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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade da aplicação do conceito de
empacotamento de partículas como ferramenta na melhoria do desempenho de
revestimentos sintéticos texturizados (RST). Trata-se de um tipo de revestimento
amplamente empregado em fachadas de edificações e que tem apresentado muitas
manifestações patológicas decorrentes de falhas de formulação, principalmente
devido a uma distribuição granulométrica deficiente. Basicamente, a aplicação do
conceito de empacotamento de partículas consiste da correta seleção da proporção
e do tamanho adequado de materiais granulares, de forma a obter a melhor
dosagem, bem como otimização dos constituintes da formulação, resultando em
produtos de melhor desempenho, mais econômicos e sem alteração volumétrica
significativa. Para fins de aplicação do conceito de empacotamento de partículas em
amostras de RST, objeto deste estudo, foi desenvolvida uma planilha Excel
simplificada cujas fórmulas matemáticas foram embasadas no estudo teórico do
empacotamento de partículas. Essa planilha foi empregada no ajuste (correção) das
curvas granulométricas das amostras de RST empregadas neste estudo. Após o
ajuste das curvas granulométricas, foram realizados ensaios laboratoriais com essas
amostras, considerando os requisitos essenciais para o desempenho e obtenção da
vida útil desse tipo de revestimento. O estudo permitiu constatar que a aplicação do
conceito de empacotamento de partículas na formulação de RST pode resultar
melhor desempenho, até mesmo com menor teor de resina que o utilizado nas
formulações empíricas empregadas atualmente. Também, pode aumentar o
rendimento (m2/kg) do revestimento devido ao aumento do teor de sólidos da
formulação, bem como resultar camada de revestimento com espessura uniforme,
característica que confere melhor proteção ao substrato de aplicação. Essas
melhorias combinadas reduzirão manifestações patológicas, bem como trarão
resultados econômicos importantes aos fabricantes.

Palavras chave: empacotamento de partículas, revestimentos sintéticos texturizados,
desempenho.

ABSTRACT

Application of the particle packaging concept to improve the performance of
textured synthetic coatings
This work aimed to study the feasibility of applying the concept of particle
packaging as a tool in improving the performance of textured synthetic coatings
(RST). It is a type of coating widely used in facades of buildings and that has
presented many pathological manifestations due to faults of formulation, mainly due
to a poor granulometric distribution. Basically, the application of the concept of
packaging of particles consists of the correct selection of the proportion and the
appropriate size of granular materials, in order to obtain the best dosage, as well as
optimization of the constituents of the formulation, resulting in better performance
products, more economical and without significant volumetric change. In order to
apply the concept of particle packing in RST samples, the object of this study was to
develop a simplified Excel spreadsheet whose mathematical formulas were based on
the theoretical study of particle packing. This sheet was used to adjust (correct) the
grain size curves of the RST samples used in this study. After adjusting the grain size
curves, laboratory tests were performed with these samples, considering the
essential requirements for the performance and attainment of the life of this type of
coating. The study allowed to verify that the application of the concept of packaging
of particles in the formulation of RST can result in better performance, even with
lower resin content than the one used in the empirical formulations currently used.
Also, it can increase the yield (m2/ kg) of the coating due to the increase in the solids
content of the formulation, as well as result in coating layer with uniform thickness,
which gives better protection to the application substrate. These combined
improvements will reduce pathological manifestations as well as bring significant
economic results to manufacturers.

Key words: particle packing, textured synthetic coatings, performance.
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1

INTRODUÇÃO
O revestimento sintético texturizado (RST), nacionalmente conhecido como

textura acrílica, tornou-se uma alternativa bastante viável como revestimento de
fachadas e paredes de edificações, devido às suas características relacionadas à
facilidade de aplicação, baixo custo, histórico de durabilidade, inúmeros efeitos
estéticos, entre outras vantagens. Trata-se de produto pronto para o uso, constituído
de um ligante orgânico (resina), cargas minerais; veículo volátil; aditivos diversos e
pigmentos.
Apesar de seu uso estar difundido no mercado da construção civil em todo
país, trata-se de um produto para o qual não se dispõe de normalização técnica que
defina requisitos e critérios de desempenho de forma a nortear o usuário na escolha
do produto mais adequado às suas condições de aplicação. Esse cenário resulta em
produtos com desempenho duvidoso, devido principalmente a formulações
deficientes,

que

acarretam

manifestações

patológicas

precoces,

sendo

predominantes as decorrentes de anomalias no substrato de aplicação em
substratos pulverulentos ou de baixa resistência superficial.
Todavia, a quase totalidade dessas manifestações pode ser evitada, desde que
cuidados prévios sejam adotados nas obras. Porém, as manifestações patológicas
resultantes da deficiência de distribuição das cargas, ou seja, do empacotamento
inadequado não é possível de serem evitadas e, requerem medidas paliativas
dispendiosas para corrigi-las. Dentre as principais manifestações patológicas
relacionadas à deficiência de distribuição das cargas minerais nos revestimentos
sintéticos texturizados destacam-se:


Camada de revestimento heterogênea com baixo poder de cobertura;



Desequilíbrio entre absorção de água e a permeabilidade ao vapor de água;



Limitada capacidade de dissimular fissuras;



Baixa capacidade de correção de irregularidades da superfície;



Resistência insuficiente à passagem de água sob pressão.
Como as cargas determinam o corpo do revestimento e condicionam as

diversas propriedades físicas e mecânicas do RST, é de fundamental importância a
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sua correta seleção no que diz respeito à procedência, bem como estudado a
melhor combinação das diversas faixas granulométricas na composição do material
de forma a se obter uma camada de revestimento com menor porosidade possível
sem, contudo, afetar as características necessárias à aplicação do revestimento.
Basicamente, o conceito de empacotamento de partículas trata da correta
seleção da proporção e do tamanho adequado dos materiais particulados, de forma
que os vazios maiores sejam preenchidos com partículas menores, cujos vazios
resultantes serão novamente preenchidos com partículas ainda menores e, assim,
sucessivamente (McGEARY, 1961 apud TEIXEIRA, CORDON, 2013)1.
Este conceito é praticamente desconhecido pelos fabricantes de revestimentos
sintéticos existentes pelo Brasil, uma vez que o meio técnico também não tem
divulgado trabalhos quanto à viabilidade do emprego desse conceito para esse tipo
de revestimento.
Além de comprometer o desempenho do RST, a falta de controle da
distribuição granulométrica das cargas impacta negativamente no consumo de
ligantes e aditivos, uma vez que se torna necessário aumentar o teor desses
materiais para promover o fechamento dos poros. Também, resulta em produtos
com menor teor de sólidos e, consecutivamente, resultará em menor área de
cobertura depois de aplicado.
Assim, este trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade da aplicação do
conceito de empacotamento de partículas na melhoria do desempenho de
revestimentos sintéticos texturizados.

1

McGeary, R. K. "Mechanical packing of spherical particles." Journal of the American Ceramic Society 44, no.
10 (1961): 513-522.
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral
Estudar a influência do emprego do conceito de empacotamento de partículas

como ferramenta para a melhoria do desempenho de revestimentos sintéticos
texturizados (RST).
2.2

Objetivos Específicos
Com esse estudo espera-se se obter os seguintes resultados:


Desenvolver uma planilha eletrônica (Excel), de fácil manuseio e
entendimento,

que

permita

ao

usuário

aplicar

o

conceito

de

empacotamento de partículas na correção da distribuição granulométrica
das cargas dos RST.


Otimizar formulações de RST com teor adequado de resinas sintéticas
nesses produtos.



Avaliar o desempenho de RST formulados com base no conceito de
empacotamento de partículas, considerando requisitos de proteção contra
a chuva, capacidade de dissimular fissuras, entre outros requisitos de
desempenho.

2.3

Estrutura da dissertação
O método de trabalho utilizado compreendeu:


Pesquisa bibliográfica: a pesquisa bibliográfica foi direcionada a temas que
estarão entrelaçados neste trabalho:



Visitas a dois fabricantes de revestimentos sintéticos texturizados: ambos
localizados no estado de São Paulo, a fim de se conhecer o processo de
produção, informações com relação à origem dos materiais utilizados,
principais equipamentos empregados no processo produtivo;



Revisão bibliográfica para obtenção das formulações;
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Análise pormenorizada da fração não volátil de formulações de RST: esse
trabalho consistiu em obter, por meio de ensaios laboratoriais e consulta a
bibliografia, as principais características dos materiais que compõem os RST
(cargas, ligantes, pigmentos), as distribuições granulométricas mais utilizadas
na formulação dos RST, de forma a subsidiar a melhor aplicação do conceito
de empacotamento de partículas na formulação desses produtos;



Realização de ensaios para a caracterização completa dos produtos
comercializados no mercado;



Execução dos ensaios laboratoriais em amostras de RST comerciais dos
fabricantes supracitados: esta etapa teve por objetivo obter os perfis
granulométricos de RST comerciais para servir como referência de
comparação após os mesmos perfis terem sido ajustados. Foi realizado o
estudo da composição granulométrica das cargas por meio do peneiramento
convencional no caso das cargas com diâmetros até 0,035 mm e por
granulometria a laser das cargas com diâmetros inferiores a 0,035 mm.



Análise das formulações do mercado e proposta de novas formulações
considerando-se diferentes coeficientes de empacotamento e teor de resina.



Avaliação laboratorial do desempenho dos RST formulados: nessa etapa as
formulações teóricas, nas quais foi empregado o conceito de empacotamento
de partículas, foram preparadas pelos fabricantes e devolvidas ao autor. Em
laboratório essas amostras foram caracterizadas, para confrontar o total
atendimento a formulação teórica, e submetidas a ensaios de desempenho
juntamente com as amostras de referência (originais). A definição dos ensaios
de desempenho foi obtida por meio do estudo bibliográfico, considerando a
finalidade de uso do produto, exigências do usuário e condições de
exposição.
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3

REVESTIMENTOS SINTÉTICOS TEXTURIZADOS (RST)
Os primeiros registros da utilização dos revestimentos sintéticos texturizados

datam da década de 1950 na Itália, pouco tempo após o início da disponibilização
dos polímeros de base acrílica na Europa (HIPÓLITO et al., 2013). Devido às suas
características relacionadas à facilidade de aplicação, baixo custo, possibilidade de
obtenção de inúmeros efeitos texturizados, maior espessura, capacidade de
dissimular fissuras, entre outras vantagens, tornaram-se uma alternativa à pintura
tradicional à base de cal, predominante na época (CIPRACOLOR, 2005) e, seu uso
foi rapidamente difundido naquele país.
No Brasil, de acordo com Lara Neto (1998), os revestimentos sintéticos
texturizados foram introduzidos nos anos 1960, tendo como composição básica
grãos de quartzo ou dolomita pigmentados artificialmente, agregados com resina.
Em poucas décadas, diversas fábricas de pequeno porte foram instaladas no país,
sendo hoje um produto muito comum nas construções e nos depósitos de materiais
de construção e paulatinamente representando uma fatia considerável dos
revestimentos de paredes e fachadas das edificações.
No mercado brasileiro, os RST têm sido muito empregados devido à
possibilidade de obter superfícies com efeitos estéticos impraticáveis quando
comparado às pinturas tradicionais de acabamento liso, tais como: maior espessura
da camada permite esconder irregularidades das superfícies, capacidade de
dissimular fissuras que resulta maior proteção aos agentes climáticos, propriedades
essas que resultam em maior durabilidade que a obtida com tintas de acabamento
liso. São aplicados em uma espessura de 1 a 3 mm sendo capazes de esconder
imperfeições, de até certos limites, do substrato. Sua durabilidade é da ordem de 10
a 15 anos desde que devidamente aplicado e especificado. Após este período, o
RST pode eventualmente apresentar ressecamento, perda de flexibilidade e
surgimento de fissuras devido à exposição prolongada ao intemperismo natural
(BRITEZ, 2007).
A forma de aplicação desse revestimento se adaptou com muita facilidade à
tecnologia construtiva atual, podendo ser aplicado com rolo, desempenadeira e
também por projeção mecânica. A maioria dos revestimentos sintéticos texturizados
chega às obras, prontos para serem aplicados. Em casos específicos, como na
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aplicação por projeção, pode haver a necessidade de ajuste da viscosidade do
produto que deve ser realizada com o solvente recomendado pelo fabricante (ORY,
2004).
Cabe ressaltar, no entanto, que apesar de seu uso estar difundido no mercado
da construção civil em todo país, trata-se de um produto para o qual não se dispõe
de normalização técnica que defina requisitos e critérios de desempenho de forma a
nortear o usuário na escolha do produto mais adequado às suas condições de
aplicação e/ou utilização. Inclusive, nota-se que a própria nomenclatura não está
devidamente definida, gerando muitas dúvidas aos fabricantes e usuários. Por outro
lado, há duas normalizações nacionais que tratam desse tipo de revestimento, a
ABNT NBR 11702:2010 estabeleceu a nomenclatura para esses produtos, quando
em pasta, como textura, bem como definiu três classificações em relação à
dimensão das cargas; a saber: texturas de grãos finos (lisa), texturas de grãos
médios e texturas de grãos grossos (rústica) (ABNT 2010). Por sua vez, a norma
NBR 15575-1:2013 estabeleceu para os revestimentos obtidos com esses produtos
a nomenclatura revestimentos sintéticos texturizados. Essa norma também cita vida
útil mínima de 8 anos para esse tipo de revestimento.
Isso posto, depreende-se a necessidade urgente de padronização de
nomenclatura, bem como o estabelecimento de requisitos e critérios de
desempenho, para os quais este trabalho pode contribuir (ABNT, 2013).
O RST é obtido a partir de dois produtos:


Fundo selador: produto formulado a partir de ligantes sintéticos de moléculas
de pequenas dimensões, podendo ou não conter cargas minerais. Essa
película tem por objetivo uniformizar a absorção do substrato.



Produto em pasta: resulta no acabamento final e atribui ao sistema de
revestimento diversos requisitos de desempenho, bem como efeitos
decorativos, tais como a cor desejada, grau de brilho e textura, etc (Figura 1).
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Figura 1 - Efeitos no acabamento final do RST

Fonte: Textura Rio Vendas

3.1

Principais constituintes do RST
Os revestimentos sintéticos texturizados são constituídos basicamente pelos

seguintes componentes: ligante (resina); cargas minerais; veículo volátil; aditivos
diversos; e pigmentos. A seguir são apresentadas as principais características de
cada um desses componentes.
3.1.1 Ligantes
O ligante, também conhecido como resina, é o principal constituinte da
formulação, pois é responsável por unir os demais componentes entre si e aderi-los
ao substrato. Se o teor de ligante (resina) for insuficiente ou de má qualidade, pode
resultar em uma camada de revestimento de baixa coesão, alta absorção capilar e
capacidade insuficiente para dissimular fissuras do substrato, podendo comprometer
a durabilidade do sistema de revestimento (BECERE, 2007; BRITEZ, 2007).
Os ligantes empregados nos RST são de natureza orgânica geralmente
encontrados sob a forma de emulsões aquosas. Trata-se de polímeros que são
macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, denominados
monômeros (Figura 2 e Figura 3). Os monômeros são moléculas de baixa massa
molecular os quais, a partir das reações de polimerização, vêm a gerar a
macromolécula polimérica. Eles podem ser lineares, ramificados bidimensional ou
tridimensionalmente (cross-linked). Podem ser classificados como termoplásticos,

19

quando no seu estado acabado podem ser repetidamente amolecidos e endurecidos
pelo aumento ou diminuição da temperatura, ou como termofixos quando em seu
estado final são insolúveis e infusíveis. As características dos polímeros estão muito
relacionadas à sua geometria, o que explica o seu comportamento e as suas
propriedades (FELDMAN, 1989).
Segundo a NBR 12554:2013, basicamente, a resina é a responsável pelas
propriedades de impermeabilidade, resistência aos agentes químicos e ao
intemperismo natural, brilho, dureza, aderência, flexibilidade etc. (ABNT, 2013).
Algumas variações menores dessas propriedades podem ser obtidas pela
modificação de outros componentes da formulação. O conjunto de resinas define as
condições de cura do sistema, e modificações promovidas por misturas de solventes
ou aditivos não alterarão significativamente o desempenho básico de secagem nem
a cura previamente estabelecida pelas resinas (KAIRALLA, 1995).
O ligante majoritariamente empregado nesses revestimentos em pastas é a
resina acrílica, que é responsável pela formação do filme e confere propriedades de
resistência à abrasão, brilho e resistência à água. A resina acrílica mais utilizada em
RST é a acrílica-estirenada em emulsão aquosa fabricada pela reação entre um
acrilato (de butila ou de metila) com estireno, usando uma pequena quantidade de
ácido acrílico como estabilizante com o objetivo de se obter um melhor desempenho
em termos de flexibilidade (proporciona maior alongamento da camada), elevada
resistência à absorção de água, entre outras propriedades, permitindo agregar maior
durabilidade ao sistema de revestimento.
Figura 2 - Monômero de estireno

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 3 - Monômero de acrilato de
butila

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.1.2 Cargas

Cargas

são

partículas

sólidas

de

natureza

essencialmente

mineral,

eventualmente sintética, que dão forma (corpo) aos RST. Algumas normas
internacionais, por exemplo, a DIN 18550-1:2014, estabelecem como RST produtos
constituídos com cargas de dimensões maior ou igual a 0,25 mm, como forma de
distingui-los das tintas imobiliárias que basicamente usam os mesmos constituintes.
As cargas na formulação, além de proporcionarem o corpo do próprio
revestimento, também são responsáveis pela resistência do RST às intempéries, ao
risco, por reduzir o brilho, alterar características de deformação e sedimentação e,
condicionam os aspectos superficiais, tais como a espessura e o tipo de textura final
(riscado, graffiato etc.).
Cargas minerais são mais acessíveis economicamente comparadas com
pigmentos como o dióxido de titânio ou pigmentos coloridos, por exemplo, e são
facilmente incorporadas no filme. Em sua maioria são minerais inorgânicos brancos.
São obtidas da moagem de rochas ou por precipitação química e, após
processadas, são refinadas e separadas por granulometria (KOLESKE, 1995).
Os principais tipos de cargas minerais são os carbonatos, silicatos, sulfatos e
óxidos, como: carbonato de cálcio (calcita) – natural ou precipitado; carbonato de
cálcio e magnésio (dolomita); quartzo; silicato de magnésio; sulfato de bário; sílica;
caulim; e mica. No Brasil as cargas mais utilizadas são as rochas carbonáticas,
especificamente os dolomitos e também as areias quartzosas de rio (BECERE,
2007).
As cargas minerais chegam às fábricas normalmente acondicionadas em
sacos, porém, devido ao processo de extração da matéria-prima não contemplar
controle granulométrico rigoroso, as faixas granulométricas variam sensivelmente
entre os lotes, sendo necessário em algumas situações um ajuste granulométrico
por meio de máquinas vibratórias antes de seu emprego.
Uma vez que as cargas determinam o corpo do revestimento e condicionam
diversas propriedades do RST, sua correta seleção e o correto emprego das
diversas faixas granulométricas na composição dos RST são fatores de grande
importância e que ao longo do tempo têm sido tratados de forma incipiente.
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O carbonato de cálcio e magnésio natural, conhecido no mercado como
dolomita, é um mineral muito semelhante à calcita (carbonato de cálcio natural),
porém com diferente teor de magnésio em sua composição, sendo amplamente
utilizado devido ao baixo custo e disponibilidade na natureza na forma de rochas
dolomíticas (Figura 4). Esse mineral tem coloração cinza de raias brancas e de brilho
vítreo; quando em pó fino tem cor branca, é insolúvel e inodoro (Figura 5).
Figura 4 - Rocha de carbonato de cálcio natural

Figura 5 - Carbonato de cálcio
moído

Fonte: Okamoto
Fonte: Alibaba

O sulfato de bário é um mineral (BaSO4), possui coloração branca e densidade
bastante alta para um mineral inorgânico

(4,5 g/cm³). Industrialmente é

predominantemente usado na forma de barita, mas pode ser purificado através de
um processo de precipitação e ser comercializado na forma de sulfato de bário
precipitado (CIULLO,1996).
A barita e o sulfato de bário precipitado são usados para melhorar as
propriedades ópticas dos sistemas de revestimentos, assegurando uma completa
distribuição das partículas de pigmento. Atuam como cargas de elevada alvura com
função primária de conferir uma cobertura opaca. Produz um alto grau de
impermeabilidade e durabilidade, conferindo resistência ao risco (LUZ et al., 2008).
O quartzo é uma forma cristalina da sílica natural, a qual possui a fórmula
química SiO2. É um composto considerado quimicamente inerte, extraído de jazidas,
em geral sob a forma de areia e utilizado em diversas faixas granulométricas de
acordo com a aplicação desejada. Em sua aplicação em revestimentos, tem a
finalidade de aumentar a resistência à abrasão e definir a textura.
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O Caulim é o termo utilizado para denominar um grupo de argilominerais – os
aluminossilicatos - oriundos de alterações em feldspatos por ação do intemperismo.
São minerais de baixa granulometria e se caracterizam pelo comportamento
plástico, que é resultado pelo escorregamento entre os planos lamelares de sua
estrutura (ROTHON, 2001).
3.1.3 Aditivos
Os aditivos são compostos químicos utilizados em pequenas quantidades,
normalmente inferiores a 5%. Dependendo do tipo, modificam uma ou mais
características da formulação e, individualmente, são adicionados em quantidades
relativamente pequenas, normalmente entre 0,1% e 2% do total da massa da
composição. Usualmente são divididos por função, sendo as principais: aditivos de
ação cinética (contribui para a consolidação na aplicação); aditivos de reologia
(favorece a aplicabilidade); aditivos de processo (facilita etapas da produção
industrial); e aditivos de preservação (estão vinculados à durabilidade).
a) Aditivos de cinética
Os aditivos secantes podem ser definidos como um produto que promove ou
acelera a secagem, cura ou endurecimento de resinas à base de óleos vegetais. Os
produtos mais utilizados como secantes são soluções de sais metálicos de ácidos
monocarboxílicos em hidrocarbonetos, com conteúdo metálico preestabelecido. A
maioria dos metais empregados na síntese de secantes são elementos de transição
e os mais importantes são à base de cobalto, manganês, chumbo, zinco, ferro e
zircônia.
Os aditivos catalisadores são substâncias que agem aumentando as
velocidades de reação, quer pela introdução de um novo mecanismo de reação,
quer por adsorção dos reagentes na superfície do catalisador, possibilitando uma
reação mais fácil.
Sempre que um recipiente contendo uma tinta é deixado aberto, pode-se
perceber a formação de uma película na superfície da tinta. Esta película é chamada
de pele. Com o passar do tempo a espessura da pele formada tende a aumentar,
tendendo ao endurecimento total do produto. Os aditivos antipeles são antioxidantes
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voláteis, isto é, retardam a formação de pele, porém volatizam quando o produto é
aplicado sobre uma superfície, permitindo que esta seque naturalmente.
b) Aditivos reológicos
Todos os aditivos reológicos têm a finalidade de proporcionar ao produtor,
meios seguros e práticos para regular as características de fluidez de seus produtos.
Estes aditivos são de fácil incorporação e não afetam outras propriedades dos
produtos.
Alguns exemplos de aditivos reológicos são: espessantes, niveladores,
antiescorrimento.
c) Aditivos de processo (surfactantes);
Aditivos de processo são aqueles que durante a fase de preparação de um
produto facilita o processo produtivo.
São exemplos: os dispersantes, que facilitam a dispersão dos produtos
puverulentos nos veículos (lecitina, palmiato de zinco), umectantes, diminuem a
tensão interfacial entre a fase sólida e a fase líquida (ácido oleico e outros ácidos
orgânicos); os emulsificantes que favorecem a formação de uma emulsão e
assegura a sua estabilidade (sabões alcalinos, bentonita, lanolina, negro de fumo);
os agentes antiespumantes que diminuem ou evitam a formação de espumas
indesejáveis (álcool octílico).
d) Aditivos de preservação (biocidas, estabilizantes de ultravioleta).
São funções do RST a proteção e a decoração. Contaminações biológicas, que
podem ocorrer tanto no filme seco como no RST ainda úmido, podem comprometer
seriamente essas funções.
O RST contém diversos compostos orgânicos que servem como nutrientes
para esses microrganismos e, na presença de luz solar, oxigênio, pH, temperatura
ou umidade pode ocorrer crescimento da colônia. Como medida preventiva ao
processo de colonização pode-se empregar agentes biocidas na composição do
RST.
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Na prática, agentes biocidas são conhecidos como fungicidas, bactericidas e
algicidas.
3.1.4 Veículo volátil
O veículo volátil é constituído por solventes e diluentes.
O solvente é um veículo volátil capaz de solubilizar as resinas, formando uma
mistura homogênea, e de melhorar sua viscosidade, facilitando a aplicabilidade dos
revestimentos sintéticos texturizados e aumentando a aderência ao substrato. São
selecionados em função da sua natureza, mantendo os pigmentos e as resinas
dispersas ou dissolvidas em um estado fluido. Após a aplicação da tinta, a porção
líquida evapora de forma gradual, formando uma película de pigmentos estruturada
com a resina. Normalmente os solventes não reagem com os constituintes da tinta.
Eusébio e Rodrigues, (2004) definem diluentes como líquidos voláteis, simples
ou misturas, que podem ser usados em conjunto com solvente sem causar qualquer
efeito adverso. É parcial ou totalmente miscível com o veículo e adiciona-se à tinta
ou revestimento durante o processo de fabricação ou no momento da aplicação para
a obtenção das características de aplicação adequadas.
3.1.5 Pigmentos
Pigmentos são partículas sólidas, insolúveis, que dão ao filme seco as
propriedades de cor, cobertura, resistência aos agentes químicos e à corrosão
(GNECCO; MARIANO; FERNANDES, 2005).
De acordo com Ory (2004) os pigmentos brancos representam 90% do total
dos pigmentos utilizados em pinturas, revestimentos, esmaltes e lacas que se
fabricam para todas as classes de revestimentos.
Dentre os pigmentos, o mais importante para o setor das tintas imobiliárias e
consequentemente, para os RST é o dióxido de titânio (TiO2).
Encontrado sob três estruturas cristalinas (anatásio, rutilo e brookita) estas
formas de TiO2 podem ser naturais ou preparadas sinteticamente, mas somente as
fases anatásio e rutilo são produzidos comercialmente.
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Segundo Stellman (1998), por este motivo o dióxido de titânio atrai cada vez
mais interesse 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. Devido à elevada estabilidade e poder de oxidação, seu uso apresenta
vantagens devido ao seu baixo custo, inércia química, insolubilidade em água e
estabilidade para uma ampla faixa de pH.
Para Maia (2001), o maior emprego do dióxido de titânio, aproximadamente
50%, está na fabricação de tintas devido ao alto índice de refração, opacidade,
poder de encobrir imperfeições das superfícies onde são aplicadas, inércia química
e toxicidade nula.
3.2

Formulação e produção do RST
O processo de produção do RST não difere do processo de produção das

tintas látex destinadas à construção civil. Basicamente consiste de 6 etapas
principais (Figura 6) descritas abaixo:

Figura 6 - Principais etapas do processo de produção do RST

Pesagem

Dispersão

Prémistura

Enlatamento

Adição

Fonte: Elaborado pelo autor



Pesagem: consiste na dosagem da quantidade correta de cada componente
que entrará na formulação. Nesta etapa são utilizados desde equipamentos
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simples de dosagem até sistemas automatizados onde os componentes são
quantificados eletronicamente.


Pré-mistura:

consiste

em

homogeneizar

previamente

determinados

componentes como ligantes, pigmentos, cargas, veículos voláteis e aditivos
para facilitar a homogeneização e a dispersão final dos constituintes.


Dispersão: Dispersar implica em dissipar, separar as partículas até máxima
distribuição de partículas primárias cujas dimensões são relativamente
pequenas (KAIRALLA et al., 1995). O tamanho das partículas vai depender
da estrutura do pigmento utilizado. Sendo a dispersão um parâmetro
importante para a formulação, ela pode ser mais bem definida como uma
dispersão de partículas de pigmentos em um veículo, ao invés de uma
simples mistura de pigmento e veículo (KAIRALLA et al,1995).



Adição: refere-se à adição dos componentes que não participaram da prémistura e da fração do ligante que geralmente é separada para adição nesta
etapa.



Tingimento: adição de pigmentos em quantidades suficientes para se atingir a
cor desejada. Nesta etapa ocorrem possíveis correções de formulação para
atender as especificações pretendidas.


3.3

Enlatamento: inserção do produto na embalagem final (IBRACON, 2009).
Função dos revestimentos sintéticos texturizados nas edificações
Após a aplicação de uma camada denominada primária, que é obtida pela

aplicação de fundo/selador que são produtos formulados a partir de ligantes
sintéticos de moléculas de pequenas dimensões, podendo ou não conter cargas
minerais, aplica-se a camada decorativa, que resulta no acabamento final, atribuindo
ao sistema de revestimento os efeitos decorativos, tais como a cor desejada, grau
de brilho e textura.
Dentre as diversas funções dos revestimentos sintéticos texturizados nas
edificações, as principais funções são:
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3.3.1 Estanqueidade
A principal função dos RST nas fachadas é sem dúvida contribuir com a
estanqueidade à água. A importância da estanqueidade à água justifica-se pela
função dos revestimentos sintéticos texturizados em minimizar os efeitos associados
à incidência de água de chuva, traduzidos nas infiltrações para o interior da
edificação ou para o interior da parede. Resulta como contribuição na proteção dos
elementos de vedação e estruturais contra a deterioração e, na salubridade do
interior da edificação. Apesar da estanqueidade à água de uma parede não ser
função somente dos revestimentos, estes devem proporcionar proteção ao substrato
face à ação direita da chuva, e havendo a penetração de água através do
revestimento, este deverá ter propriedade tal que facilite a evaporação rápida da
água infiltrada (BECERE, 2007).
Esse requisito torna-se mais relevante no contexto das construções brasileiras
devido a inexistência de critérios de estanqueidade para os emboços, que são os
substratos majoritários de aplicação dos RST, ficando, dessa forma, a função de
impedir a entrada de água no sistema de revestimento por conta do RST. A grande
maioria das construtoras e seus engenheiros empregam esse tipo de revestimento
com esse objetivo.
Cabe ressaltar que, embora a NBR 15575-4:2013 estabeleça critérios para o
requisito de estanqueidade do sistema de revestimento, ou seja, para todo o
conjunto da parede, o critério se apresenta bastante tolerante uma vez que permite
até 5% de umidade na face interior da parede, para edifícios com mais de 1
pavimento (ABNT, 2013), condição mais que suficiente para o desenvolvimento de
fungos emboloradores e outras manifestações patológicas relacionadas à umidade.
Dessa forma, enquanto não são estabelecidos critérios quanto ao coeficiente
máximo de absorção de água por capilaridade para os emboços, os RST
continuarão sendo largamente empregados com a função de estanqueidade. Por
outro lado, a inexistência de normalização especifica para os RST, dificulta ao
usuário a aquisição desses produtos com base em seu desempenho, o que resulta
muitos produtos com desempenho duvidoso, quer por sua formulação deficiente, e
aqui um dos principais motivos é o desconhecimento do papel do empacotamento
de partículas, quer pelo uso de resinas de baixa qualidade.

28

3.3.2 Função decorativa
Sabattini et al. (2006) descrevem que as pinturas, em geral, têm a função de
proteger os revestimentos de argamassa contra o seu esfarelamento, da ação da
umidade, reduzir a absorção de água e inibir o desenvolvimento de fungos e bolores.
Essa função também é desempenhada pelos RST.
Concomitantemente

os

RST

desempenham

função

decorativa

ao

proporcionarem a aparência final do revestimento, por meio de cores, brilho, matizes
e texturas.
As possibilidades de texturas com os RST são inúmeras. Para os RST
aplicados com rolo, as texturas são definidas pelas ranhuras presentes no
dispositivo. Por sua vez, para os RST aplicados com desempenadeira a obtenção
dos efeitos decorativos depende da habilidade do aplicador e, quando aplicados por
projeção, o efeito decorativo dependerá da habilidade do aplicador e das
características do bico de projeção que definirão o formato do material projetado.
Após a projeção, normalmente é empregado uma desempenadeira metálica com
objetivo de comprimir um pouco o material projetado contra o substrato para se obter
o aspecto conhecido como travertino. A Figura 7 mostra a aplicação de um RST com
rolo, que é processo amplamente utilizado. A Figura 8 apresenta a aplicação por
projeção, destacando seu aspecto travertino. A Figura 9 mostra a aplicação com
emprego de desempenadeira.
Figura 7 - RST aplicado por rolo

Fonte: Ytimg

Figura 8 - RST aplicado por projeção

Fonte: Classic Texturas
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Figura 9 - RST aplicado com desempenadeira

Fonte: Textura e Cia

3.4

Principais manifestações patológicas constatadas no RST
Dentre os diversos agentes de degradação que interferem na durabilidade dos

revestimentos sintéticos texturizados, o mais agressivo é a água. Há outros agentes
que também causam degradações nesse tipo de revestimento, que são os agentes
biológicos (microrganismos) e a degradação por radiação ultravioleta (UV). Todavia,
o surgimento de manifestações patológicas devido a esses agentes demora mais
tempo para ocorrer.
Cabe ressaltar, também, que é muito comum encontrar manifestações
patológicas nesse tipo de revestimento decorrentes de anomalias no substrato de
aplicação, sendo as mais comuns os substratos pulverulentos ou de baixa
resistência superficial, a presença de gesso na argamassa de revestimento
(sulfoaluminato de cálcio), excesso de fissuras no substrato e também substrato com
excesso de sais solúveis.
Outra manifestação patológica muito comum decorre da aplicação do produto
em pasta sobre superfícies altamente úmidas, prática incorreta para esse tipo de
revestimento, facilmente identificável pela presença de bolhas e/ou degradação da
camada (Figura 10). Mesmo revestimentos sintéticos texturizados com correto
equilíbrio entre absorção de água e permeabilidade ao vapor de água, requisitos de
desempenho fundamentais para esse tipo de revestimento, quando aplicados sobre
substratos com umidade excessiva, certamente apresentarão descolamentos (Figura
11).
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Figura 10 - Manifestação patológica

Figura 11 - Manifestação patológica

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

A presença de umidade nos substratos favorece a agressividade química nas
superfícies cimentícias e podem conduzir a:


Diminuição da adesão e descolamento da camada de revestimento sintético
texturizado;



Retardamento no endurecimento da camada de revestimento sintético
texturizado;



Formação de manchas e eflorescências;



Empolamento da camada de revestimento sintético texturizado se esta
apresentar elevada resistência à difusão de vapor;
Cabe ressaltar que a ocorrência de uma manifestação patológica pode estar

relacionada à ação de um ou mais desses agentes de degradação atuando juntos ou
isoladamente.
E, finalmente, diversas manifestações patológicas têm sido observadas,
resultado da deficiência de distribuição das cargas, ou seja, empacotamento
ineficiente. As principais manifestações patológicas relacionadas a má distribuição
das cargas são:


Camada de revestimento heterogênea com baixo poder de cobertura;



Desequilíbrio entre absorção de água e a permeabilidade ao vapor de água;
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Baixa aptidão para dissimular fissuras de até certos limites. De acordo com
UEAtc (1978), esses revestimentos devem ser aptos a dissimular fissuras no
substrato de até 0,2 mm;



Baixa capacidade de correção de irregularidades da superfície;



Resistência insuficiente à passagem de água sob pressão.
A distribuição granulométrica das cargas impacta negativamente no consumo

de resina e aditivos, uma vez que se torna necessário aumentar o teor desses
materiais para promover o fechamento dos poros. Também, resulta em produtos em
pasta com menor teor de sólidos e, consecutivamente, resultará em menor
rendimento depois de aplicado.
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4

EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS - CONCEITOS
O interesse pelo empacotamento de partículas, segundo Castro e Pandolfelli

(2007), pode ser explicado pelo fato de que uma grande parte dos materiais naturais
ou industriais com os quais se lidam diariamente são, ou contém, partículas de
diferentes formas e tamanhos. Nesse campo de ação, as “partículas” são
consideradas como os grãos de agregados, minerais, metais, solos, moléculas,
poros ou rochas. Assim, o comportamento de tais materiais depende parcialmente
das propriedades das partes que o compõem e parcialmente das interações entre
elas.
O empacotamento de partículas é definido como uma seleção adequada da
proporção e do tamanho dos materiais particulados, de forma que os vazios maiores
sejam preenchidos com partículas menores, cujos vazios serão novamente
preenchidos com partículas ainda menores e, assim, sucessivamente (McGEARY,
1961 apud TEIXEIRA, CORDON, 2013)2.
O empacotamento de partículas é um fator que, além de poder tornar os
produtos mais econômicos, ainda tende a produzi-los sem grande alteração
volumétrica (CATOIA, 2007).
O termo empacotamento pode ser representado quantitativamente pela
densidade de empacotamento, definida como o volume de sólido em uma unidade
de volume total (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
Um material com densidade de empacotamento teórica máxima possuiria
ausência de vazios.
4.1

Terminologia
A terminologia adotada por Funk e Dinger (1994) foi a seguinte:


Monodispersão: composta por partículas de um único tamanho, tanto
esféricas, como não esféricas;

2

McGeary, R. K. "Mechanical packing of spherical particles." Journal of the American Ceramic Society 44, no.
10 (1961): 513-522.
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Tamanhos

discretos:

partículas

pertencentes

a

uma

estreita

faixa

granulométrica, como, por exemplo, entre duas malhas sucessivas de
peneiras, ou pertencentes a uma classe única em um analisador de
partículas. Uma vez que se trata de uma faixa granulométrica, o
empacotamento é superior ao de monodispersões;


Polidispersões: uma mistura de duas ou mais monodispersões ou tamanhos
discretos;



Modalidade: o número de monodispersões ou tamanhos discretos em uma
polidispersão. Uma mistura com duas monodispersões, por exemplo, é
denominada bimodal; com três, trimodal; e com mais de três, polimodal;



Distribuição Granulométrica Descontínua: a faixa de distribuição de tamanhos
de partículas apresenta intervalos (“gaps”) onde se verifica a ausência de
determinados tamanhos de partículas;



Distribuição Granulométrica Contínua: a faixa de distribuição de tamanhos de
partículas é contínua em toda sua extensão (ausência de “gaps”);



Eficiência de empacotamento (Pe): conteúdo de sólidos presente em qualquer
unidade de volume que o contenha, ou seja, volume realmente ocupado pelas
partículas em relação ao volume total do sistema (sólidos mais vazios), sendo
o resultado apresentado em porcentagem (%).



Fator de empacotamento (Pf): definido como:
Pf = Pe / 100



(1)

Porosidade (Po): volume de vazios entre as partículas, expresso em fração do
volume:
Po = 1 - Pf

(2)

O efeito da quantidade e do tamanho das partículas na eficiência de
empacotamento está representado na Figura 12.
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Figura 12 - Efeito da quantidade e do tamanho das partículas na eficiência de
empacotamento

Sistema monodisperso

Máxima densidade de
empacotamento teórica

Deficiência de
partículas grandes

Deficiência de
partículas pequenas

Distribuição inadequada de
tamanhos de partículas

Fonte: OLIVEIRA et al., 2000

4.2

Modelos de empacotamento
Na literatura podem ser encontradas diversas publicações com vários outros

modelos de empacotamento de partículas, tanto discretos como contínuos. Isso é o
indicativo da elevada importância desse campo de conhecimento nos mais variados
ramos da indústria.
Os estudos teóricos e experimentais relacionados ao empacotamento de
partículas geraram duas abordagens básicas: uma discreta, que considera as
partículas individualmente (modelo de Furnas); e outra contínua, que trata as
partículas como distribuições contínuas (modelo de Andreasen) (OLIVEIRA et al.,
2000).
4.2.1 Modelo de Furnas
Em seu trabalho, Furnas desenvolveu procedimentos para o cálculo do volume
aparente de misturas binárias e de outras mais complexas (multicomponentes).
O modelo de empacotamento discreto representado pelo modelo de Furnas
baseia-se na introdução de partículas de tamanhos cada vez menores nos
interstícios deixados por partículas maiores já empacotadas (OCTAVIANO, 1999).
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Furnas mostrou que as proporções dos vários tamanhos de partículas
envolvidas na elaboração de uma distribuição de máxima densidade de
empacotamento formam uma progressão geométrica. Sendo assim, generalizou sua
teoria para qualquer mistura polimodal (infinitos diâmetros discretos), a qual, na
realidade, corresponde a distribuições contínuas que satisfazem a seguinte
equação:

𝑫𝑷𝐥𝐨𝐠 𝒓 − 𝑫𝑺𝐥𝐨𝐠 𝒓
𝑪𝑷𝑭𝑻(%) = 𝟏𝟎𝟎𝒙 ( 𝐥𝐨𝐠 𝒓
)
𝑫𝑳
− 𝑫𝑺𝐥𝐨𝐠 𝒓

(3)

Onde:
CPFT é a porcentagem acumulada de partículas menores que Dp;
DP é o diâmetro da partícula;
DL é o diâmetro da maior partícula;
ṝ é o quociente entre o volume das partículas retidas em uma malha imediatamente
inferior;
DS é o diâmetro da menor partícula.
4.2.2 Modelo de Andreasen
Andreasen mostrou que, em distribuições reais de partículas, todos os
tamanhos (diâmetros) podem estar presentes, de forma que uma teoria para o
empacotamento

de

partículas

deveria

ser

desenvolvida

considerando

as

distribuições como contínuas.
O empacotamento ideal de partículas foi descrito por Andreasen como aquele
em que, em torno de duas partículas específicas com tamanhos muito diferentes há
condições de similaridade; isto é, a “imagem da granulação” de ambos os ambientes
deve ser a mesma, como se fotografias das vizinhanças de cada uma das partículas,
quando devidamente ampliadas, fossem as mesmas em todo o sistema de
partículas. Essa condição de similaridade define a distribuição de tamanho de
partículas em torno de uma lei de potências:
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𝑫𝑷 𝒒
𝑪𝑷𝑭𝑻(%) = 𝟏𝟎𝟎𝒙 ( )
𝑫𝑳

(4)

Onde:
CPFT é a porcentagem acumulada de partículas menores que Dp;
DP é o diâmetro da partícula;
DL é o diâmetro da maior partícula;
q é o módulo ou coeficiente de distribuição.
Andreasen, dando ênfase à experimentação, determinou que, para maximizar o
empacotamento, o expoente q de sua equação deveria estar entre 0,33 (1/3) e 0,50
(1/2). Estudos posteriores realizados por Funk e Dinger (1994) mostraram, através
de simulações computacionais, que o expoente que realmente propicia a máxima
densidade de empacotamento é 0,37.
A distribuição de Andreasen, com coeficiente q = 0,37, é a de máximo
empacotamento teoricamente possível. No entanto, isso ocorre quando Ds é 0, o
que, na prática, não se verifica (Ds > 0). Sendo assim, para maximizar o
empacotamento com sistemas reais deve-se utilizar o menor Ds possível.
4.2.3 Modelo de Alfred
Funk e Dinger (1994) realizaram uma extensa análise comparativa entre os
modelos mais significativos de empacotamento de partículas, tanto discretos como
contínuos, a qual resultou nas seguintes considerações:


No modelo generalizado de Furnas, a quantidade de partículas finas de
diâmetros distintos, adicionada para construir a distribuição, forma uma
progressão geométrica.



A distribuição de Andreasen gera uma linha reta, quando representa
graficamente em uma escala log-log, indicando também uma progressão
geométrica.
A partir de tal análise provaram que os modelos de Furnas e Andreasen

convergem matematicamente para a equação apresentada a seguir:
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𝑫𝑷𝒒 − 𝑫𝑺𝒒
𝑪𝑷𝑭𝑻(%) = 𝟏𝟎𝟎𝒙 ( 𝒒
)
𝑫𝑳 − 𝑫𝑺𝒒

(5)

Onde:
CPFT é a porcentagem acumulada de partículas menores que Dp;
DP é o diâmetro da partícula;
DL é o diâmetro da maior partícula;
DS é o diâmetro da menor partícula;
q é o módulo ou coeficiente de distribuição.
O modelo de Alfred, representado pela equação (5), é um aperfeiçoamento das
equações anteriores, o qual mostra que, na realidade, os modelos de Furnas e
Andreasen podem ser visualizados como formas distintas de se expressar uma
mesma coisa. Nessa equação, além de se introduzir o conceito de tamanho mínimo
de partículas na equação de Andreasen, faz-se uma revisão matemática do modelo
de Furnas.
4.3

Fatores que interferem no empacotamento de partículas

4.3.1 Distribuição Granulométrica
A análise granulométrica consiste na determinação das dimensões das
partículas representativas que constituem o material e no tratamento estatístico
dessa informação. Basicamente devem-se determinar as dimensões das frações das
partículas individualmente e estudar a sua distribuição, quer pela massa de cada
classe dimensional considerada, quer pelo seu volume, quer ainda pelo número de
partículas integradas em cada distribuição granulométrica.
O primeiro fator a ser considerado para a distribuição granulométrica é a
existência de partículas com distribuições granulométricas diversas, alterando a
condição

de

monodispersão,

podendo

obter

sistemas

com

fatores

de

empacotamento bastante elevados, próximos de 1, até misturas onde esse fator se
aproxima do nível das monodispersões. Nas monodispersões, se os vazios
existentes entre as partículas forem preenchidos por partículas menores que os
mesmos, ocorrerão uma diminuição da porosidade e um aumento da densidade de
empacotamento. Se forem, no entanto, introduzidas partículas maiores que os

38

vazios existentes, poderão ocorrer um aumento da porosidade e uma diminuição da
densidade de empacotamento. Assim, a distribuição granulométrica do sistema
determina o aumento ou não da densidade de empacotamento (OLIVEIRA et al,
2000).
4.3.2 Morfologia
Segundo OLIVEIRA et al (2000), um fator que pode alterar a condição de
empacotamento das partículas é a sua morfologia (forma). Quanto mais afastada do
formato esférico for à partícula, menor é a densidade de empacotamento de uma
distribuição que a contenha. Isso ocorre devido à fricção interparticular que surge
pelo contato das superfícies irregulares das mesmas. Quanto menor o tamanho das
partículas irregulares, maior esse efeito, em função da maior área superficial
específica. Não há na literatura regras que definam quantitativamente o efeito da
morfologia das partículas sobre a densidade de empacotamento com exatidão,
sendo esse avaliado apenas qualitativamente.
O comportamento de uma mistura bimodal de partículas não esféricas, em
relação à densidade de empacotamento, é o mesmo que o de partículas esféricas,
mas com valores inferiores de densidade que ocorrem aproximadamente com a
mesma proporção entre partículas grossas e finas, não dependendo do formato das
mesmas. Entretanto, o efeito de aumento da densidade relativa de empacotamento
de partículas em função da mistura é mais pronunciado nas combinações de
partículas não esféricas.
Misturas de partículas, com baixas concentrações de partículas não esféricas,
não apresentaram redução acentuada na densidade de empacotamento.
Por meio do controle da distribuição granulométrica é possível otimizar a
densidade de empacotamento em sistemas compostos por partículas não esféricas.
Geralmente a densidade se eleva com o valor do quociente entre os tamanhos
(diâmetros) das partículas maiores e os das menores.
Devido à elevada quantidade possível de formatos de partículas e, por
consequência, da infinidade de combinações possíveis, é muito difícil desenvolver
um modelo que possa prever o comportamento de misturas que envolvam partículas
não esféricas. Usualmente, os princípios associados às misturas bimodais de
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esferas são observados, mas, se na mistura de partículas estiver envolvida a
combinação de formatos diferentes, torna-se impossível realizar considerações
precisas sobre os sistemas. A única previsão que pode ser efetuada é a de que, à
medida que as partículas se tornam não esféricas, haverá um decréscimo na
densidade de empacotamento e de outras propriedades correlatas.
4.3.3 Porosidade
À medida que se aumenta a concentração de partículas não esféricas, a
estrutura de empacotamento é destruída e ocorre diminuição da densidade,
resultando em uma maior porosidade, principalmente quando as partículas
apresentam tamanhos similares.
A porosidade interna das partículas é outro fator complicador na obtenção de
empacotamentos de alta densidade relativa. As partículas podem ser totalmente
densas, com porosidade interna fechada, ou com porosidade aberta, conforme
representação na Figura 13. Para se obter um empacotamento de máxima
densidade para uma dada distribuição granulométrica, é necessário que se utilizem
partículas densas e com a menor porosidade possível.
Entretanto, partículas densas não são as mais usuais. Para efeitos de
distribuição granulométrica, partículas com porosidade fechada são similares às
densas, mas com relação à densidade de empacotamento produzem uma mistura
menos densa. A existência de porosidade aberta nas partículas provoca alteração
no empacotamento das mesmas, uma vez que essas apresentam formato irregular.
Além desse efeito morfológico, partículas desse tipo também afetam as condições
de processamento, pois possuem uma maior capacidade de absorção de fases
líquidas através dos poros. Por essas razões, em geral, demandam maior teor de
líquido nas misturas. Por apresentarem porosidade, também resultam em misturas
com menor densidade de empacotamento(OLIVEIRA et al, 2000).
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Figura 13 - Representação esquemática das formas de poros que podem ocorrer nas
partículas

Poros

Partícula densa
(Isenta de poros)

Partícula com poro
interno fechado

Partícula com poros
abertos

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA et al., 2000

4.3.4 Densidade das partículas
Se em uma distribuição granulométrica houver uma acentuada diferença de
densidade entre seus componentes, o processo de compactação deve ser bastante
cauteloso para evitar possíveis segregações. Tal fenômeno pode gerar gradientes
de densidade de empacotamento na mistura, o que, do ponto de vista de
propriedade do material, pode levar a diferenças de desempenho.
4.3.5 Efeito de parede
Um fator importante, que se deve ser considerado na obtenção de misturas
com elevadas densidades de empacotamento, denomina-se “efeito de parede”. De
acordo com esse efeito, no empacotamento de partículas pequenas (finas) na
superfície de partículas maiores (grossas), onde a relação entre os diâmetros
efetivos das partículas seja tal que permita a uma partícula fina considerar a
superfície de contato com a partícula grossa como praticamente plana (parede), a
porosidade na região próxima à superfície das partículas grossas será maior que no
restante do volume.
O efeito de parede é tal que, para se minimizar a perturbação do
empacotamento das partículas finas próximas à superfície das grossas, o quociente
entre seus diâmetros deve ser de, pelo menos, dez vezes.
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4.3.5.1 Técnicas de compactação
Os fatores apresentados, que afetam o empacotamento, dizem respeito apenas
às características físicas do sistema de partículas, como sua distribuição
granulométrica, morfologia, porosidade, entre outros. No entanto, para que esse
sistema consiga atingir seu máximo empacotamento é necessário considerar como
essas partículas são colocadas em suas devidas posições.
Para ilustrar esse conceito, imagina-se um sistema de partículas densas e
esféricas distribuídas segundo o modelo de Alfred, com coeficiente q = 0,37 (máximo
empacotamento), no qual suas partículas sejam distribuídas em dois recipientes de
maneiras distintas:
No primeiro, as partículas dessa distribuição são subdivididas em suas
monodispersões, as quais são depositadas em um recipiente, formando camadas
sucessivas de partículas de um único diâmetro. Nesse caso, a sequência de
deposição deve ser iniciada com as partículas de menor diâmetro;
No segundo, as partículas são depositadas aleatoriamente e o recipiente é
submetido a vibração para que essas partículas possam se movimentar umas em
relação as outras, atingindo, assim, suas posições de equilíbrio no empacotamento.
A mesma distribuição pode gerar empacotamentos distintos, dependendo da
técnica de compactação empregada. No caso de empacotamento em camadas
sucessivas, cada camada monodispersa possui o mesmo fator de empacotamento e
a mistura de diversos diâmetros não contribui para a ocupação dos espaços vazios
existentes entre as partículas. Assim, o empacotamento global será o mesmo da
monodispersão. Entretanto, quando as partículas menores ocupam os interstícios
entre as maiores, o empacotamento é otimizado e a porosidade do sistema
diminui(OLIVEIRA et al, 2000).
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5

PROGRAMA EXPERIMENTAL
Como demonstrado anteriormente, os RST se tornaram um produto

amplamente empregado na construção civil, porém são observadas muitas
manifestações patológicas decorrentes de falhas de formulação, principalmente
devido a uma distribuição granulométrica inadequada.
Diante dessa constatação, buscou-se obter amostras de dois fabricantes
nacionais, otimizar a distribuição granulométrica com base no conceito de
empacotamento de partículas e, realizar ensaios de desempenho de forma a
verificar o impacto do empacotamento de partículas no desempenho, em laboratório,
do revestimento sintético texturizado.
Figura 14 apresenta todas as etapas do planejamento do programa
experimental desenvolvido.
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Figura 14 - Etapas do programa experimental
Estudo experimental:
Aplicação do conceito de empacotamento de
partículas para melhoria do desempenho de RST

Desenvolvimento de planilha eletrônica com
requisitos de empacotamento

Caracterização das cargas minerais obtidas
junto aos fornecedores visitados
Determinação da
composição granulométrica
das cargas

Definição das dosagens para
formulação dos RST
Avaliação de
desempenho dos RST
Determinação da
absorção de água por
capilaridade

Caracterização dos RST

Determinação do teor
de sólidos e sólidos de
resina

Determinação de
propriedades de
transmissão de vapor de
água

Espectroscopia de
Infravermelho da resina
predominante

Determinação da
permeabilidade à água
sob pressão
Determinação da
aptidão para dissimular
uma fissura

Resultados e discussão

Conclusão

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1

Desenvolvimento de planilha eletrônica para empacotamento de partículas
Com base no estudo teórico, elaborou-se uma planilha eletrônica Excel (Figura

15 e Figura 16), de forma que o autor pudesse avaliar a distribuição granulométrica
dos fornecedores bem como realizar os ajustes necessários da distribuição.
Figura 15 - Reprodução da planilha elaborada
q

DL

DS

0,21

1400

0,45

Definição do q, DL e Ds

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DISCRETA, em %
DP

#22

#40

#80

1400
1180
1000
850
710
600
500
425
355
300
250
212
180
150
143,9

0,13
16,57
34,49
15,80
25,03
4,32
3,10
0,24
0,05
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,00

0,02
0,14
0,58
8,66
10,15
7,70
12,64
10,09
5,76
7,90
7,20
0,00

#100

#325

Definição do q,
DL e Ds

3,41

0,58

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 16 - Reprodução da planilha elaborada

R2 - Evidência da eficiência no
empacotamento
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2,54
4,17
3,33
1,90
2,61
2,38
0,00

13
#80

0,44

0
#100

30
#325

0,00

0,0562

100

CPFT
(experimental)

0,03
3,98
8,28
3,80
6,05
1,23
3,60
3,41
2,55
4,18
3,34
1,90
2,61
2,38
0,44

99,65
99,62
95,64
87,36
83,57
77,51
76,28
72,68
69,28
66,72
62,55
59,21
57,31
54,70
52,32

Definição da proporção ideal em massa
Fonte: Elaborado pelo autor

O estudo teórico permitiu concluir que o modelo de Alfred mostrou ser o mais
adequado para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que ele considera
convergentes os modelos de Furnas, denominado empacotamento discreto, que é
baseado na introdução de partículas de tamanhos cada vez menores nos interstícios
deixados por partículas maiores já empacotadas, e o modelo de Andreasen, que
denomina o conceito de distribuição contínua, mostrando que, em distribuições reais
de partículas, todos os tamanhos (diâmetros) podem estar presentes.
Teoricamente, o maior coeficiente de distribuição possível é 0,37, que
corresponde ao empacotamento máximo que se pode obter, porém não aplicável na
prática para a maioria dos casos. Neste estudo foram adotados os coeficientes de
distribuição de 0,15, 0,21 e 0,30 com objetivo de comparar o desempenho do
revestimento e definir qual o coeficiente que melhor se ajusta a esse tipo de
material.
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A decisão pelos coeficientes de distribuição se pautou na característica do
material, considerando uma composição com maior quantidade de partículas
grossas (q = 0,30) e duas composições com maior quantidade de partículas finas
(q = 0,15 e 0,21) para verificar a influência da quantidade de resina adicionada no
desempenho dos produtos.
5.2

Definição dos requisitos e critérios de avaliação e de desempenho

5.2.1 Requisitos dos usuários considerados para fins de avaliação da eficácia
do empacotamento
No Brasil, ainda não se dispõe de normas técnicas que estabeleçam ensaios
para caracterização e avaliação de desempenho dos revestimentos sintéticos
texturizados. Dessa forma, para fins de avaliação da eficácia do empacotamento,
foram considerados nesse trabalho requisitos e critérios de desempenho
estabelecidos em normas internacionais. Esses requisitos e critérios também são
recomendados por diversos estudos, destacando-se os trabalhos nacionais de Britez
(2007); Becere (2007); Augusto, (2013) que mostraram que os requisitos abordados
nesse trabalho são os mais importantes para avaliação do desempenho desse tipo
de revestimento, considerando sua finalidade de uso e condições de exposição.
Cabe ressaltar que esse trabalho não teve por objetivo principal analisar todos os
requisitos dos usuários, uma vez que o objetivo principal é avaliar o emprego do
conceito de desempenho como ferramenta de melhoria desses produtos.
As justificativas para a seleção desses requisitos são apresentadas nos
subitens 5.2.1.1 e 5.2.1.2.
5.2.1.1 Estanqueidade
A importância da estanqueidade à água justifica-se por ser uma função dos
revestimentos sintéticos texturizados em minimizar os efeitos associados à
incidência de água da chuva, traduzidos nas infiltrações para o interior da edificação
ou na seção da parede. Resulta como contribuição na proteção dos elementos de
vedação e estruturais contra a deterioração e na salubridade dos ambientes internos
da edificação. Apesar da estanqueidade à água de uma parede não ser função
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somente dos revestimentos, estes devem proporcionar proteção ao substrato face à
ação direta da chuva e, havendo a penetração de água através do revestimento,
este deverá ter propriedade tal que facilite a evaporação rápida da água infiltrada.
Dentro do requisito de estanqueidade considerou-se fundamental avaliar o
desempenho dos materiais com os seguintes ensaios:
5.2.1.1.1 Absorção de água por capilaridade
A capilaridade é uma propriedade inerente a todo material poroso (materiais de
construção diversos, madeira e rochas). Quanto menor o diâmetro dos poros
capilares presentes no material, maior a sua capacidade de absorver água por
capilaridade, conforme demonstrado na Figura 17 (ORY, 2004).
Figura 17 - Fenômeno da capilaridade ilustrado em forma de figura

Fonte: ORY, 2004

A absorção capilar é mensurada pelo coeficiente de absorção capilar de água
(C24h), que corresponde ao aumento de massa de água absorvida em função da raiz
quadrada do tempo (EN ISO 15148:2002). No caso dos revestimentos sintéticos
texturizados o coeficiente de absorção de água está intrinsecamente relacionado
com os tipos e quantidade de polímeros utilizados como ligante, bem como com a
distribuição granulométrica das cargas.
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Conforme norma DIN 18558:1985 - Synthetic resin plasters, o coeficiente de
capilaridade (C24h) deve ser ≤ 0,5 (kg/m2. h1/2). Esse critério, na Alemanha, é
considerado para os revestimentos sintéticos texturizados quando se destinam a
aplicação em edificações localizadas em regiões com precipitações anuais acima de
800 mm e, em regiões com índice de precipitação inferior, mas com alta incidência
de ventos (costas litorâneas, montanhas altas e médias), e também edifícios altos e
expostos.
Quando os revestimentos sintéticos texturizados se destinam a aplicação em
edificações localizadas em regiões caracterizadas por precipitações anuais entre
600 e 800 mm e/ou regiões com índice de precipitação superior, mas em locais bem
protegidos de edifícios altos e casas térreas mesmo expostas, o valor do coeficiente
de absorção de água (C24h) pode ser maior, variando de 0,5 a 2,0 (kg/m 2. h1/2) desde
que sejam garantidas as condições necessárias para a evaporação do vapor de
água.
5.2.1.1.2 Permeabilidade ao vapor de água
O transporte do vapor de água acontece quando existe diferença de
temperatura e umidade entre dois ambientes e ocorre até que esses ambientes
entrem em equilíbrio térmico, conforme estabelecem as leis da termodinâmica (ORY,
2004). A permeabilidade ao vapor é a capacidade do material de eliminar a água por
secagem e impedir o acúmulo de vapor de água dentro de sistema de revestimento
(SOUZA, 2009). Este parâmetro é quantificado pelo coeficiente de permeabilidade
ao vapor de água, que corresponde à massa de vapor de água que atravessa um
material por unidade de tempo e espessura do revestimento. Este parâmetro é
mensurado pela obtenção da camada de ar equivalente (Sd) que indica a espessura,
em metros, de uma camada de ar em repouso, com a mesma resistência à difusão
do vapor de água que a espessura do material em análise. É obtida pela
multiplicação do fator de resistência ao vapor (µ) pela espessura (e) do material
avaliado, conforme diretriz da norma EN ISO 12572:2016.
Expresso na forma de camada de ar equivalente (Sd), que deve ser ≤ 2,0 m.
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5.2.1.1.3 Proteção contra a chuva
Em pesquisa, Künzel (2004) demonstrou que existe uma relação entre a
estanqueidade de um revestimento e suas propriedades de absorção por
capilaridade e permeabilidade ao vapor de água. Quando a fachada de uma
edificação é atingida por uma chuva com vento (chuva dirigida), um filme contínuo
se forma sobre sua superfície e a propriedade de absorção por capilaridade controla
a entrada de água. Após o fim da chuva a superfície começa a secar de fora para
dentro onde começa a atuar a propriedade de permeabilidade ao vapor de água.
Portanto, o revestimento de melhor desempenho é o que permite um equilíbrio entre
a entrada de água e a saída de vapor de água. A partir dessa constatação, obtida de
um trabalho muito consistente e de longo prazo, Künzel concluiu que um
revestimento, para ser considerado protetor contra chuva, deve atender aos limites
estabelecidos na Figura 18.
Figura 18 - Limites toleráveis de camada de ar equivalente e do coeficiente de
absorção por capilaridade

Fonte: Adaptado de KÜNZEL, HOLM, 2004
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O referido estudo forneceu subsídios às normas alemãs, uma vez que esses
valores foram estabelecidos como critérios de especificação de revestimentos com
propriedades protetoras contra a chuva e, desde 1960 não foram alterados, porque
as experiências práticas confirmaram a sua validade (WAGNER, 2000).
O requisito do produto de C24h versus Sd ≤ 0,2 (kg/m.h1/2), diz respeito a teoria
de proteção das fachadas desenvolvida no Centro Experimental de Holzkirchen
(Baviera) pertencente ao Instituto Fraunhofer (IBP). De acordo com essa teoria ao se
aumentar o valor de C24h ao limite citado (0,5 kg/m2. h1/2), o valor de Sd deve
diminuir (≤ 2,0 m), ou seja, se um material de construção absorve maior quantidade
de água (C24h mais alto), sua permeabilidade ao vapor de água deve aumentar (Sd
mais baixo) para permitir a eliminação por difusão do excesso de umidade. Pelo
contrário, se o valor de C24h diminui, o valor de Sd pode ser maior, conforme Figura
18.
5.2.1.1.4 Permeabilidade à água sob pressão
O ensaio permite avaliar a propriedade do material em resistir à penetração de
água sob pressão, quando da ocorrência de chuva dirigida. O ensaio consiste em
determinar o intervalo de tempo para o surgimento de mancha de umidade na face
inferior do corpo de prova submetido a uma pressão de coluna de água de 100 mm.
Essa coluna de água corresponde a uma ação estática de vento com velocidade
aproximada de 143 km/h, mesma pressão utilizada pelo método CSTB 2669-4:1993.
A altura da coluna de água foi fixada com base na publicação, Critérios mínimos de
desempenho para habitações térreas de interesse social - Métodos de ensaios Determinação da absorção de água de pinturas. IPT, 1998.
Conforme a norma AFNOR P 84-402:1989, os revestimentos sintéticos
texturizados não devem apresentar vestígio de umidade na face inferior dos corposde-prova decorridos 7 dias de ensaio.
5.2.1.2 Durabilidade
Segundo a NBR 15575-1:2013, desempenho significa o comportamento em
uso de uma edificação e de seus sistemas, englobando o sistema de revestimentos.
Sendo assim, o produto ou sistema deve apresentar propriedades específicas para
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cumprir suas funções quando submetidos ao uso, devendo satisfazer as exigências
dos consumidores (ABNT, 2013).
No caso dos RST a obtenção de desempenho previsto não depende somente
das propriedades do produto em pasta, mas também do substrato de aplicação e da
presença de detalhes construtivos que auxiliem o sistema como um todo a funcionar
de forma harmoniosa.
Cabe ressaltar que a NBR 15575:2013 recomenda que os revestimentos
sintéticos texturizados, devem apresentar Vida útil de projeto (VUP)3 de, no mínimo,
8 anos, porém não estabelece quais os requisitos de desempenho devem ser
avaliados. Para avaliar esse requisito empregou-se o ensaio de determinação da
aptidão para dissimular uma fissura, descrito no subitem 5.2.1.2.1 (ABNT, 2013).
5.2.1.2.1 Aptidão para dissimular uma fissura
A fissura é uma manifestação patológica resultante do alívio de tensões entre
dois elementos em contato ou até mesmo entre partes de um mesmo elemento. As
fissuras nas fachadas promovem um caminho preferencial para penetração da água
de chuva causando danos à edificação (LORDSLEEM, 1997).
No caso dos emboços de argamassas, que são os substratos mais utilizados
para a aplicação de revestimentos sintéticos texturizados, as fissuras podem ocorrer
tanto na fase plástica quanto na fase endurecida. Além disso, a perda de umidade
nas primeiras idades resulta em retração e, consequentemente, levam à fissuração
do revestimento (MEDEIROS; SABBATINI, 1994 apud. LORDSLEEM, 1997). A
origem das fissuras depende de vários fatores externos e fenômenos da
microestrutura da argamassa, dificultando totalmente o controle da sua incidência.
Dessa forma, torna-se necessário determinar qual a capacidade dos
revestimentos sintéticos texturizados em dissimular fissuras de até certos limites que
podem ocorrer no substrato, de forma a contribuir com a durabilidade da envoltória
da edificação.
3

Período estimado de tempo em que um sistema é projetado para atender aos requisitos de

desempenho estabelecido nesta norma, desde que cumprido o programa de manutenção previsto no
manual de operação, uso e manutenção.
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Segundo UEAtc (1978), as texturas acrílicas (revestimentos de ligantes
sintéticos como denominado naquele país) devem ter propriedades elásticas
capazes de disfarçar fissuras de até 0,2 mm.
5.2.2 Caracterização das cargas minerais
A caracterização das cargas minerais coletadas dos dois fabricantes visitados
foi realizada considerando dois procedimentos distintos: NBR NM 248:2003 para
cargas acima de 0,035 mm e a distribuição do tamanho de partículas por difração a
laser (DTP) para as cargas abaixo de 0,035 mm (ABNT, 2003).
Os procedimentos para realização do ensaio estabelecido na norma NBR NM
248:2003, bem como o procedimento de caracterização segundo o método de
Distribuição do tamanho de partículas por difração a laser (DTP), constam do
Anexo.
5.2.3 Caracterização reológica pelo método squeeze-flow
Por ocasião da discussão com os fabricantes foi recomendado que as
amostras com formulações corrigidas, nas quais foram aplicados os conceitos de
empacotamento, fossem produzidas com trabalhabilidade similar às amostras de
Referência.
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6
6.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Formulações propostas com base no estudo teórico
Com base no estudo teórico foram propostas nove formulações para ambos os

fabricantes, considerando as cargas comerciais de natureza dolomítica (carbonato
de cálcio e magnésio natural). As cargas foram fornecidas pelos fabricantes.
Quanto à proporção de ligante, esta foi discutida juntamente com os fabricantes
e por consenso definiu-se adotar: 3 amostras com o mesmo teor adotado pelos
fabricantes, 3 amostras com 1% a menos do referido teor e, 3 amostras com 2% a
menos do referido teor.
Cabe ressaltar que além dessas amostras os fabricantes forneceram uma
amostra denominada Referência, que consiste de produto comercial desses
fabricantes, para servir como parâmetro na comparação do desempenho das
amostras com formulação corrigida.
A Tabela 1 mostra os dados calculados do Fabricante A e a Tabela 2 do
Fabricante B.
Tabela 1 - Dados de formulação - Fabricante A

Textura
Referência

Resina
#22
#40
#80
em
q
#100 (%) #325 (%)
(%)
(%)
(%)
emulsão
(%)
9% de resina em emulsão (informado pelo fabricante)

Textura A1

0,15

20

30

10

0

40

9

Textura B1

0,21

24

33

13

0

30

9

Textura C1

0,3

30

32

25

0

13

9

Textura D1

0,15

20

30

10

0

40

8

Textura E1

0,21

24

33

13

0

30

8

Textura F1

0,3

30

32

25

0

13

8

Textura G1

0,15

20

30

10

0

40

7

Textura H1

0,21

24

33

13

0

30

7

Textura I1

0,3

30

32

25

0

13

7

Fonte: Elaborado pelo autor

A caracterização das cargas minerais foi realizada conforma o item 5.2.2.
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A opção pelas cargas utilizadas no estudo foi embasada na análise das
distribuições granulométricas discretas conforme Figura 19 para o fabricante A e
Figura 23 para o fabricante B.
Figura 19 - Distribuição granulométrica das matérias-primas - Fabricante A

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 20 - Ajustes das curvas granulométricas referentes às
amostras A1, D1 e G1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 21 - Ajustes das curvas granulométricas referentes às
amostras B1, E1 e H1

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 22 - Ajustes das curvas granulométricas referentes às
amostras C1, F1 e I1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 2 - Dados de formulação - Fabricante B

Textura

q

Referência

Resina
#20/50
#22
#50
#325
#1000
em
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
emulsão
(%)
7% de resina em emulsão (informado pelo fabricante)

Textura A2

0,15

16

18

37

0

29

7

Textura B2

0,21

17

21

41

0

21

7

Textura C2

0,3

25

22

39

0

14

7

Textura D2

0,15

16

18

37

0

29

6

Textura E2

0,21

17

21

41

0

21

6

Textura F2

0,3

25

22

39

0

14

6

Textura G2

0,15

16

18

37

0

29

5

Textura H2

0,21

17

21

41

0

21

5

Textura I2

0,3

25
22
39
0
Fonte: Elaborado pelo autor

14

5

Figura 23 - Distribuição granulométrica das matérias-primas - Fabricante B

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 24 - Ajustes das curvas granulométricas referentes às
amostras A2, D2 e G2

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 25 - Ajustes das curvas granulométricas referentes às
amostras B2, E2 e H2

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 26 - Ajustes das curvas granulométricas referentes às
amostras C2, F2 e I2

Fonte: Elaborado pelo autor

6.2

Aplicação do RST

6.2.1 Substratos utilizados
Os substratos utilizados para a aplicação do revestimento sintético texturizado
e suas principais características, são apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3 - Substratos utilizados e principais características
Ensaio

Substrato

Determinação da absorção
de água por capilaridade
Determinação da
permeabilidade à água sob
pressão

Características
Dimensões: (10 x 20 x 3) cm

Concreto
celular1

Dimensões: (20 x 20 x 3) cm

Determinação de propriedad
es de transmissão de vapor
de água

Dimensões: diâmetro 8,3 cm;
espessura 1,5 cm.
Velocidade de transmissão de vapor de
água: 344 g/(m2.dia).

Determinação da aptidão
para dissimular uma fissura

Traço: 1 : 0,7 : 7, em massa (cimento: cal
hidratada: areia passante na peneira com
abertura de malha de 0,84 mm). Relação
água/materiais secos: 16,0%.
Absorção de água no estado endurecido:
13%.
Idade: superior a 28 dias.

Argamassa2

1 - NP EN ISO 7783-2: 2001 - Tintas e vernizes. Materiais e esquemas de pintura para rebocos
exteriores e betão. Parte 2 - Determinação e classificação da velocidade de transmissão de vapor de
água (permeabilidade).
2 - Diretrizes da norma ABNT NBR 15380: 2015 - Tintas para construção civil — Método para
avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais — Resistência à radiação UV e à
condensação de água pelo ensaio acelerado.

6.2.2 Aplicação e consumo
Os produtos do fabricante A foram aplicados com rolo alveolar específico para
esse fim. Por sua vez, os produtos do fabricante B foram aplicados com
desempenadeira, ambos acessórios indicados pelos respectivos fabricantes. Os
consumos médios verificados nos corpos de prova são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4 - Consumos registrados na aplicação do revestimento e os recomendados
Fabricante A

Fabricante B

Amostra

Consumo médio
(kg/m2)

Amostra

Consumo médio
(kg/m2)

Referência

2,33

Referência

2,66

Amostra A1

1,92

Amostra A2

2,74

Amostra B1

2,23

Amostra B2

2,68

Amostra C1

2,27

Amostra C2

2,72

Amostra D1

2,11

Amostra D2

2,58

Amostra E1

2,41

Amostra E2

2,65

Amostra F1

2,45

Amostra F2

2,69

Amostra G1

2,37

Amostra G2

2,64

Amostra H1

2,64

Amostra H2

2,55

Amostra I1

2,62

Amostra I2

2,68

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a aplicação do revestimento, os corpos-de-prova permaneceram durante
catorze dias em ambiente de laboratório com (23 ± 2)ºC e UR (60 ± 5)% antes do
início dos ensaios.
6.2.3 Determinação da espessura média
Seguindo as diretrizes da UEAtc (1978), foram determinadas as espessuras
médias dos revestimentos sintéticos texturizados.

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒂 𝒎é𝒅𝒊𝒂 =

Onde:
Espessura média, (mm);
C – Consumo úmido, (kg/ m2)
D – Massa unitária, (kg/dm3);
S – Teor de sólidos (%)

𝑪
× [𝟏 − 𝑫 × (𝟏 − 𝑺)]
𝑫

(6)
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Dados considerados no cálculo da espessura média:
Fabricante A
Consumo (kg/m2) = 2,66 kg/m2
D – Massa unitária, (kg/dm3): 1,80 kg/dm3
S – Teor de sólidos: 84%
Espessura média, (mm): 1,05 mm
Fabricante B
Consumo (kg/m2) = 2,48 kg/m2
D – Massa unitária, (kg/dm3): 1,80 kg/dm3
S – Teor de sólidos: 84%
Espessura média, (mm): 0,98 mm
6.3

Caracterização dos RST
As amostras de RST empregadas nesse estudo foram caracterizadas

empregando-se os seguintes métodos de ensaios:
6.3.1 Caracterização reológica pelo método squeeze-flow
Durante as aplicações foi constatado que as características relativas à
trabalhabilidade das amostras formuladas pareciam similares, apesar disso, buscouse medir e registrar essas propriedades por meio do ensaio de squeeze-flow.
Devido à dificuldade em realizar esse ensaio, a quantidade de amostras
ensaiadas foi reduzida. Do Fabricante A foram ensaiadas as amostras Referência,
A1, B1 e C1. Os resultados obtidos com as amostras do Fabricante A constam da
Figura 27.
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Figura 27 - Resultado do ensaio de Squeeze-flow – Fabricante A

Fonte: Elaborado pelo autor

O ensaio de squeeze-flow demonstrou excelente potencial tanto para fins de
determinar características reológicas do material, quanto para controle de
uniformidade de produto em fábrica. Atualmente, na maioria das fábricas, o controle
da consistência do produto é realizado basicamente de forma visual combinada com
a ação de manusear o material com espátulas ou, por meio da aplicação do material
em paredes e/ou cartelas. O emprego do squeeze-flow para essa finalidade exige
apenas a determinação prévia dos limites máximos e mínimos de tolerância
reológica do produto.
Para as amostras A1, B1 e C1 observa-se uma correlação entre o
deslocamento e a densidade de empacotamento (q). Quanto menor o q maior o
deslocamento, resultado do maior teor de finos que facilita o escoamento do
material.
A diferença de comportamento entre a amostra Referência e as amostras A1,
B1 e C1, evidenciam o papel do empacotamento. A amostra Referência apresentou
maior deslocamento devido ao maior teor de resina em relação ao teor de sólidos
totais, que sinaliza menor empacotamento, o que facilita o escoamento dos
agregados dentro da pasta do produto.
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Por sua vez, do Fabricante B foram ensaiadas as amostras Referência, A2, B2 e C2.
Os resultados das amostras do Fabricante B constam da Figura 28.
Figura 28 - Resultado do ensaio de Squeeze-flow – Fabricante B

Fonte: Elaborado pelo autor

Para as amostras A2, B2 e C2 também se observa uma correlação entre o
deslocamento e a densidade de empacotamento. Neste caso, a amostra Referência
apresentou menor deslocamento em relação às demais amostras provavelmente por
apresentar menor relação teor de resina/teor de sólidos totais, que sinaliza menor
empacotamento, e maior facilidade de escoamento dos agregados dentro da pasta
do produto.
6.3.2 Determinação do teor de sólidos, sólidos de resina
O resultado desse ensaio tem várias aplicações, pois permite verificar de forma
aproximada os seguintes aspectos:


Nesse estudo verificar se os teores de resina indicados nas Tabela 5 e
Tabela 10 foram inseridos nas formulações nas quantidades indicadas;



Medir o teor de resina de um revestimento sintético texturizado, caso se
queira conhecer esse quantitativo para fins de controle de uniformidade,
por exemplo;
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Calcular a área teórica de revestimento para o produto (kg/m2);



Correlacionar os resultados de desempenho com esses teores.

Como descrito no item 3.1, os RST são fabricados utilizando-se quatro grupos
de matérias-primas: solventes, ligantes, pigmentos (cargas) e aditivos. No ensaio
ocorre a decomposição da formulação do produto em duas grandes determinações:


Sólidos por massa;



Teor de pigmentos.

Os sólidos por massa determinam a quantidade de resinas, mais os pigmentos
(cargas) e os aditivos não voláteis presentes na formulação. Por sua vez, o teor de
pigmentos (cargas) determina a quantidade de material sólido insolúvel na
formulação e inclui os pigmentos ativos (coloridos, anticorrosivos e os inertes) e os
aditivos que se assemelham aos pigmentos.
6.3.3 Determinação do tipo de resina predominante
Foi efetuada a separação das fases inorgânica e orgânica. Por meio da
cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas - técnica de
pirólise foi identificado o estireno. Por espectrofotometria no infravermelho analisouse o material seco após separação; os resultados constam da Figura 29. Foram
encontradas bandas referentes a éteres (poliéster) e aromáticos (poliestireno),
espectro característico de um poliacrilato.
O método Cromatografia Gasosa - Espectrometria de Massa (CG-EM) combina
as características da cromatografia gasosa e da espectrometria de massa para
identificar diferentes substâncias em uma amostra. O CG-EM é amplamente aceito
como padrão-ouro na identificação química de compostos orgânicos voláteis e
semivoláteis em misturas.
A espectroscopia de infravermelho (espectroscopia IV) é um tipo de
espectroscopia de absorção que usa a região do infravermelho do espectro
eletromagnético. Como as demais técnicas espectroscópicas, ela pode ser usada
para identificar um composto ou investigar a composição de uma amostra. A
espectroscopia (IV) é uma técnica de muita importância na análise química
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qualitativa, sendo amplamente utilizada nas áreas de química de produtos naturais,
síntese e transformações orgânicas.
Figura 29 - Espectro característico de um poliacrilato

Fonte: Laboratório de análises químicos / CQuiM / IPT

6.4

Ensaios de desempenho dos RST
Os ensaios de desempenho realizados foram:


Determinação da absorção de água por capilaridade.



Determinação de propriedades de transmissão de vapor de água.



Determinação da permeabilidade à água sob pressão.



Determinação da aptidão para dissimular uma fissura.
Os detalhamentos desses métodos de ensaios constam do Anexo.
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6.4.1 Fabricante A
6.4.1.1 Determinação do teor de sólidos, sólidos de resinas e de pigmentos
Os teores de resina indicados, bem como os teores obtidos nos ensaios estão
apresentados na Tabela 5 e na Figura 30.
Tabela 5 - Resultados de teores de sólidos, sólidos de resinas e pigmentos
Ensaio
Amostra

Teor de resina,
em emulsão,
definido1

Teor de sólidos
de resina, em %

Teor de sólidos
de pigmento
(cargas), em %

Teor de sólidos
totais, em %

Referência

9,0

6,5

72,4

78,9

Amostra A1

9,0

5,5

80,4

85,9

Amostra B1

9,0

6,7

77,8

84,5

Amostra C1

9,0

5,5

80,5

85,9

Amostra D1

8,0

6,1

78,7

84,8

Amostra E1

8,0

5,3

79,1

84,4

Amostra F1

8,0

5,2

79,0

84,2

Amostra G1

7,0

5,4

77,9

83,3

Amostra H1

7,0

5,4

77,5

82,9

Amostra I1

7,0

5,7

77,0

82,6

1 - Comumente é obtido nos ensaios de caracterização das resinas um teor de sólidos de
resina da ordem de 49 a 50% em relação ao total em emulsão.
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Figura 30 - Teor de sólidos, sólidos de resina e de pigmento

Teor de sólidos, resinas e pigmentos
100
80

(%)

60
Sólidos de resina

40

Sólidos de pigmento

20

Sólidos totais

0

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da Tabela 5 mostram que a aplicação do conceito de
empacotamento de partículas resultou em um aumento médio do teor de sólidos
totais da ordem de 8%, mesmo aplicando-se uma redução do teor de sólidos de
resina.
O aumento do teor de sólidos totais tem um impacto positivo importante na
redução dos vazios na camada do revestimento que não escondem (protegem) o
substrato, bem como o aumento da área de cobertura (m2). Por sua vez, a redução
da resina impacta positivamente, pois se trata do insumo de maior valor monetário
na formulação do produto, bem como por se tratar de um derivado de petróleo, ou
seja, a redução do consumo desse insumo de alguma forma contribui com o meio
ambiente.
Cabe ressaltar que ocorreu uma diferença significativa entre o valor de resina
solicitado e o medido, que provavelmente decorreu de variações durante o processo
de dosagem em fábrica. Eventualmente, poderia estar relacionado ao método de
ensaio que não permite determinar com precisão o teor de sólidos de resina.
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6.4.1.2 Determinação da absorção de água por capilaridade
Os resultados das amostras constam da Tabela 6, a Figura 31 ilustra
graficamente o coeficiente de absorção de água dessas amostras. Os resultados
individuais constam do Apêndice A.
Tabela 6 - Resultado de absorção de água por capilaridade
Amostra

C24h: (Kg/m². √24h)

Referência

0,109

Amostra A1

0,010

Amostra B1

0,020

Amostra C1

0,022

Amostra D1

0,006

Amostra E1

0,024

Amostra F1

0,040

Amostra G1

0,024

Amostra H1

0,031

Amostra I1

0,040

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 31 - Desempenho das amostras relativo à absorção de água por capilaridade

Absorção de água por capilaridade
0,6

C24h (Kg/m². √24h)

0,5
0,4
0,3
CAP
0,2

Limite

0,1
0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os resultados do ensaio permitem verificar que houve uma significativa
redução da absorção de água por capilaridade nas amostras, agregando uma
melhoria em relação à amostra de Referência que, neste caso, apresentou
coeficiente de absorção de água por capilaridade baixo em relação ao critério de
referência (0,5 Kg/m².√24h). Em contato com esse fabricante foi nos comunicado de
que o mesmo havia realizado alguma melhoria do empacotamento por meio
empírico (tentativas e erros).
Neste caso, como os coeficientes de absorção de água por capilaridade foram
próximos a zero, não foi possível estabelecer correlações entre a densidade de
empacotamento e os referidos coeficientes de distribuição (q).
Valores baixos de absorção de água por capilaridade resultam em revestimento
sintético texturizado com função protetiva, propriedade fundamental principalmente
para os revestimentos aplicados nas fachadas das edificações brasileiras, onde os
substratos na sua grande maioria são porosos e não recebem qualquer tipo de
tratamento hidrofugante e, a responsabilidade pela estanqueidade da fachada fica
limitada ao acabamento final. A Figura 32 ilustra um corpo de prova em contato com
a água no ensaio de absorção de água por capilaridade.
Figura 32 - Corpo de prova em contato com a água

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.4.1.3 Determinação de propriedades de transmissão de vapor de água
Os resultados médios de permeância e da camada de ar equivalente (Sd)
estão apresentados na Tabela 7 e ilustrados graficamente Figura 33.
Tabela 7 - Resultados de propriedades
de transmissão de vapor do revestimento
Propriedades de transmissão de vapor
Taxa de
Camada de ar
Amostra
Permeância
transmissão
equivalente
(kg/(m2.s.Pa))
de vapor
(Sd),(m)
(g/(m2*24h))
Referência

1,54E-10

1,24

26

Amostra A1

1,10E-10

1,61

20

Amostra B1

9,39E-11

2,00

15

Amostra C1

1,24E-10

1,59

21

Amostra D1

1,02E-10

2,00

15

Amostra E1

1,49E-10

1,27

25

Amostra F1

7,63E-11

3,71

9

Amostra G1

1,02E-10

1,95

17

Amostra H1

7,22E-11

2,85

12

Amostra I1

9,09E-11
2,23
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 33 - Desempenho das amostras relativos à permeabilidade ao vapor de água

Camada de ar equivalente (Sd)
4
3,5
3
2,5
2
Sd

1,5

Limite

1
0,5
0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com relação aos resultados do ensaio, cabe destacar que as amostras F1, H1
e I1 apresentaram camada de ar equivalente (Sd) superior ao limite tomado como
referência, ≤ 2,0 m (vide item 5.2.1.1.2). Esse resultado sinaliza provável excesso de
resina nessas formulações.
No caso das amostras que apresentaram valor inferior ao referido critério,
esses valores foram correlacionados com os respectivos resultados de absorção de
água por capilaridade, para fins de avaliação de propriedade de proteção contra a
chuva.
Para as amostras que apresentaram valores superiores em relação aos
tomados como referência, uma alternativa recomendável é ajustar o teor de resina,
uma vez que revestimentos sintéticos texturizados com camada de ar equivalente
superior ao critério recomendado podem sofrer degradação prematura quando
expostos a chuvas dirigidas ou umidade de ascensão capilar.
Com relação ao desempenho nesse requisito em função do empacotamento,
observa uma correlação da camada de ar equivalente com a densidade de
empacotamento (q) nas amostras A1, B1 e C1. A amostra A1 tem 5,5% de sólidos
de resina e um Sd de 1,61 m, a amostra B1 tem 6,7% de sólidos de resina e um Sd
de 2,0 m e a amostra C1 tem 5,5% de sólidos de resina e um Sd de 1,59 m. Se os
teores de resina fossem iguais o Sd aumentaria conforme a densidade de
empacotamento. Para as demais amostras não foi possível estabelecer correlações
provavelmente devido as amostras não serem iguais com relação à composição
granulométrica (diferenças nas dosagens das cargas).
6.4.1.4 Proteção contra a chuva
A partir dos resultados de determinação da absorção de água por capilaridade
e da determinação de propriedades de transmissão de vapor de água, calculou-se o
produto de C24h x Sd, para fins de verificação de requisitos de proteção contra a
chuva.
O produto da absorção de água por capilaridade (C24h) e da camada de ar
equivalente (Sd), para avaliação do requisito de proteção contra a chuva, é
apresentado na Tabela 8.
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Amostra

Tabela 8 - Resultados do produto de C24h x Sd
C24h x Sd
C24h

Sd

C24h x Sd

Referência

0,04

1,24

0,05

Amostra A1

0,11

1,61

0,2

Amostra B1

0,01

2,00

0,02

Amostra C1

0,02

1,59

0,03

Amostra D1

0,02

2,00

0,05

Amostra E1

0,01

1,27

0,01

Amostra F1

0,02

3,71

0,09

Amostra G1

0,04

1,95

0,08

Amostra H1

0,02

2,85

0,07

Amostra I1

0,03
2,23
Fonte: Elaborado pelo autor

0,07

Trata-se de análise fundamental para esse tipo de revestimento como
demonstram diversos trabalhos técnicos, por exemplo, Künzel (2004). Cabe
ressaltar que esse critério encontra-se estabelecido em normas técnicas
internacionais para revestimentos sintéticos texturizados. De acordo com esse
critério, para que um revestimento funcione de forma adequada, este deve ter
propriedade para impedir a entrada de água no substrato e, permitir que eventual
água que tenha penetrado no substrato por ocasião das chuvas dirigidas possa sair
em forma de vapor, e, dessa forma, proporcionar condições adequadas de secagem
da fachada.
Como comentado anteriormente as amostras F1, H1 e I1, apesar de terem
atendido ao requisito de C24h x Sd, não atenderam ao critério de Sd ≤ 2,0 m.
6.4.1.5 Determinação da permeabilidade à água sob pressão
Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 9.
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Tabela 9 - Resultados de permeabilidade à água sob pressão
Amostra

Tempo para surgimento da
mancha de umidade, em horas

Quantidade de água
absorvida (kg/m2)

Amostra A1

0,21

Amostra B1

0,20

Amostra C1

0,21

Amostra D1

0,14

Amostra E1
Amostra F1

Não houve surgimento de
mancha de umidade após 7 dias
do inicio do ensaio

0,19
0,31

Amostra G1

0,34

Amostra H1

0,32

Amostra I1

0,39

Referência

0,51

Substrato sem
revestimento

50 minutos

Não determinada

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 34 - Ensaio de permeabilidade de
água sob pressão

Figura 35 - Corpo de prova sem evidência
de umidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados indicam que todas as amostras avaliadas apresentaram
excelente desempenho quanto a esse requisito, indicativo da melhoria que o
trabalho de empacotamento de partículas promoveu nessas amostras. Cabe
ressaltar que além da avaliação de eventual surgimento de mancha de umidade,
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também foi medido a quantidade de água que conseguiu atravessar a camada de
revestimento, porém esta não foi suficiente para causar a mancha de umidade no
verso do substrato. Nota-se, considerando a quantidade de água absorvida, uma
redução significativa da penetração de água nos corpos de prova com formulação
corrigida quando comparada com a amostra Referência.
Para fins de exemplificar a importância de reduzir a penetração de água nas
fachadas apresenta-se um cálculo da quantidade de água que poderia penetrar em
um substrato de argamassa inorgânica durante uma chuva incidente caso este não
tivesse a proteção de um revestimento ou pintura: para uma argamassa inorgânica
com coeficiente de absorção de água por capilaridade de 1,2 Kg/m².√24h (valor
normalmente encontrado em argamassas industrializadas), submetida a uma hora
de chuva incidente, acumularia 1,2 kg de água por m 2 de fachada.
6.4.2 Fabricante B
6.4.2.1 Determinação do teor de sólidos, sólidos de resinas e de pigmentos
Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 10 e na Figura 36.
Tabela 10 - Resultados de teores de sólidos, sólidos de resinas e pigmentos
Ensaio
Teor de
resina, em
emulsão,
definido (a)

Teor de
sólidos de
resina, em
%

Teor de
sólidos de
pigmento,
em %

Teor de sólidos
totais, em %

Referência

7,0

5,0

77,7

82,8

Amostra A2

7,0

4,7

76,4

81,1

Amostra B2

7,0

4,5

77,9

82,4

Amostra C2

7,0

4,7

77,4

82,1

Amostra D2

6,0

4,1

76,2

80,3

Amostra E2

6,0

4,3

78,8

83,0

Amostra F2

6,0

4,2

78,8

83,0

Amostra G2

5,0

4,2

77,2

81,4

Amostra H2

5,0

3,8

78,2

82,0

Amostra I2

5,0

3,8

78,6

82,5

Amostra

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 36 - Teor de sólidos, sólidos de resina e de pigmento

Teor de sólidos, resinas e pigmentos
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Fonte: Elaborado pelo autor

Assim como o fabricante A, os resultados da Tabela 10 mostram que a
aplicação do conceito de empacotamento de partículas resultou em aumento do teor
de sólidos totais, mesmo aplicando-se uma redução do teor de sólidos de resina em
relação à amostra de referência, impactando positivamente na redução dos vazios
na camada do revestimento e redução da resina.
Ocorreu uma diferença significativa entre o valor de resina solicitado e o
medido, evidenciando a necessidade de melhoria no processo de dosagem em
fábrica dos componentes da formulação.
6.4.2.2 Determinação da absorção de água por capilaridade
Os resultados das amostras constam da Tabela 11, a Figura 37 ilustra
graficamente o coeficiente de absorção de água.
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Tabela 11 - Resultado de absorção de água por capilaridade

Amostra

C24h: (Kg/m². √24h)

Referência

0,61

Amostra A2

0,35

Amostra B2

0,59

Amostra C2

0,48

Amostra D2

0,63

Amostra E2

0,72

Amostra F2

0,52

Amostra G2

0,72

Amostra H2

0,96

Amostra I2

0,77

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 37 - Desempenho das amostras relativo à absorção de água por capilaridade

Absorção de água por capilaridade
1,2

C24h (Kg/m². √24h)

1
0,8
0,6
0,4

CAP

0,2

Limite

0

Material

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados do ensaio mostraram que as amostras A2, B2 e C2, que tem o
mesmo teor de resina da amostra Referência, apresentaram desempenho superior
nesse requisito. Cabe ressaltar que dessas três amostras apenas a A2 e C2
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apresentaram coeficiente de absorção de água por capilaridade C24h inferior a
0,5 Kg/m².√24h. As demais amostras desse fabricante apresentaram coeficientes de
absorção de água por capilaridade C24h superiores ao referido critério de referência.
Esses resultados permitem afirmar que, provavelmente, o teor de ligante empregado
nas amostras não foi suficiente para unir todas as partículas das cargas, uma vez
que esse fabricante emprega considerável percentual de cargas de baixa
granulometria (Tabela 5) ou a baixa dimensão das cargas causam aglomerados
dentro da formulação. Essa afirmação pode ser corroborada com os resultados do
Fabricante A, cujas cargas empregadas são de maiores dimensões (Tabela 10) e
apresentaram resultados superiores nesse requisito.
Para essas amostras não foi possível perceber a influência dos coeficientes de
distribuição no desempenho.
6.4.2.3 Determinação de propriedades de transmissão de vapor de água
Os resultados médios de permeância e da camada de ar equivalente (Sd)
estão apresentados na Tabela 12 e ilustrados graficamente na Figura 38.
Tabela 12 - Resultados de propriedades
de transmissão de vapor do revestimento
Propriedades de transmissão de vapor
Camada de
Taxa de
Amostra
Permeância
ar
transmissão
(kg/(m2.s.Pa))
equivalente
de vapor
(Sd),(m)
(g/(m2*24h))
Referência

2,40E-10

0,76

43

Amostra A2

3,25E-10

0,50

61

Amostra B2

3,84E-10

0,40

76

Amostra C2

3,53E-10

0,45

68

Amostra D2

3,66E-10

0,43

71

Amostra E2

4,42E-10

0,33

91

Amostra F2

4,57E-10

0,31

95

Amostra G2

3,69E-10

0,42

72

Amostra H2

5,28E-10

0,24

116

Amostra I2

5,42E-10
0,23
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 38 - Desempenho das amostras relativo à permeabilidade ao vapor de água

Camada de ar equivalente (Sd)
2,5
2
1,5
Sd
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Limite
0,5
0

Fonte: Elaborado pelo autor

Com relação aos resultados desse ensaio todas as amostras apresentaram
valores de camada de ar equivalente (Sd) inferiores ao limite tomado como
referência, ≤ 2,0 m, indicativo de que a camada de revestimento oferece condições
apropriadas de permeabilidade do vapor de água.
Com relação ao desempenho nesse requisito em função do empacotamento,
observa uma correlação da camada de ar equivalente com a densidade de
empacotamento (q) nas amostras A2, B2 e C2. A amostra A2 tem 4,7% de sólidos
de resina e um Sd de 0,50 m, a amostra B2 tem 4,5% de sólidos de resina e um Sd
de 0,40 m e a amostra C2 tem 4,7% de sólidos de resina e um Sd de 0,42 m. Se os
teores de resina fossem iguais, o Sd aumentaria conforme a densidade de
empacotamento. Para as demais amostras não foi possível estabelecer correlações
provavelmente devido às amostras não serem iguais em relação à composição
granulométrica (diferenças nas dosagens das cargas).
6.4.2.4 Proteção contra a chuva
A partir dos resultados de determinação da absorção de água por capilaridade
e da determinação de propriedades de transmissão de vapor de água, calculou-se o
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produto de C24h x Sd, para fins de verificação de requisitos de proteção contra
chuva.
O produto da absorção de água por capilaridade (C 24h) e da camada de ar
equivalente (Sd), para avaliação do requisito de proteção contra a chuva, é
apresentado na
Tabela 13.

Amostra

Tabela 13 - Resultados do produto de C24h x Sd
C24h x Sd
C24h

Sd

C24h x Sd

Referência

0,61

0,76

0,46

Amostra A2

0,35

0,50

0,18

Amostra B2

0,59

0,40

0,24

Amostra C2

0,48

0,42

0,20

Amostra D2

0,63

0,43

0,27

Amostra E2

0,72

0,33

0,24

Amostra F2

0,50

0,31

0,16

Amostra G2

0,72

0,42

0,30

Amostra H2

0,96

0,24

0,23

Amostra I2

0,77
0,23
Fonte: Elaborado pelo autor

0,18

Da mesma forma como discutido no item 6.4.1.3 (Fabricante A) a proteção
contra a chuva é um requisito fundamental para esse tipo de revestimento,
especialmente para revestimentos de ligantes sintéticos destinados a aplicação em
fachadas expostas a índices de chuva dirigida elevada. Nesse aspecto as amostras
A2, C2, F2 atenderam ao critério do produto de C24h versus Sd ≤ 0,2 kg/m.h1/2. Por
sua vez, as demais amostras mesmo não atendendo ao referido requisito
apresentaram desempenho superior ao da amostra Referência, requerendo apenas
pequenos ajustes na formulação, provavelmente aumento do teor de resina para que
também alcance o desempenho adequado quanto a esse requisito.
6.4.2.5 Determinação da permeabilidade à água sob pressão
Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 14.
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Tabela 14 - Resultados de permeabilidade à água sob pressão
Fonte: Elaborado pelo autor
Amostra

Tempo para surgimento da
mancha de umidade, em horas

Quantidade de água
absorvida (kg/m2)

Referência

92

1,52

Amostra A2

165

1,56

Amostra B2

48

1,34

Amostra C2

21

1,94

Amostra D2

117

2,30

Amostra E2

52

1,04

Amostra F2

49

1,61

Amostra G2

92

1,36

Amostra H2

49

3,19

Amostra I2

49

1,51

Substrato sem
revestimento

50 minutos

Não determinada

Figura 39 - Evidência de umidade no verso do corpo de prova

Fonte: Elaborado pelo autor

6.4.2.6 Determinação da aptidão para dissimular uma fissura
Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 15.
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Tabela 15 - Resultados de aptidão para dissimular uma fissura
Largura da fissura dissimulada (mm)
Amostra
Individual

Média

Referência

0,34

0,34

0,47

0,27

0,3

Amostra A2

0,50

0,26

0,40

0,61

0,4

Amostra B2

0,49

0,56

0,48

0,41

0,5

Amostra C2

0,46

0,32

0,38

0,39

0,4

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados dos ensaios mostram que as amostras apresentaram valores
para esse requisito superiores ao critério tomado como referência: dissimular
fissuras de até 0,2 mm. Os resultados permitem constatar que nas amostras em que
foram aplicados os conceitos de empacotamento de partículas os resultados foram
superiores ao da amostra Referência.
Como não foi possível realizar o ensaio em todas as amostras não foi possível
estabelecer correlações entre a densidade de empacotamento e o desempenho das
amostras nesse requisito.
Esse ensaio é indispensável, uma vez que permite avaliar se o revestimento
sintético texturizado tem capacidade de dissimular fissuras de até certos limites que
porventura venham a ocorrer no substrato, ou seja, adaptar-se a variações
dimensionais do substrato sem fissurar.
A elasticidade dos revestimentos sintéticos texturizados tem intrínseca relação
com a durabilidade do sistema de revestimento, bem como com a salubridade das
edificações, uma vez que o surgimento de fissuras no sistema de revestimento que
pode ocorrer por diversos motivos, permite a entrada de água para o interior do
substrato e o início de processos de degradação em maior ou menor grau.
Cabe ressaltar que essa propriedade tem relação com a qualidade da resina
utilizada, servindo também como um parâmetro para avaliar esse componente. No
entanto, essa característica se reduz com o tempo em função da ação do
intemperismo natural, porém não se dispõe de estudos que correlacionem esses
dois parâmetros.
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7

CONCLUSÕES
Os resultados realizados nesse estudo indicam que a aplicação do conceito de

empacotamento de partículas introduziu melhorias no desempenho das amostras.
Essas melhorias se traduziram no aumento do teor de sólidos da formulação, que
resulta em aumento da área de cobertura desse revestimento, bem como na
redução de vazios da camada de revestimento. Esses fatores resultarão em camada
de revestimento mais uniforme com capacidade de desempenhar suas funções
protetivas e decorativas nas fachadas, além de ser mais durável. Também, a
aplicação do conceito de empacotamento de partículas permitirá a redução do teor
de resina que se traduzirá em ganhos econômicos aos fabricantes.
Todavia, os resultados dos ensaios na sua maioria não permitiram o
estabelecimento de correlações robustas entre o coeficiente de distribuição (q) e o
desempenho do material. Essa condição decorreu, provavelmente, de falhas na
dosagem das cargas e da resina, como mostram os resultados de caracterização
das amostras (Tabela 5Tabela 10). Entende-se que teria sido seja necessário que os
fabricantes separassem as cargas em quantidades suficientes para a formulação de
todas as amostras para cada “q” informado. Esse material seria devidamente
homogeneizado, para evitar o uso de fração segregada uma vez que os materiais
finos tendem a se acumular no fundo dos recipientes, e posterior mistura dos
respectivos teores de resina em cada amostra. Alternativa seria a formulação das
amostras em laboratório onde se tem condições e infraestrutura necessárias para a
correta dosagem dos materiais.
Por sua vez, o estudo permitiu verificar que o ensaio de squeeze-flow
demonstrou excelente potencial para fins de determinação das características
reológicas do material, e para controle de uniformidade de produto em fábrica, em
substituição ao processo manual atualmente empregado nas empresas (de forma
visual combinada com a ação de manusear o material com espátulas ou por meio da
aplicação do material em paredes e/ou cartelas).
Outros aspectos constatados:
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a) Nas amostras do Fabricante A, há espaço para a redução do teor de resina e,
no caso do Fabricante B, apesar da melhora no desempenho das amostras,
percebe-se a necessidade de um pequeno aumento do teor de resina para
que o desempenho considerado adequado seja alcançado.

b) Apesar de algumas amostras não alcançarem os critérios considerados
adequados nesse trabalho, não é impeditivo que sejam utilizadas como
revestimento de fachadas em regiões com menores índices pluviométricos.
Todavia, para esses casos recomenda-se a utilização de simulações
computacionais para a definição dos critérios mais adequados para a situação
de uso e, o revestimento sintético texturizado deve ser escolhido com base
nos resultados simulados.

O uso de revestimentos sintéticos texturizados nas edificações brasileiras foi
disseminado, ao longo dos últimos anos, em todo o território nacional. Esse avanço
decorre de seu histórico de durabilidade, capacidade de proteção às fachadas,
redução de etapas na execução do revestimento, pelos efeitos decorativos que
agregam as fachadas, adequação ao sistema construtivo nacional, bem como pela
oferta desse produto em todo o território nacional, o que impacta positivamente em
seu custo final.
Porém, devido à inexistência de normalização para esse tipo de revestimento,
constata-se que a aquisição desses produtos é baseada no preço. Além disso, por
ser considerado um produto de fácil fabricação, proliferou em todo o país inúmeras
fábricas que os produzem, porém, na sua maioria, são desconhecedores dos
requisitos e critérios mínimos necessários para esse tipo de revestimento.
Todavia, com o advento da norma de desempenho, NBR 15575:2013 e suas
partes, os usuários começaram a buscar no mercado produtos capazes de atender
ao critério mínimo de desempenho estabelecido na versão atual, que é critério de
vida útil para esse tipo de revestimento. Somado a isso, nota-se um aumento da
preocupação dos construtores em buscar produtos que apresentem desempenho
adequado frente às condições regionais de exposição das edificações ao longo do
território brasileiro. Dessa demanda surgiram propostas de seleção desse tipo de
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revestimento, sendo a mais alinhada com as metodologias internacionais à
empregada nesse trabalho. Porém, notou-se que a maioria dos produtos possui
formulação que precisa ser melhorada com a aplicação dos conceitos de
empacotamento de partículas, uma vez que somente a inserção de maiores teores
de ligantes não é suficiente para alcançar o desempenho mínimo estabelecido por
essas metodologias.
Nesse contexto, a aplicação do conceito de empacotamento de partículas
torna-se um aliado importante na correção das formulações desses revestimentos,
uma vez que o mercado da construção civil emprega esse tipo de revestimento
majoritariamente para fins de proteção contra chuvas dirigidas. E, no Brasil
predominam regiões de exposição alta e severa à chuva dirigida, ou seja, a maior
parte do território apresenta índices pluviométricos e ventos elevados. Dessa forma
os revestimentos sintéticos texturizados devem ser formulados de forma que possam
contribuir para a minimização dos efeitos associados à incidência da água de chuva,
limitando a penetração de água no substrato e permitindo a difusão do vapor de
água, principalmente para os revestimentos destinados a regiões com grau de
agressividade moderado e intenso (severo).
Cabe destacar que ainda são necessários estudos adicionais para se
estabelecer correlações entre as densidades de empacotamento e o desempenho
esperado do revestimento, bem como com o teor mínimo de resina em uma
formulação sem que as propriedades protetivas e de durabilidade sejam
comprometidas.
E, finalmente, concluir que a aplicação desses conceitos resultará além de
produtos de desempenho adequado, na redução das manifestações patológicas
constatadas hoje, que geram prejuízos a todas as partes envolvidas. Também,
introduzirá nas fábricas, processos padronizados de controle de pesagem das
cargas, que acontece de forma grosseira atualmente, bem como dos aditivos e
demais componentes da formulação, resultando em uniformidade de produtos e
processos sistematizados.
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7.1

Continuidade do estudo
De modo a orientar pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de

estudos que contemplem as seguintes atividades:
∞

Aprofundar estudos reológicos como ferramenta para o ajuste da viscosidade
ideal dos produtos na busca de modernização da prática atual de aplicação
onde são usados rolo, desempenadeira e projeção mecanizada.

∞

Ampliar estudos focando a densidade de empacotamento versus teor de ligante
e granulometria das cargas versus coeficiente de distribuição, de forma a se
obter um parâmetro inicial de formulação.

∞

Aplicar a técnica de microscopia ótica para a avaliação da eficiência do
empacotamento de partículas.
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ANEXO
Descrição dos métodos de ensaios
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ANEXO
1
1.1

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO
Caracterização reológica pelo método squeeze-flow
O ensaio foi realizado de acordo com as diretrizes NBR 15839: 2010 –

Argamassa de assentamento e revestimento de paredes e tetos – Caracterização
reológica pelo método squeeze-flow (ABNT, 2010).
A reometria por squeeze-flow consiste em comprimir uma amostra cilíndrica do
material em análise entre duas placas paralelas e, então permite avaliar com
precisão materiais em ampla faixa de consistência e em velocidades e graus de
deformação variáveis.
1.2

Determinação da composição granulométrica
O método consiste em promover a agitação mecânica de um conjunto de

peneiras por um tempo razoável para permitir a separação e classificação prévia dos
diferentes tamanhos de grão da amostra, após este procedimento, destacar e agitar
manualmente a peneira superior do conjunto (com tampa e fundo falso encaixado)
até que, após um minuto de agitação contínuo, a massa de material passante pela
peneira seja inferior a 1% da massa do material retido. Esse método foi empregado
para essa faixa granulométrica devido ser o limite estabelecido para por
peneiramento.
1.3

Distribuição do tamanho de partículas por difração a laser (DTP)
A DTP fornece o perfil de distribuição e de frequência de diâmetro do material,

permitindo assim inferir o potencial de ocorrência de fenômenos de superfície. A
determinação foi realizada por meio de um granulômetro de difração a laser por via
úmida, em meio álcool etílico absoluto. O equipamento utilizado foi o Malvern
modelo Mastersizer 2000 E. Esse método foi empregado para essa faixa
granulométrica devido ser o limite mínimo possível de ser obtido.
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1.4

Determinação do teor de sólidos, de sólidos da resina e de pigmentos
A determinação do teor de sólidos, de sólidos da resina e de pigmentos

presentes nas amostras de revestimento sintético texturizado foi realizada com base
nas diretrizes da norma ASTM D 3723:2011.
O teor de sólidos totais é determinado gravimetricamente após secagem em
estufa em aproximadamente dois gramas da amostra a (105  5)ºC. O resíduo da
secagem em estufa é calcinado em mufla, à temperatura de (450  25)ºC, sendo o
resíduo desta calcinação considerado o teor de pigmento. O teor de sólidos da
resina é obtido pelo cálculo da diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de
pigmento.
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2
2.1

ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Determinação do coeficiente de absorção de água
Objetivo do ensaio: Determinar o coeficiente de absorção de água, expresso

pelo coeficiente angular da reta, definida pela massa ou volume de água absorvida
por unidade de área de absorção em função da raiz quadrada do tempo,
possibilitando caracterizar as propriedades capilares dos revestimentos e avaliar sua
capacidade de proteção contra a chuva.
A determinação da absorção de água por capilaridade das amostras de
revestimento sintético texturizado foi realizada conforme as diretrizes da norma EN
ISO 15148:2002.
Após a aplicação do revestimento sintético texturizado as faces laterais dos
corpos de prova foram impermeabilizadas com cera de abelha (Fotografia 1) e a face
em que foi aplicado o revestimento foi colocada em contato com a água (Fotografia
2).
Após cada intervalo pré-determinado de tempo de imersão – 15 e 30 minutos,
1, 2, 4, 8, 24 e 48 horas – os corpos de prova são retirados da água e as superfícies
enxugadas com um papel absorvente ou pano úmido (Fotografia 3) exercendo-se
apenas uma ligeira pressão, sem esfregar. Os corpos de prova foram pesados com
precisão de ± 0,1% de sua massa (Fotografia 4). O coeficiente de capilaridade C,
expresso em kg/m2.h^0,5, é obtido pela seguinte Equação 1:
C=

M
S. t

Onde:
M – massa de água absorvida após tempo t, (kg);
S – área do corpo de prova em contato com a água, (m2);
t – tempo em contato com a água, (h).

(7)
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Fotografia 1 - Selagem dos corpos de
prova com cera de abelha

Fotografia 2 - Corpo de prova em contato
com a água

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Fotografia 3 - Retirada da água da
superfície do corpo de prova durante o
ensaio de determinação da absorção de
água por capilaridade

Fotografia 4 - Pesagem do corpo de
prova durante o ensaio de determinação
da absorção de água por capilaridade

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2

Determinação de propriedades de transmissão de vapor de água
As propriedades de transmissão de vapor de água dos revestimentos sintéticos

texturizados foram determinadas de acordo com as diretrizes da norma EN ISO
12572:2016.
O ensaio foi realizado na condição de contorno 23-0/85, que representa uma
temperatura de 23ºC, e umidade relativa do ar de 0 a 3% no interior do recipiente e
de (85 ± 3)% na câmara de ensaio, utilizando-se como dessecante o cloreto de
cálcio (CaCl2).
As propriedades de transmissão de vapor determinadas foram:
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permeância – wp (kg/(m2.s.Pa)): quantidade de vapor que passa por unidade



de superfície de um material com uma espessura determinada, por unidade
de tempo, quando entre as suas faces se estabelece uma diferença de
pressão unitária;


camada de ar equivalente – Sd (m): grandeza de caráter prático que indica a
espessura de uma camada de ar em repouso que oferece a mesma
resistência à difusão do vapor de água que a resistência à difusão do vapor
de água da amostra analisada.
O revestimento deve ser aplicado sobre substrato que apresente uma

permeabilidade ao vapor de água elevada (substrato de argamassa, tela de fibra de
vidro, bloco de concreto celular).
Se área do corpo-de-prova for menor que 20cm2 são utilizados no mínimo
cinco corpos-de-prova, caso contrário são utilizados no mínimo três corpos-de-prova.
Após a aplicação do revestimento sintético texturizado são realizadas as
seguintes etapas para preparação dos corpos de prova:


extração de quatro corpos de prova com diâmetro de 8 cm (Fotografia 5);



impermeabilização da face lateral dos corpos de prova (Fotografia 6);



pesagem do cloreto de cálcio no recipiente de vidro (Fotografia 7);



impermeabilização do conjunto (corpo de prova + recipiente de vidro com
cloreto de cálcio) (Fotografia 8).

Os corpos de prova preparados são colocados em câmara climatizada ajustada
para a condição estabelecida (Fotografia 9), citada anteriormente, e pesados em
balança analítica (Fotografia 10) a cada 24 horas até que o fluxo de vapor seja
constante.
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Fotografia 5 - Corpos de prova com
diâmetro de 8 cm

Fonte: Elaborada pelo autor

Fotografia 6 - Impermeabilização da face
lateral do corpo de prova

Fonte: Elaborada pelo autor

Fotografia 7 - Pesagem do cloreto de
cálcio

Fotografia 8 - Impermeabilização do
conjunto (corpo de prova + recipiente de
vidro + cloreto de cálcio)

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Fotografia 9 - Câmara climática com
corpos de prova

Fotografia 10 - Pesagem dos conjuntos
(corpo de prova + recipiente de vidro +
cloreto de cálcio)

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor
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2.3

Permeabilidade à água sob pressão
Objetivo do ensaio: Verificar o comportamento do revestimento como barreira à

penetração de água no substrato quando submetido à pressão de uma coluna de
água de 100 mm.
Métodos de ensaio:


Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - Divisão de
Engenharia Civil: 1998, Critérios mínimos de desempenho para habitações
térreas de interesse social - Métodos de ensaios - Determinação da absorção
de água de pinturas.



AFNOR P 84-402:1989, Peintures et vernis: Façades: Revêtements à base de
polymères utilisés en réfection des façades en service: Méthodes d’ essais.
O procedimento para a realização do ensaio está apresentado a seguir:
Preparação dos corpos-de-prova: o revestimento é aplicado sobre dois

substratos de argamassa e mantidos em ambiente com umidade relativa de 60% ±
5% e temperatura de 23° C ± 2°.
Sobre cada um dos corpos-de-prova, e no substrato testemunho, deve ser
fixado um tubo cilíndrico de material impermeável e inalterável à água (vidro, pvc,
aço inoxidável), com as seguintes dimensões:


Diâmetro interno: 100 mm.



Altura livre do tubo: 125 mm.
A fixação dos tubos deve ser realizada com material não absorvente (selante

de silicone), de maneira a garantir total estanqueidade entre o tubo e o corpo-deprova.
Após a secagem do selante os tubos devem ser preenchidos com água
deionizada até a altura de 100 mm. A parte superior de cada tubo deve ser vedada
com um plástico, tipo celofane ou outro material adequado, para evitar a evaporação
da água. No decorrer do ensaio os corpos-de-prova devem ser mantidos em
ambiente com umidade relativa de 60% ± 2% e temperatura de 23° C ± 2° C.
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Após o preenchimento dos tubos com água cada substrato é avaliado até o
surgimento de vestígios de umidade na face inferior do corpo-de-prova.
Verificar o surgimento de qualquer vestígio de umidade na 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, e a
cada 24 horas. O ensaio deve ser concluído quando surgir vestígio de umidade na
face inferior dos corpos-de-prova com revestimento, ou ao completar sete (7) dias.
No corpo-de-prova de referência o vestígio de umidade na face inferior deve surgir
nas primeiras horas do ensaio.
Resultados para cada corpo-de-prova:


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


2.4

Eventual empolamento do revestimento.
Aptidão para dissimular uma fissura
Objetivo do ensaio: O ensaio destina-se a determinar a largura de abertura

duma fissura cuneiforme, que, sendo provocada no substrato conduz à ruptura do
revestimento. O ensaio também fornece uma indicação do grau de elasticidade do
revestimento.
Método de ensaio: UEAtc (1978): Ensaio de aptidão para dissimular uma
fissura.
Preparação dos corpos-de-prova: para a realização do ensaio são necessários
no mínimo 04 substratos, com dimensões aproximadas de (20 x 10 x 2) cm
(definidas em função do equipamento a ser utilizado), preparados da seguinte forma:
Executar um corte, com auxilio de disco de serra diamantado, no centro de
uma das faces de cada corpo-de-prova, ortogonal à largura. O corte deve iniciar em
uma extremidade com profundidade de aproximadamente 1 cm e terminar na outra
extremidade com profundidade de aproximadamente 1,5 cm.
No centro de uma das larguras de cada substrato – lado cujo corte tenha maior
profundidade - realizar um chanfro em formato de “V” coincidindo com o corte
realizado anteriormente. As medidas do corte devem ser a mesma da cunha do
aparelho a ser introduzida.
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O revestimento deve ser aplicado na face oposta ao corte de acordo com as
prescrições do fabricante. Os corpos-de-prova devem ser mantidos em ambiente
com umidade relativa de 60% ± 5% e temperatura de 23°C ± 2°C durante 14 dias ou
a critério do fabricante.
Para a realização do ensaio o corpo-de-prova deve ser acoplado no dispositivo
de indução e medida a abertura da fissura com a face revestida voltada para cima. O
dispositivo dispõe de relógios comparadores que devem ser acoplados no corpo-deprova, no sentido transversal ao da formação da fissura (Fotografia 11).
Fotografia 11 - Exemplo de equipamento para a realização do
ensaio

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil – IPT

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

