassas
L*
a*
b*
A
93,17
0,38
3,45
B
86,54
0,24
1,86
C
85,26
0,39
4,55
D
91,06
0,02
3,25
E
92,57
0,12
2,36
Fonte: Elaborado pelo autor com dados das medições (2015).
Legenda:**Medição realizada após 16 meses de aplicação das respectivas argamassas.
Estes corpos de prova não foram expostos diretamente as intempéries.

TTabela 13 - Componentes Cromáticos - Grupo 01.
Componentes cromáticos individuais / ∆E
Argamassas
L*
∆L*
a*
∆a*
b*
∆b*
A
77,56
15,6
1,69
-1,3
4,95
-1,5
B
85,08
1,5
0,42
-0,2
6,5
-4,6
C
80,86
4,4
1,42
-1
7,57
-3
D
84,64
6,4
1,66
-1,6
9,91
-6,7
E
75,64
16,9
1,87
-1,8
8,07
-5,7
Fonte: Elaborado pelo autor com dados das medições (2015).
Legenda: ∆L*/ ∆a*/∆b* em relação ao grupo de controle (tabela 12).

Tabela 14 - Componentes Cromáticos - Grupo 02.
Componentes cromáticos individuais / ∆E
Argamassas
L*
∆L*
a*
∆a*
b*
∆b*
A
79,57
1,34
13,6
-1
5,04
-1,6
B
90,11
0,34
-3,6
-0,1
7,96
-6,1
C
80,15
1,43
5,1
-1
6,86
-2,3
D
83,35
1,43
7,7
-1,4
8,63
-5,4
E
78,46
1,57
14,1
-1,5
8,28
-5,9
Fonte: Elaborado pelo autor com dados das medições (2015).
Legenda: ∆L*/ ∆a*/∆b* em relação ao grupo de controle (tabela 12).

∆E
15,7
4,9
5,4
9,4
18

∆E
13,7
7,1
5,7
9,5
15,4
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Tabela 15 - Componentes Cromáticos - Grupo 03.
Componentes cromáticos individuais / ∆E
Argamassas
L*
∆L*
a*
∆a*
b*
∆b*
A
81,94
11,2
1,45
-1,1
4,94
-1,5
B
90,04
-3,5
0,31
-0,1
6,5
-4,6
C
78,57
6,7
1,55
-1,2
6,66
-2,1
D
84,86
6,2
1,28
-1,3
7,76
-4,5
E
80,3
12,3
1,13
-1
7,71
-5,4
Fonte: Elaborado pelo autor com dados das medições (2015).
Legenda: ∆L*/ ∆a*/∆b* em relação ao grupo de controle (tabela 12).

∆E
13,5
25
11,2
26,7
40,9

De acordo com Souza (2009), o espaço de cores CIELAB possui uma
importante característica: a distância medida entre cores nesse espaço é uma boa
aproximação da distância visual percebida. Desta forma, o limiar de percepção da
cor conhecido como JND (Just Noticeable Difference) ou mínima diferença de cor
perceptível, pode ser utilizado de forma a aumentar a correlação da avaliação
objetiva com a avaliação subjetiva. No cálculo da distância entre cores, a Mínima
Diferença Perceptível entre duas cores, ou JND, é o limiar a partir do qual duas
cores passam a ser percebidas como cores distintas pelo olho humano.
Não há um consenso sobre qual o valor JND preciso. Referências às faixas
de valores que o JND pode assumir são apresentados em dois cenários: um
genérico e outro voltado para aplicações industriais. As faixas de valores JND para
cenários genéricos são definidas como seguem:
•

entre 0,38 a 0,73 unidades CIELAB é dita como mínima diferença perceptível
ou JND;

•

em torno de 1,75 unidades CIELAB é dita como uma diferença supra JND;

•

acima de 5,0 unidades CIELAB são ditas como grandes diferenças de cor.
Porém, a partir de uma perspectiva industrial (por exemplo, para a reprodução

da cor em produtos manufaturados), esse autor indica que para diferenças de cor:
•

entre 1,1 e 2,8 unidades CIELAB tem-se uma tolerância de cor rigorosa;

•

entre 2,8 e 5,6 unidades CIELAB diz-se de uma tolerância normal e;

•

acima de 5,6 unidades CIELAB encontra-se uma tolerância folgada.
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Segundo Johnston e Kao (1989) a percepção humana da cor é complexa e
abrange ambos os fenômenos subjetivos e objetivos. O fator de percepção de
correspondência de cor pode ser tão subjetivo como "quente" e "frio" para qualquer
indivíduo em qualquer ambiente. Portanto, a avaliação da cor por comparações
visuais pode não ser um método confiável, dado os resultados de inconsistências
inerentes à percepção de cores e especificações entre observadores.
Em estudos realizados visando amenizar o efeito estético causado pela
diferença entre dentes naturais e dentes que passaram por restaurações, Johnston e
Kao (1989) ainda apontam que a cor dos dentes naturais depende da sua
capacidade para modificar a cor da luz incidente e que o efeito total de cor dos
dentes naturais é um resultado da combinação da luz refletida a partir da superfície
do esmalte, da luz difusa e refletida pelo esmalte e dentina. Apontam também que a
diferença de cor instrumental e da ampla gama de diferenças de cor encontradas
dentro de cada critério de correspondência de cor, visualmente determinada,
sugerem que a aparência percebida dentro do ambiente odontológico é muito
complexa para ser completamente definida por três parâmetros de cor. Uma vez que
a percepção de aparência inclui conceitos de cor e translucidez, a especificação
simples dos três parâmetros de cor por um instrumento para uma determinada
geometria de iluminação e de observação, seria incompleta para determinar o
aspecto de um material translúcido.
Os autores defendem que a falta de uma delimitação clara entre os critérios
de avaliação visuais e a diferença de cor por colorimetria instrumental indica que
outros fatores, além da diferença de cor por si só, podem influenciar na percepção
visual entre as estruturas dentais naturais e restauradas. Assim, na ausência de uma
avaliação consistente da cor, propõem um limiar de percepção de acordo com o
sistema CIELAB de 3,7 pontos, para a avaliação de um conjunto de dentes no meio
bucal.
Se adotado os limiares de Souza (2009) como base de referência para o
estudo desenvolvido e comparando os mesmos com os resultados do componente
cromático para a cor branca (∆L*) obtidos por meio do CIELAB, chegar-se-á
conclusão que, todas as argamassas tiveram suas cores alteradas quando
comparadas com o grupo de controle. Contudo, esta mudança se deu de maneira
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muito diferente para cada tipo de argamassa. A partir de uma média para os valores
de ∆L* obtidos nos grupos para cada tipo de argamassa, têm-se em ordem
decrescente os seguintes valores de perda da cor branca por tipo de argamassa:
• argamassa do tipo “E” – 14,43 unidades CIELAB;
• argamassa do tipo “A” – 13,47 unidades CIELAB;
• argamassa do tipo “D” – 6,77 unidades CIELAB;
• argamassa do tipo “C” – 5,4 unidades CIELAB;
• argamassa do tipo “B” – 2,87 unidades CIELAB.
Assim, diante dos estudos apresentados por Johnston e Kao (1989) e Souza
(2009), e das unidades de CIELAB perdidas por cada argamassa, é possível
observar que dentre todas as argamassas estudadas, as do tipo “B”(pintadas) foram
as únicas que se mantiveram dentro de uma tolerância normal para a perda da cor,
estando dentro de uma diferença supra de JND. Logo atrás, têm-se as argamassas
do tipo “C”(1%TiO2) e do tipo “D”(5%TiO2) que segundo as faixas de JND
apresentam grandes diferenças de cor. E por fim as argamassas do tipo “A” (sem
pintura) e tipo “E”(10%TiO2) que apresentaram valores muito acima das faixas
apresentadas, demonstrando ser as argamassas que mais se distanciaram da cor
original. No gráfico 12 é possível observar as diferenças nas cores das argamassas
após o tempo de experimentação.
Gráfico 12 – Diferenças de cor pelo sistema de coordenadas de cores (CIELAB).

Fonte: Elaborado pelo autor com dados das medições (2015).
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Assim, chegou-se aos seguintes resultados:
a) tanto a avaliação visual por meio das imagens, quanto os resultados obtidos
por meio da medição instrumental e os índices encontrados com a medição de
refletância, indicam ser as argamassas do tipo “B” (pintadas) as que mais
mantiveram suas características de cor original;
b) as argamassas do tipo “C” foram as que se mantiveram mais estáveis
segundo a faixa de JND apresentadas para a mínima diferença perceptível,
seguidas das argamassas do tipo “D”;
c) as argamassas do tipo “A” e “E” foram as que apresentaram maiores
diferenças quanto a cor original, segundo as faixas de JND tomadas como
referência;
d) dentre todos os grupos as argamassas que mais apresentaram diferenças
nas cores, segundo as medições pelo CIELAB, foram as argamassas pertencentes
ao grupo 3, apresentando valores muito superiores aos demais grupos. Esta
diferença pode ter origem na maior impregnação de sujidades sobre os corpos de
prova, que possivelmente está associado a uma maior porosidade das argamassas,
permitindo assim maior base de ancoragem para esta sujidade.

4.3

Análises estatísticas

4.3.1 Método ANOVA
Os resultados de refletância obtidos por meio do método ANOVA podem ser
observados na tabela 16.
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Tabela 16 – ANOVA: Dados do processo da média histórica (16 meses).
Soma de
Quadrado
Fator
G.L.
Estat. F
Quadrados
Médio
TiO2
4
3.304,70
826,18
32,2
Resíduos
265
6.787,46
25,61
Teste de Falta
Soma de
Quadrado
G.L.
de Ajuste
Quadrados
Médio
TiO2
4
3.304,70
826,18
Resíduos
265
6.787,46
25,61
Falta de ajuste
0
0,00
-xErro
265
6.787,46
25,61
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software Action (2015).

P-valor
9,4E-22

Estat. F

P-valor

32,2

9,4E-22

A análise dos resultados apresentados revela os seguintes pontos:
a) na tabela apresentada é possível perceber que a soma de quadrados do
fator (3.304,70) é bem menor que a soma de quadrados do Erro (6.787,46), o que
pode ser um indício de que as médias das argamassas poderiam ser consideradas
iguais.
b) contudo, quando considerado os resultados para o P-valor, observa-se que o
mesmo é menor que o nível de significância (∝=0,05) pré-determinado, o que
significa dizer que pelo menos uma das médias dos níveis avaliados para as
argamassas é diferente, rejeitando assim a hipótese nula de igualdade dessas
médias.
4.3.2 Teste de comparações múltiplas (Tukey)
Para identificar qual média possui a diferença indicada pela ANOVA, foi
aplicado o teste de Tukey como forma de avaliação das argamassas estudadas. Os
resultados são apresentados na tabela 17.
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Tabela 17 – TESTE DE TUKEY: Dados do processo.
Soma de
Quadrado
Fator
G.L.
Quadrados
Médio
Fator
4
3.304,70
826,18
Resíduos
265
6.787,46
25,61
Níveis
Centro
Limite.Inferior
Limite.Superior
B-A
8,72
6,05E+00
1,14E+01
C-A
0,09
-2,58E+00
2,77E+00
D-A
2,17
-5,09E-01
4,84E+00
E-A
-0,89
-3,56E+00
1,79E+00
C-B
-8,63
-1,13E+01
-5,95E+00
D-B
-6,56
-9,23E+00
-3,88E+00
E-B
-9,61
-1,23E+01
-6,94E+00
D-C
2,07
-6,01E-01
4,75E+00
E-C
-0,98
-3,66E+00
1,69E+00
E-D
-3,06
-5,73E+00
-3,80E-01
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software Action (2015).

Estat. F

P-valor

32,2

6,62E-22

P-valor
1,50E-13
1,00E+00
1,74E-01
8,92E-01
1,50E-13
1,04E-09
1,51E-13
2,11E-01
8,52E-01
1,62E-02

Nos resultados para as argamassas testadas, vê-se que a hipótese de
igualdade é rejeitada entre os níveis das argamassas (B-A), (C-B), (D-B) e (E-B),
pois estes possuem o P-valor menor que o nível de significância pré-determinado
(∝=0,05). Estes resultados confirmam os resultados apontados na análise de
variância. Abaixo é apresentado o gráfico de intervalos de confiança (gráfico 13)
para os números encontrados, considerando o nível de significância prédeterminado. O gráfico de intervalos de confiança representa 95% de chances de
acerto para os resultados encontrados
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Gráfico 13 – TESTE DE TUKEY: Intervalos de Confiança.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software Action (2015).

4.3.3 Teste de comparações múltiplas (Scheffe)
Seguindo a mesma linha de raciocínio para o teste de Tukey, foi aplicado
também o teste de Scheffe. Os resultados são demonstrados na tabela 18 abaixo.
Tabela 18 – TESTE DE SCHEFFE: Dados do processo.
Soma de
Quadrado
Fator
G.L.
Médio
Quadrados
Fator
4
3.304,70
826,18
Resíduos
265
6.787,46
25,61
Níveis
B-A
C-A
D-A
A-E
B-C
B-D
B-E
D-C

Centro
8,72
0,09
2,17
0,89
8,63
6,56
9,61
2,07

Limite.Inferior
5,29E+00
-3,34E+00
-1,26E+00
-2,54E+00
5,20E+00
3,12E+00
6,18E+00
-1,36E+00

Limite.Superior
1,22E+01
3,52E+00
5,60E+00
4,32E+00
1,21E+01
9,99E+00
1,30E+01
5,50E+00

Estat. F

P-valor

32,2

6,62E-22

P-valor
0,00E+00
1,00E+00
2,95E-01
9,34E-01
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
3,41E-01
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Níveis
Centro
Limite.Inferior
Limite.Superior
C-E
0,98
-2,45E+00
4,41E+00
D-E
3,06
-3,75E-01
6,49E+00
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software Action (2015).

P-valor
9,07E-01
4,58E-02

Nos resultados vê-se que a hipótese de igualdade é rejeitada entre os níveis
das argamassas (B-A), (B-C), (B-D) e (B-E), pois estes possuem o P-valor menor
que o nível de significância pré-determinado (∝=0,05). Estes resultados também
confirmam os resultados apontados na análise de variância. Abaixo é apresentado o
gráfico de intervalos de confiança (gráfico 14) para os números encontrados,
considerando o nível de significância pré-determinado.
Gráfico 14 – TESTE DE SCHEFFE: Intervalos de Confiança.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software Action (2015).

4.4

Compostos depositados sobre as superfícies das amostras
A técnica de fluorescência de raios-X apresenta boa precisão quando aplicada

a amostras de baixa rugosidade, que não é o caso das argamassas analisadas na
presente pesquisa. Dessa forma, os resultados determinados, em termos de

112

concentração dos elementos químicos presentes nas superfícies das amostras
contém incertezas maiores que o normalmente obtidos com essa técnica.
Assim, a análise realizada pode ser tomada apenas como “semi-qualitativa”,
podendo ser empregada para comparações relativas. Maiores precisões poderiam
ser conseguidas pelo processo de moagem das amostras, processo este que
identificaria todos os compostos existentes na argamassa, porém não atenderia ao
objetivo pretendido da pesquisa, uma vez que traria uma série de informações que
não seriam utilizadas, pois identificaria, outros compostos não presentes apenas nas
superfícies das amostras.
Outro aspecto relevante é que a mesma não detecta a água adsorvida nos
materiais, como no caso do cimento por exemplo. Observa-se que nas argamassas
estudadas, a

água para o processo de hidratação, poderia chegar até 20% na

somatória de todos os valores encontrados com a análise aplicada. Considerando,
ainda, que o método também não é capaz de detectar elementos como hidrogênio,
hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio ou qualquer outro tipo de
material orgânico que possa estar sobre as amostras testadas, é natural que a
somatória dos valores encontrados na análise não chegue a 100%, como poderia se
supor caso se somassem todos os valores apresentados. As porcentagens dos
elementos detectados pelo método estão na tabela 19 e expressos como óxidos,
tendo sido estimados pelo método dos “parâmetros fundamentais”.
Tabela 19 – Composição química encontrada sobre as argamassas testadas.
GRUPO 01
Elementos
Und
A
B
C
D
3
Magnésio (MgO)
%
4
0,1
4
1
Alumínio (Al2O3)
%
2
5
2
6
Silício (SiO2)
%
10
6
9
Cálcio (CaO)
35
%
37
10
38
Titânio (TiO2)
12
%
0,2
53
4
GRUPO 02
Elementos
Und
A
B
C
D
3
Magnésio (MgO)
%
3
0,1
3
2
Alumínio (Al2O3)
%
2
5
2
Silício (SiO2)
8
%
7
7
7
Cálcio (CaO)
32
%
39
9
43
Titânio (TiO2)
14
%
0,2
54
3

E
0,9
1
4
46
15
E
2
1
5
36
18
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GRUPO 03
A
B
C
Magnésio (MgO)
%
4
0,2
5
Alumínio (Al2O3)
%
2
7
2
Silício (SiO2)
%
10
8
9
Cálcio (CaO)
%
36
9
36
Titânio (TiO2)
%
0,2
54
3
Fonte: Elaborado pelo autor com resultados do teste realizado (2015).
Elementos

Und

D
2
2
6
36
13

E
2
2
6
31
18

As amostras apresentaram como substâncias principais sobre suas
superfícies, o Cálcio (CaO) e o Dióxido de Titânio (TiO2), e como elementos
secundários o Silício (SiO2), Magnésio (MgO) e Alumínio (Al2O3). As concentrações
de cálcio e magnésio sobre as superfícies das amostras, estão associadas aos
materiais secos utilizados na mistura das argamassas (Cimento branco e Dolomitas),
que são materiais ricos em carbonatos de cálcio ou de magnésio. No que diz
respeito ao alumínio, este também faz parte da composição do cimento branco. Já
as concentrações relacionadas ao dióxido de titânio, advém tanto da adição do
elemento às argamassas produzidas, como parte integrante da tinta utilizada para
cobrir as argamassas pintadas. Para explicar as concentrações de dióxido de Silício,
lembra-se que este é o principal componente da areia e também é usado na
fabricação de cimento Portland, de onde imagina-se que o material venha tanto do
cimento utilizado quanto da poeira urbana, depositado sobre as superficies dos
corpos de prova.
Outro aspecto a destacar com os resultados obtidos, é que nenhum dos
elementos encontrados sobre as superfícies das argamassas podem ser
degradados pelo processo de fotocatálise heterogênea (ver tabela 1). Logo, é
possível considerar que as sujidades observadas sobre as superfícies dos corpos de
prova, sejam não somente dos compostos detectados pela fluorescência de raios-X,
mas também dos demais componentes, os quais não são identificados pela técnica,
mas que podem também estar sobre as superficies. Isto significa dizer que para as
argamassas com a presença do TiO2, mesmo na ocorrência do processo de
fotocatálise, não faria diferença, uma vez que no caso destes elementos químicos, o
processo não apresenta efeitos de fotodegradação. E não sendo as superfícies
hidrofílicas e possuindo grande porosidade, estas partículas não conseguem ser
retiradas pela água da chuva, uma vez que a sujeira pode estar concentrada e retida
dentro dos poros das mesmas.
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4.5

As superfícies das amostras
A avaliação das argamassas tanto a olho nu, quanto por meio da microscopia

eletrônica revelou um aumento na rugosidade nas superfícies das mesmas. Para
este aumento de rugosidade encontrado, entende-se que, pode estar associado
tanto ao processo de lixiviação do cimento branco utilizado na mistura, quanto ao
aumento da porosidade devido a mudança realizada na relação água/materiais
secos na produção dos substratos. O cimento branco não estrutural, material
utilizado na mistura, possui um elevado teor de calcário, que pode vir a causar
reações expansivas nas massas onde for utilizado. Isto porque os inertes que
compõem este tipo de cimento são constituídos de partículas de calcário, que
normalmente são de carbonato de cálcio ou de magnésio.
De acordo com o ensaio de fluorescência de raio-X realizado nas superfícies
das amostras, as concentrações de cálcio (CaO) encontradas, são maiores até
mesmo que as concentrações de titânio, isto devido não só ao cimento branco
utilizado, mas também às dolomitas. Rico em material carbonático, os cimentos
brancos costumam ter um poder ligante menor do aglomerante, uma vez que possui
mais inertes em sua constituição que outros cimentos. Assim, dado o uso de um
volume considerável de material carbonático como agregados (dolomitas) na
produção das argamassas, aliada a uma baixa espessura de aplicação da
argamassa (1cm), possivelmente, o cimento não suportando a alta carga de inertes
existentes na mistura está perdendo estes inertes, ou seja, se desfazendo ao longo
do tempo. Assim, é possível argumentar que o processo de perda de inertes deste
cimento, causando com isto a lixiviação do mesmo, esteja trazendo como
consequência uma maior rugosidade das argamassas aplicadas.
Considerando tais observações, e que a refletância costuma possuir maiores
índices em superfícies mais lisas, pode-se ponderar que para as argamassas do tipo
A; C; D; e E, os índices de refletância apresentados são resultados de argamassas
mais porosas e, consequentemente, com superfícies com maior rugosidade, que
contribuíram para valores de refletância mais baixos. Este fenômeno no entanto não
foi observado nas argamassas do tipo B (pintadas), que apresentaram sob as
análises, tanto a olho nu, quanto por microscopia eletrônica, uma rugosidade
superficial bem menor em comparação às demais, possivelmente devido ao
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cobrimento proporcionado pelo uso da tinta, evitando assim não somente as
possíveis perdas dos inertes, mas também realizando o cobrimento dos poros e
assim elevando seus índices de refletância. A figura 41 demonstra as superfícies das
três argamassas do tipo B (pintadas) obtidas por meio da microscopia eletrônica.
Figura 41 – Imagens microscópicas das argamassas do tipo “B” (pintadas).

1

2

3

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015).
Legenda: 1 – Argamassa B1; 2 – Argamassa B2; 3 – Argamassa B3.

As imagens obtidas por meio do microscópio, demonstraram que as
superfícies destas argamassas apresentavam-se com uma porosidade muito mais
baixa que as demais, impedindo com isto uma maior impregnação de sujeira em
suas superfícies. A explicação para o ocorrido pode estar no fato que, para as
superfícies cobertas com o pigmento branco, ainda não havendo a degradação do
filme acrílico, durante os 16 meses de exposição ao intemperismo natural,
apresentou não só superfícies menos porosas, mas também uma maior facilidade de
carreamento de sujidades durante as chuvas, que ocasionaram índices maiores de
refletância.
Se para as argamassas pintadas as imagens microscópicas mostraram
superfícies menos porosas, o mesmo não aconteceu para as demais argamassas
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que apresentaram superfícies com porosidades bem acentuadas em alguns casos.
As imagens microscópicas das demais argamassas podem ser observadas nas
figuras de 42 a 44, apresentadas por grupo de estudo.
Figura 42 – Imagens microscópicas das argamassas – Grupo 01.

1

2

3

4

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015).
Legenda: 1 – Argamassa A1; 2 – Argamassa C1; 3 Argamassa D1; 4 – Argamassa E1.
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Figura 43 – Imagens microscópicas das argamassas – Grupo 02.

1

2

3

4

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015).
Legenda: 1 – Argamassa A2; 2 – Argamassa C2; 3 Argamassa D2; 4 – Argamassa E2.
Figura 44 – Imagens microscópicas das argamassas – Grupo 03.

1

2

3

4

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015).
Legenda: 1 – Argamassa A3; 2 – Argamassa C3; 3 Argamassa D3; 4 – Argamassa E3.
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Em relação às rugosidades das argamassas fotocatalíticas (C; D; e E),
embora estas tenham apresentado aumento na rugosidade de suas superfícies,
principalmente para as argamassas do tipo E, não foi identificada a influência desta
característica no processo de auto-limpeza, como indicado por Pereira et al. (2010) e
Melo (2011). Ao contrário, para estas argamassas parece ter havido um efeito
inverso, uma vez que foram as que mais se apresentaram impregnadas.
Corroborando com pesquisa apresentada por Casagrande (2012), que não observou
uma correlação entre a rugosidade da superfície da argamassa e a degradação de
NOx por exemplo.
A observação a olho nu dos corpos de prova, mostrou que para as
argamassas fotocatalíticas do tipo E (10% TiO2), havia em pontos localizados a
presença de manchas brancas que a princípio pareciam ser provenientes da autolimpeza das peças. Contudo, a partir das fotos obtidas com a microscopia eletrônica
(figura 45), percebeu-se que para os mesmos corpos de prova em que se percebia
estas manchas, havia uma concentração do TiO2 em partes especificas das
argamassas, que indicava ser um problema quanto a dispersão do composto sobre
as superfícies das mesmas.
Figura 45 – Formação de aglomerados de TiO2 (Argamassa E / grupo 1).

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014-2015).
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Considerando que o problema da falta de dispersão do material pudesse ter
sido também ocasionado devido as dimensões das partículas do TiO2, foi realizada
uma análise da distribuição granulométrica do dióxido de titânio utilizado. A análise
revelou que as partículas do composto eram de tamanho relativamente grandes,
podendo ser este um dos motivos para a falta da completa dispersão do mesmo nas
argamassas. A distribuição granulométrica das partículas do TiO2 pode ser
observada na figura 46.
Figura 46 – Teste de distribuição granulométrica.
Particle Size Distribution
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Fonte: Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas – Núcleo de
BioNanoManufatura do IPT (2015).

Com a realização do ensaio de distribuição granulométrica por difração de raios
laser para o TiO2, observou-se que não havia partículas muito pequenas (< 100 nm)
na mistura das argamassas, como se imaginava quando do uso do composto. A
análise granulométrica apontou que se não todas, quase todas as partículas
estavam acima dos 300 nm, de onde se pode supor que devido a esta acentuada
granulometria do composto, houve um prejuízo no desempenho do TiO2 como
elemento fotocatalítico.
De acordo com estudos e experimentos apresentados na revisão bibliográfica
consultada, tudo que se sabe sobre fotocatálise, até o momento é que, partículas
acima de 100 nm não possuem efeito fotocatalítico significativo, pois podem se
aglutinar com maior facilidade reduzindo a área reativa da superfície. As imagens do
TiO2 utilizado, foram obtidas por meio da microscopia eletrônica e podem ser vistas
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na figura 47.
Figura 47 – Dispersão granulométrica do TiO2.

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015).

Ao analisar-se tanto as fotos das argamassas quanto as fotos do TiO2 e,
considerando as características granulométricas encontradas para o TiO2, pode-se
considerar que para o experimento realizado, o tamanho das partículas do TiO2
levou a problemas de dispersão do composto sobre as superfícies das argamassas
produzidas. Na figura 48 observa-se o problema desta falta de dispersão do
composto para as argamassas do tipo “E” nos grupos 2 e 3, assim como ocorrido no
grupo 1 para o mesmo tipo de argamassa.
Segundo Senff et al. (2009/2010 apud CASAGRANDE 2012) quando
nanopartículas são adicionadas em materiais à base de cimento, há um grande
impacto nas propriedades no estado fresco e endurecido, além de uma forte
tendência para formação de aglomerados, devido ao seu tamanho ultrafino. Em
geral, essas partículas possuem elevadas áreas superficiais, o que favorece a
presença de grandes quantidades de átomos disponíveis para reação na superfície.
De acordo com Brouwers e Hüsken (2008 apud CASAGRANDE 2012), que
verificaram a influência da aplicação do TiO2 na forma de pó seco ou em suspensão
na água. O pó seco foi adicionado juntamente com a pasta, enquanto na suspensão,
foi adicionado à água de amassamento. A incorporação do TiO2 em pó seco
apresentou problemas quanto a distribuição homogênea.
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Figura 48 – Formação de aglomerados de TiO2 (Argamassa E / grupo 2 e 3).

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2014-2015).

Assim como nos experimentos apresentados por Brouwers e Hüsken (2008
apud CASAGRANDE 2012), neste estudo a mesma condição também foi observada
para as argamassas com adições de 10% TiO2. A deficiência no espalhamento do
elemento sobre estas superfícies, levou a formação de “grumos” de TiO2 em
determinados pontos da superfície do substrato, conforme pode ser observado na
figura 49.
Considerando o fato da superfície apresentar uma condição não hidrofóbica e
com grande porosidade, o que possivelmente ocasionou uma maior superfície
específica e de maior ancoragem, acredita-se que a interligação de tais fatores
proporcionou tanto uma menor distribuição do composto na mistura, quanto uma
menor concentração dos sítios ativos de TiO2 nas superfícies das argamassas,
levando com isto a um efeito menos eficiente no processo fotocatalítico, contribuindo
assim para que o processo de auto-limpeza não acontecesse de maneira
homogênea sobre estes substratos. Como consequência, houve uma maior
impregnação de contaminantes nas placas que afetou diretamente os resultados
finais de refletância para as argamassas que continham o referido elemento em sua
composição.

122

Figura 49 – Formação de grumos de TiO2 nas argamassas.

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015).

Outro aspecto diz respeito à possível perda da trabalhabilidade das
argamassas quando da adição dos 10% de TiO2 à mistura, levando com isto a
introdução de um maior volume de água. Buscando manter a trabalhabilidade na
hora da aplicação das argamassas, esta mudança na relação água/materiais secos
eventualmente favoreceu o aumento da área específica destas argamassas,
contribuindo assim na diminuição do efeito fotocatalítico nas mesmas. Possuindo
uma área superficial maior, que provavelmente levou a uma baixa distribuição dos
sítios ativos em suas superfícies, as argamassas com 10% TiO2, possivelmente
tiveram seu poder fotocatalítico muito próximo do comportamento daquelas que não
tinham ou possuíam uma concentração muito baixa do composto em suas
formulações, como no caso das argamassas com 0% e 1% de TiO2.
Assim, diante das condições ora expostas, o comportamento diferenciado
apresentado pelas argamassas parece estar aliado à presença de uma maior
porosidade das superfícies; uma baixa distribuição dos sítios ativos de TiO2; e a
formação de grumos de TiO2 em determinadas partes dos corpos de prova. Estes
pontos, aliados a fatores como a alta presença de compostos inorgânicos sobre as
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superfícies das argamassas, um alto índice de poluição ambiental, e a baixa
concentração de chuvas observadas durante todo o ano de 2014, parecem ter
ocasionado um baixo desempenho das argamassas quanto ao quesito auto-limpeza,
desencadeando por consequência, resultados insatisfatórios quanto a refletância à
radiação solar nas respectivas argamassas.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS

O estudo visou o desenvolvimento de argamassas com a introdução de dióxido
de titânio (TiO2) em sua matriz, buscando avaliar seu comportamento perante à
manutenção das condições iniciais em termos da sua refletância à radiação solar.
De acordo com as medições de refletância e conforme as condições do
experimento de campo realizado, os resultados demonstraram que as argamassas
que melhor apresentaram desempenho quanto a refletância foram as argamassas
pintadas na cor branca. Para as argamassas com o componente fotoativo e para as
argamassas sem a presença do TiO2 e sem a pintura, os resultados apontaram que
os valores médios de refletância não superaram os valores das médias obtidas nas
argamassas pintadas.
Em relação às concentrações de TiO2, notou-se que as diferenças nos teores
apresentaram uma mudança pouco significativa entre as dosagens analisadas (1%,
5% e 10% - adicionados em forma de pó e expressos em relação ao total da prémistura seca). Apesar disto, as argamassas que delinearam melhor desempenho
quanto à auto-limpeza foram as que possuíam o teor máximo de 5% de TiO!. As
argamassas que possuíam 10% de TiO! tiveram resultados menos eficientes do que
o esperado.
Considera-se

que

o

comportamento

diferenciado

apresentado

pelas

argamassas que possuíam o teor de 10% em suas formulações está associado à
presença de uma maior porosidade; uma baixa distribuição dos sítios ativos; uma
elevada concentração de componentes inorgânicos em suas superfícies; e à
presença de aglomerados de TiO2 em determinadas partes da argamassa. Estes
pontos, aliados a fatores como um alto índice de poluição ambiental e a baixa
concentração de chuvas observadas durante todo o ano de 2014, ocasionou um
desempenho insatisfatório destas argamassas quanto ao quesito auto-limpeza,
desencadeando por consequência resultados insatisfatórios quanto à refletância.
Em relação à manutenção da cor branca das argamassas, as medições
realizadas apontaram que após os 16 meses de exposição dos corpos de prova às
intempéries, a manutenção da cor primária se deu de maneira diferenciada. Tanto a
avaliação visual por meio das imagens, quanto os resultados obtidos por meio da
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medição instrumental e os índices encontrados com a medição de refletância,
indicaram ser as argamassas do tipo “B” (pintadas) as que mais mantiveram suas
características de cor original; as argamassas do tipo “C” foram as que se
mantiveram mais estáveis segundo a faixa de JND apresentadas para a mínima
diferença perceptível, seguidas das argamassas do tipo “D”; e por ultimo as
argamassas do tipo “A” e “E”, que foram as que apresentaram maiores diferenças
quanto a cor original, segundo as faixas de JND tomadas como referência;
A não manutenção da cor primária nas argamassas indica que tal fator pode
estar associado às questões de maior porosidade que ocasionaram uma
impregnação acentuada sobre as mesmas. Para as argamassas do tipo B
(pintadas), as imagens obtidas por meio de microscópio demonstraram que suas
superfícies apresentavam-se com uma porosidade muito mais baixa que as demais,
impedindo com isso uma maior impregnação, levando assim a superfícies mais
alvas. Já em relação às demais argamassas, esta porosidade apresentou-se de
maneira acentuada em todas, particularmente para as argamassas do tipo E
(10%TiO2), levando a estágios superiores de impregnação.
Em relação às rugosidades das argamassas fotocatalíticas (C; D e E),
observou-se que para tais argamassas não foi identificada a influência desta
característica no processo de auto-limpeza.
Dois outros aspectos podem ser considerados na avaliação quanto ao
comportamento apresentado pelas argamassas com a presença do TiO2: a
dispersão do composto nas superfícies das argamassas e o tipo de sujidade
encontrada sobre as mesmas. De acordo com os resultados do ensaio de
fluorescência de raio-X, foram encontrados sobre as superfícies das amostras
elementos químicos que não podem ser degradados pelo processo de fotocatálise
heterogênea. Isto significa dizer que para estas argamassas, mesmo na ocorrência
do processo de fotocatálise não faria diferença, uma vez que para tais compostos, o
processo não apresenta efeitos de fotodegradação. E não sendo as superfícies
hidrofílicas e com grande porosidade, estas partículas não conseguem ser retiradas
pela água da chuva, uma vez que a sujeira pode estar concentrada e retida dentro
dos poros das mesmas.
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O outro aspecto diz respeito à dispersão do TiO2 sobre as superfícies das
argamassas onde foi adicionado. Observou-se problemas quanto à dispersão do
composto sobre as superfícies das argamassas do tipo E (10%TiO2), na qual a
deficiência na dispersão homogênea do elemento na mistura levou à formação de
aglomerados de TiO2 em determinados pontos das argamassas, contribuindo assim
na ineficiência do composto em tais revestimentos.
Assim, diante dos parâmetros avaliados e dentro do tempo e condições
especificadas para o experimento, chegou-se à conclusão que para as argamassas
sem o TiO2 e sem a pintura, o processo de deterioração das superfícies se deu de
maneira mais rápida que as argamassas que possuíam ou a pintura ou o TiO2. Para
as argamassas fotocatalíticas, ainda que em um ano e quatro meses de estudos de
campo não se tenha observado resultados significativos, foi observado o potencial
de uso das mesmas, principalmente para aquelas com uma concentração de 5%
TiO2, mesmo sendo o composto adicionado em forma de pó e expresso em relação
ao total da pré-mistura seca e não em relação ao cimento, conforme aponta a
bibliografia estudada.
Verificou-se também a necessidade de um maior tempo de experimentação
das argamassas, para a verificação quanto à permanência das características
atualmente encontradas, as quais possivelmente podem alterar-se ao longo dos
anos, caso a ação fotocatalítica das argamassas ainda estejam presentes.
O mesmo serve para a questão da viabilidade de comercialização do produto,
pois se atualmente os resultados podem indicar que seu investimento não valeria a
pena; por outro lado, de acordo com os resultados encontrados, não existe a
garantia que a situação não mude, ocasionando uma inversão nos índices medidos,
que levariam a resultados compatíveis aos pressupostos que serviram de base para
o experimento.
Assim, com os resultados encontrados sugere-se como continuidade para o
estudo apresentado:
a) Avaliação das argamassas de revestimento por um período maior de tempo,
objetivando averiguar a real efetividade da adição do TiO2 no caso de revestimentos
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naturalmente mais porosos que os concretos fotocatalíticos;
b) Aprofundar estudos quanto ao tipo e tamanho de partículas do TiO2 quando
adicionado como pó e em maiores concentrações à mistura, bem como o uso de
tenso ativos a fim de evitar a formação de grumos e melhorar sua dispersão;
c) Aprofundar o estudo dos fenômenos fotocatalíticos em argamassas com teores de
TiO2 mais elevados, dado o aparente efeito de “saturação” verificado no teor de 10%
em relação a massa de secos na mistura;
d) Em função da retração e o aparecimento de fissuras nas argamassas,
recomenda-se verificar a influência da adição do TiO2 nas propriedades das
argamassas para o revestimento externo.
Finalmente, destaca-se a necessidade de se realizar a completa caracterização
de todo o material antes do início do experimento, tanto a fim de se garantir a
confiabilidade dos valores das propriedades relevantes, como gerar discussões mais
aprofundadas dos resultados obtidos.
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ANEXO A
DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA POR DIFRAÇÃO DE RAIOS LASER

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA POR DIFRAÇÃO DE RAIOS LASER
CLIENTE: IPT

DATA ANÁLISE: 11 nov 2015 15:42:07

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
REFERÊNCIA LPP:

Dióxido de Titânio

Interno

ANALISTA: Jorge

_________________________________________________________________________________________________________________________________________...

Célula de dispersão:

Hydro 2000G (A)

Faixa de operação:

0.020 a 2000.000 microns
2.493

Material declarado:

Titanium_Dioxide

Ind. refração material:

Meio dispersante:

Water

Ind. refração dispersante:

Mod. representação:

General purpose

Ind. absorção material:

1.330

Luz difratada (obsc.):

Concentração: 0.0012 % Vol.

0.01
10.18 %

Residual: 1.819 %

_________________________________________________________________________________________________________________________________________...

RESULTADOS
Diâm. médio volume D(4,3):
Span : 1.064

1.219

Diâm. médio de Sauter D(3,2):

Uniformidade:

1.007

microns

0.338

D(0.50) : 0.63 µm

D(0.10) : 0.42 µm

D(0.90) : 1.09 µm

Particle Size Distribution

18
16
Number (%)

microns

100

14
12

80

10

60

8
6

40

4
2

20

0
0.01

0.1

1

10

100

1000

0

Particle Size (µm)
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0.010
0.00

Size (µm) Number Under %
0.122
0.00

Size (µm) Number Under %
1.484
97.40

Size (µm) Number Under %
18.083
100.00

Size (µm) Number Under %
220.299
100.00

0.012

0.00

0.141

0.00

1.719

98.83

20.947

100.00
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100.00

0.013

0.00

0.163

0.00

1.992

99.54

24.266

100.00

295.630

100.00

0.016

0.00

0.189

0.00

2.307

99.85

28.110

100.00

342.465

100.00

0.018

0.00

0.219

0.00

2.673

99.96

32.563

100.00

396.720

100.00

0.021
0.024

0.00
0.00

0.254
0.294

0.00
0.00

3.096
3.587

100.00
100.00

37.722
43.698

100.00
100.00

459.570
532.377

100.00
100.00

0.028

0.00

0.341

0.77
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100.00
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100.00

616.719

100.00

0.032

0.00

0.395

5.46

4.813

100.00

58.641

100.00

714.423

100.00

0.038

0.00

0.458

16.73

5.576

100.00

67.931

100.00

827.605

100.00

0.044

0.00

0.530

31.32

6.459

100.00

78.693

100.00
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100.00
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0.00
0.00

0.614
0.711

47.09
61.81

7.483
8.668

100.00
100.00

91.160
105.602

100.00
100.00

1110.603
1286.550

100.00
100.00

0.068

0.00

0.824

74.20

10.041

100.00

122.332

100.00

1490.371

100.00

0.078

0.00

0.955

83.71

11.632

100.00

141.713

100.00

1726.482

100.00

0.091

0.00

1.106

90.42

13.475

100.00

164.164

100.00

2000.000
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0.105
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1.281

94.78

15.610
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IPT
Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório,
impresso em papel com a marca d'água IPT e devidamente assinado, é o único
documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal.
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