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RESUMO
O estudo da aplicação de eletrosmose em paredes de fachadas, a partir de um
campo elétrico uniforme, na eliminação da umidade crônica localizada em
edificações e para restauro é o objetivo do presente trabalho.
Os capilares são microinterligações entre os poros, por onde a umidade percola. O
processo é causado pelas características eletrostáticas dos materiais que geram
aderência entre as paredes dos capilares e a solução ao longo dos canais.
Ao se aplicar um potencial elétrico em meio poroso saturado, cria-se um campo
elétrico uniforme que provoca um deslocamento de contraíons com pequenas
porções de água pelos capilares no sentido dos cátodos, oposto ao fluxo hidráulico,
e diminui a aderência com a superfície capilar.
Estuda-se neste trabalho a percolação de água em alvenarias de tijolos de barro
quando sob efeito de campos elétricos de até 15V e corrente contínua de até 1A
atendendo as normas brasileiras. Para tanto, são definidos no trabalho critérios,
requisitos e procedimentos de ensaios.
São apresentados os resultados de ensaios de laboratório para determinação do
comprimento efetivo da alvenaria e de seus coeficientes de permeabilidade
hidráulica e eletrosmótica.
Palavras-chave: Alvenaria; Campo elétrico; Capilar; Contraíon; Corrente elétrica;
Eletrosmose; Meio poroso; Umidade .
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ABSTRACT
Process of Electro-osmosis Applied to Remove Dampness from Old Buildings
and for Restoration
The electro osmosis application, a moisture transport mechanism by applying a
electric DC field through porous medium, in masonry for eliminating local chronic
dampness in façades found during the restoration and conservation of old buildings,
is the goal of this work.
In the capillaries which are the micro-pore interconnections there is absorption of
moisture from environment. During this process it happens the formation of electrical
charges which generate the adherence between the walls of the capillary ones and
the solution which moving forward along the channels. The latter of opposite charge
to the wall surface.
When an electric potential is applied to create a uniform electric field, it causes a
displacement of ions, including co-ions and counter-ions, carrying at the same time a
small amount of water through the capillaries towards the cathode. In other words,
fluids are transported in porous media.
This work studies the behavior of moisture in the clay brick, under the effect of
electric fields which latter is in the Brazil standards under a voltage of up to 15V and
current of up to 1A. To do so, shall be defined criteria, requirements and testing
procedures.
Key Words: Capillary; Counter-ion; Dampness; Electric current; Electric field; Electroosmosis; Masonry; Porous medium.
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OBJETIVO
A proposta do trabalho é discutir o comportamento do deslocamento da água em
meios porosos ou granulados quando submetidos a um campo elétrico de corrente
contínua, no qual o mecanismo de transporte é causado pelo fenômeno de
eletrosmose, que conduz a umidade absorvida por paredes e pisos de difícil
remoção de dentro para fora dos edifícios.

ESCOPO
Este trabalho visa apresentar, em um primeiro momento os fenômenos envolvidos
em absorção e adsorção da água em meios porosos, no caso, alvenaria. Primeiro
são comentados e classificados os problemas causados em edificações. Num
segundo momento classificados, analisados e comentados os fenômenos envolvidos
nos processos de expulsão de umidade em edificações, a partir de estudos
consagrados da vazão por eletrosmose gerada a partir de um campo elétrico
uniforme, onde são analisados ensaios de laboratório, equações e modelos
adotados.
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LISTAS DE GRANDEZAS UNIDADES E SÍMBOLOS
Sistema internacional de unidades e nomes das unidades para
eletromagnetismo
Nome da grandeza

Símbolo

Admitância;
Condutância;
Susceptância

(Y, Gs,Bs)

Nome da Unidade SI

siemens (S)

Campo elétrico

(E)

(V m-1)

Campo magnético,
densidade de fluxo magnético,
Indução magnética

(B)

tesla (T)

Capacitância

(C)

farad (F)

Carga elétrica

(q)

coulomb (C)

Condutividade elétrica

(e)

(S m-1; Ω-1 m-1)

Constante dielétrica;
permissividade relativa

(εr)

(adimensional)

Corrente elétrica

(I,i)

Densidade de carga superficial

()

Diferença de Potencial eletrico

(V,E)

Elastância

(1/C)

Fluxo magnético

(m)

ampère (A)
coulomb/ área (C m-2)
volt (V)
(F-1)
weber (Wb)

Indutância

(L)

henry (H)

Intensidade de campo magnético

(H)

ampère/metro (A m-1)

Permeabilidade magnética

()

henry/metro (H m-1)

Permissividade

(ε)

(F.m-1= C.V-1.m-1=J.V-2.m-1)

Potência elétrica

(P)

watt (W)

Potencial elétrico (d.d.p.)

(V)

volt (V)
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Relutância
Resistência, impedância, reatância

(I/H)
(R;Z;X)

ampère/weber (A Wb-1)
ohm(Ω)

Resistividade elétrica

(e)

ohm.metro (Ω·m)

Susceptibilidade elétrica

(e)

(adimensional)

Susceptibilidade magnética

(m)

(adimensional)

Cinemática
Nome da grandeza

Símbolo

Nome da Unidade SI

Aceleração

(a)

(m s-2)

Aceleração angular

()

(rad s-2)

Ângulo plano

()

radianos (rad)

Ângulo do sólido

()

esferorradiano (sr)

Área

(A;S)

Comprimento;
Distância;
Raio;
Posição;
Altura

(d; L; r; x,y,z; h)

(m²)

metro (m)

Comprimento de arco

(s)

(m)

Frequência

(f)

(s-1); hertz (Hz)

Frequência angular (2pf)

(ω)

(rad s-1); rad hertz (Hz)

Tempo

(t)

segundo (s)

Velocidade

(V)

metro/segundo (m s-1)

Velocidade angular

(ω)

(rad s-1)

Volume

(V)

(m³)
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Constantes fundamentais
Constante

Símbolo

Valor
9.7805 m·s-2

Aceleração da gravidade ao nível do mar

(g)

Constante de Avogadro

(NA)

6.0225·1023 mol-1

Constante de Boltzmann

(k)

1.3805·10-23 J·K-1

Constante dos gases

(R)

8.3143 J·K-1·mol-1

Constante da gravitação

(G)

6.670·10-11 N·m2·kg-2

Constante de Planck

(h)

6.6256·10-34 J·s

Carga elétrica elementar

(e)

1.6021·10-19 C

Massa de repouso do elétron

(me)

9.1091·10-31 kg

Massa de repouso do próton

(mp)

1.6725·10-27 kg

Permeabilidade do vácuo

(μ0)

1.2566·10-6 m·kg·C-2

Permissividade do vácuo

(ε0)

8.8544·10-12 N-1·m-2·C2

Velocidade da luz

(c)

2.9979·108 m·s-1

Dinâmica
Nome da grandeza
Coeficiente de condutividade hidráulica

Símbolo
(Kh)

Nome da Unidade SI
(m s-1)

(E)=P.t

joule (J); (kg m2 s-2)

Força

(F)

Nilton(N); (kg m s-2)

Gradiente hidráulico

(ih)

(m m-1)

Massa

(m)

quilo (kg)

Momento angular

(L)

(kg m2 rad s-1)

Momento da força

(M)

(N m); (kg m2 s-2)

Energia
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Momento de inércia

(I)

(N m s2); (kg m2)

Momento linear

(P)

(N s); (kg m s-1)

Peso específico

()= d.g

N/m³; (kg m-2 s-2)

Potência

(P)=E/t

watt (W); (J/s); (kg m2 s-3)

Pressão

(p)= h= F/A

pascal (Pa); N/m²; (kg m-1 s-2)

Trabalho

(W)=F.d

(J); (kg m2 s-2)

Viscosidade dinâmica

()

(m² s-1)

Viscosidade absoluta

()

(Pa s-1; N s m-²)

Volume de sólidos

(Vs)

(m³)

Volume de vazios

(Vv)

(m³)

Termodinâmica
Nome da grandeza

Símbolo

Nome da Unidade SI

Calor (energia)

(Q)

(J)

Capacitância calorifica
condutividade

(C)

(J K-1)

Coeficiente de difusão

(D)

(m².s-1)

Coeficiente de condutividade térmica

(Kt)

(W m-1 s-1)

Energia interna

(U)

(J)

Entropia

(S)

(J K-1)

Gradiente elétrico

(it)

(°C m-1)

Gradiente quimico

(ic)

(mol m-4)

Temperatura termodinâmica

(T)

(K)

Temperatura celsius

(t)

(°C)

Trabalho

(W)

(J)
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Unidade da eletrocinese ou presente em equações
Nome da grandeza

Símbolo

Eficiência eletrosmótica

(Ki)

Capacidade de troca catiônica

(CTC)

Coeficiente de permeabilidade
elétrosmótica

(Ke)

Coeficiente de condutividade osmótica
Eficiência osmótica

(Kc=D)
()

Nome da Unidade SI
(cm³ A-1 s-1)
centimol de carga positiva
por quilo de solo
(cmolc/kg)
(m² s-1 V-1)
(m² s-1)
(adimensional)

Gradiente elétrico

(ie) = E/L

Grau de saturação

(S)=Vw/Vv

(%)

(e)=Vv/Vs

(adimensional)

Indice de vazios

(V m-1)

Mobilidade iônica

(u)

(m² s-1 V-1)

Potencial elétrico

()

(V)

Peso da água

(Pw)

(kg)

Peso do sólidos

(Ps)

(kg)

Potencial Zeta

()

(V)

()=(n)=Vv/Vt

(%)

Porosidade
Razão das Concentrações de
sais em início e final da amostra.

CA/Cb

(adimensional)

Superfície específica

(Se)

(m² g-1)

Vazão eletrosmótica

(qe)

(m³ s-1)

Volume de sólidos

(Vs)

(m³)

Volume de vazios

(Vv)

(m³)

Teor de umidade

(w)=Pw/Ps

(%)
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RELAÇÕES DE UNIDADES
Tensão (volt)
V = A. = W = (W.)1/2 = J = N.m = N. m = kg.m² = T.m² = J .
A
A.s
A.s
C
C.s²
s
C
Indutância (Henry)
H= m².kg = m². kg = J = Wb = V.s = s² = .s
C²
s².A²
A²
A
A
F
Capacitância (farad)
F= A.s = J = W.s = C = C² = C² = s² C² = S4. A² = s .
V
V²
V²
V
J
N.m m².kg
m².kg

Ampère
A= C .
s

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas;
ABRACO- Associação Brasileira de Corrosão;
ASTM- antes American Society for Testing Materials, depois International Standards
Worldwide;
BMD- Modelo de dupla camada apresentada pelas iniciais de Bockris,
Devanathan e Muller;
BRE- Building Reserch Establishment ;
DCE- Dupla Camada Elétrica;
DC- Dupla camada ou direct current; (corrente contínua)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
OHP- Outer Helmholtz plane;

UV- Raio ultravioleta.
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1. INTRODUÇÃO
A função primordial dos edifícios é abrigar seres vivos, ou não vivos, contra as
adversidades da natureza como intempéries, acidentes naturais, poluição, raios
solares, etc., sendo a fachada uma das principais interfaces de proteção entre os
meios interno e externo, apresentando alterações e patologias causadas por uma
série de fenômenos dentre os quais a umidade.
Neste capítulo são comentadas algumas das principais patologias causadas por
umidade e quais os fenômenos envolvidos nos processos responsáveis pelo
transporte de água e vapor, e comenta-se em uma visão mais atual o transporte de
massa e energia em edificações que envolve condensação, difusão, ponto de
orvalho e outras características da água sujeitas a alterações causadas por
indivíduos, animais e vegetação.
As edificações são compostas por sistemas de vedação que neste estudo envolvem
alvenarias de tijolos de barro maciços assentados com argamassa e reboco. Esses
são um meio poroso através do qual a água percola por poros e capilares.
No capítulo 2 são classificados os poros e capilares e apresentados os processos de
ascensão da umidade por estas passagens graças às características de coesão e
aderência da água às paredes das pequenas estruturas internas dos capilares.
O capítulo 3 trata dos argilo-minerais que apresentam algumas estruturas básicas,
sendo a eletronegatividade sua característica principal para o transporte da água
através dos capilares.
O capítulo 4 apresenta o histórico dos processos eletrocinéticos. São destacados o
processo de eletrosmose, pela sua importância na eliminação da umidade em meios
porosos como as alvenarias, e a estrutura da Dupla Camada Elétrica (DCE).
É necessário explicar o processo eletroquímico de uma pilha (capítulo 5) para
mostrar como se comportam os eletrodos em meios aquosos. Com isso pode-se
entender melhor o deslocamento das partículas sólidas em líquidos ionizados.
O capítulo 6 discorre a respeito da eletrocinese comentando a dieletroforese, a
eletroforese e a eletrólise. A eletrosmose, que é a base deste estudo, é detalhada no
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capítulo 7 que mostra como a DCE se comporta nos capilares, quais os modelos de
eletrosmose existentes e qual o método ideal a ser empregado ao considerar as
características do meio poroso no processo. Por último, apresentam-se os tipos de
processos de eletrosmose conhecidos.
São apresentados os fluxos influenciados por fenômenos elétricos, gravitacionais,
químicos e térmicos de forma isolada, vistos no capítulo 8, e suas inter-relações no
capítulo 9, que mostra a relevância do processo eletrosmótico através das equações
de Mitchell (2005).
O capítulo 10 apresenta o coeficiente de condutividade eletrosmótica e a importância
da condutividade (e) e da resistividade (e) elétricas na eficiência eletrosmótica (Ki)
que também é influenciada por pH do meio aquoso, capacidade de troca catiônica
(CTC), saturação e concentrações eletrolíticas, os quais são responsáveis pela
alteração da espessura da DCE.
Neste capítulo é comentado o Fator da Formação (Ff) do meio poroso onde o grau
de cimentação (n) e a tortuosidade () vão resultar em um comprimento efetivo (Le)
que definirá a área de contato

na interface com a solução eletrolítica. Isto

influenciará a condutividade elétrica na solução permitindo a utilização das teorias
de Archie (1942) e Waxman and Smits (1968).
No capítulo 11 se apresentam as fórmulas que serão empregadas no processo
eletrosmótico para encontrar o coeficiente de condutividade eletrosmótica (Ke) e a
adaptação da teoria de Maillet (1947) para encontrar o Fator de formação (F f) a partir
das resistências (R) e das resistividades elétricas (e) das alvenarias e seus
elementos componentes relacionados com as vazões eletrosmóticas (qe) obtidas em
laboratório .
Nos capítulos 12 e 13 descreve-se a parte experimental deste trabalho. No capítulo
12, apresenta-se o processo de preparação das alvenarias (3 tijolos maciços e 3
camadas de argamassa) a serem ensaiadas, em três diferentes configurações:
alvenaria (ALV); reboco – alvenaria (R-ALV) e reboco – alvenaria – reboco (R-ALVR). Foram feitas tentativas de se medir as resistividades dos componentes da
parede (tijolo, argamassa e reboco) isoladamente e da alvenaria como um todo,
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tanto na condição seca quanto na saturada, nas três configurações mencionadas, de
forma a se obter no final o comprimento efetivo da alvenaria.
No capítulo 13 apresentam-se os resultados de laboratório referentes às tentativas
de se medir o coeficiente de permeabilidade eletrosmótica. Por problemas de
execução do permeâmetro, foram realizados ensaios somente na configuração RALV.
O capítulo 14 é reservado para apresentação das principais conclusões e sugestões
futuras de trabalho.

1.1. Patologias Causadas por Umidade em Edificações

Alguns dos problemas patológicos frequentes causados por umidade são vistos em
madeira com a destruição por apodrecimento. A permanência de umidade em
determinadas áreas causa

fadigas e fissuras, manchas e descascamentos de

coberturas e pinturas, perda de aderência, perda de rebocos, dilatações e
sobrecargas (MERINO, 1993).
A umidade é responsável pelo aumento considerável do consumo de energia pois é
necessária maior capacidade do sistema de aquecimento para alcançar o conforto
térmico ideal em áreas úmidas. Além disso, os seres humanos podem desenvolver
alergias a bolor e esporos de fungos encontrados em manchas que provocam uma
sensação geral de desconforto (fig. 1.1).
Figura 1.1: Paredes com manchas, perda de tinta e eflorescências.
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Fonte: Universidade Fernando Pessoa (2011). Disponível em:
<http://www2.ufp.pt/~jguerra/PDF/Construcoes/Alvenarias_PP_1.pdf>. Acesso em:
10 out. 2012
1.2. Fenômenos Envolvidos na Umidade em Edificações
De forma geral, as fachadas estão sujeitas a solicitações da natureza e dos seres
humanos e têm a função de protegê-los de intempéries, proporcionar conforto e
garantir a manutenção de vida e de trabalho. Apresentam uma série de
características tais como suporte, resistência à penetração da chuva, conforto
térmico, acústico e higrotérmico, etc., as quais transformam as paredes em algo
mais que um simples elemento de separação entre as regiões internas e externas de
um edifício. Exigem os devidos cuidados durante a concepção e o uso podendo
acarretar deterioração e danos à saúde. Para Perez (1986), devem-se analisar os
sinais de umidade ocasionados por uma série de processos, como:
Transporte de água por:


Gravidade;



Adsorção por capilaridade (fundação e obra);



Pressões externas e internas contribuindo na condensação (quando a
camada de ar saturado tem a sua temperatura de orvalho);

Transporte do vapor por:


Difusão;



Convecção;



Pressões externas e internas contribuindo na evaporação;

Transporte de energia (calor) por:


Vazamentos acidentais e problemas de execução.

Bauer (1982) indica que as causas principais das infiltrações nas alvenarias externas
são:


Falta de avaliação do grau de exposição;



Erros de concepção das paredes de alvenaria quanto às solicitações
impostas.

23

Bauer apresenta um gráfico (figura 1.2) que mostra a distribuição dos tipos de
patologias em edificações sendo que os problemas por umidade correspondem a
37% do geral.

Figura 1.2: Distribuição de patologias

Fonte: Bauer (1982).
Em outro estudo mais atual, o SINDUSCON indicou em 2004 os problemas
patológicos mais comuns encontrados na construção civil. Considerando o número
de ocorrências, chegou à conclusão que:


Trincas ou fissuras correspondem a 65%,
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Umidade decorrente de infiltração, 34%, valor próximo do apresentado por
Bauer.

Com relação à umidade decorrente de infiltrações, ainda de acordo com o
SINDUSCON (2004), as causas imediatas mais prováveis ficaram distribuídas em:


Falhas na estanqueidade de esquadrias (21%),



Falhas em drenagens adjacentes (18%),



Trincas ou fissuras (15%),



Falhas em impermeabilizações (13%),



Falhas em rufos ou pingadeiras (12%),



Falhas em peitoris (11%).

1.3. Classificação Geral das Causas de Umidade em Edificações
Várias patologias na presença de umidade podem ocorrer por causas descritas por
Carrio (1993) como diretas e indiretas.
As causas diretas são características conhecidas das reações dos materiais e
eventos naturais que podem ser de natureza:


Mecânica: Resistência de materiais a carregamentos e dilatações por
variações térmicas ocasionando fissuras;



Física: Fenômenos atmosféricos, como chuvas, ventos e temperatura que
atuam em edifícios, característicos de uma determinada região;



Bioquímica: Produtos químicos agressivos ao meio ambiente, organismos
vivos ou pela ação dos seres humanos (resíduos).

Podem também ser uma combinação destas ações (MECHA, 1993).
As causas indiretas são vistas como as desencadeadoras de problemas
patológicos geralmente antropogênicos. Incluem erros de projeto, planejamento,
execução na obra, especificações e avaliações, defeitos de elementos construtivos,
problemas estruturais e de manutenção.
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Para Merino (1993), os problemas que envolvem a umidade correspondem a 30%
das patologias de causas diretas em edifícios. Podem dobrar quando envolvem
causas indiretas.
Das várias solicitações, Perez (1985) e Henriques (1995), chegaram a apresentar
um total de seis fontes em comum das causas de patologias de umidade em
edificações considerando as proporções médias de incidência entre casas térreas e
sobrados:


Umidade de precipitação (infiltração) - 55%;



Umidade do solo de absorção e capilaridade - 23%;



Umidade de condensação -14%;



Umidade de construção - 4%;



Umidade devido a causas acidentais- 3%;



Umidade do ar absorvida por certos materiais com determinadas
características higroscópicas- 1%.

Ruaro (1997) observou que as patologias vêm de solicitações de todas as ordens,
inerentes aos edifícios e perfeitamente evitáveis ou minimizadas, se forem seguidos
projetos mais adequados e criteriosos. São solicitações e eventos que podem
ocorrer independentes ou de forma simultânea. Perez (1986) apresentou uma linha
histórica dos métodos para entendimento global do equilíbrio termodinâmico e
hidrodinâmico de um edifício.
1.4. Histórico dos Estudos de Comportamento Global no Transporte de Massa
(água) e Energia (calor)
Na Bélgica, desde a década de 1950, Hens (2007), entre outros pesquisadores, vem
estudando o comportamento global das edificações a partir do transporte de calor e
massa considerando materiais e usuários de forma mais sistemática. Nesse
processo ele analisa comportamentos, atividades, materiais empregados e
dimensões na busca de um equilíbrio energético a partir da distribuição de calor e
massa de forma conjunta para alcançar durabilidade e economia, e evitar perdas e
gastos.
Foram utilizados os princípios da mecânica dos fluidos e da termodinâmica,
fundamentadas na lei de Darcy (1856) que descreve um fluxo de massa da fase
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líquida através de um meio poroso em função de um gradiente hidráulico; na lei de
Fourier (1822) que descreve o fluxo de calor através de um material ou de materiais
diferentes em função de um gradiente térmico e na lei de Fick (1855) que descreve
as difusões das concentrações químicas em um meio, associadas à difusão térmica,
em função de um gradiente de difusão, até entrar em equilíbrio.
Foram desenvolvidos em seguida diversos modelos mais complexos nas suas
concepções ao considerar a intervenção conjunta nos mecanismos de transferência
de calor e massa, entre quais se destacaram os modelos de Philip e De Vries
(1957).
Glaser (1958) apresentou na Alemanha um modelo de difusão para cálculo de
condensação em isolantes térmicos para refrigeradores, contribuição que foi
adaptada a materiais porosos. Na segunda metade da década de 1960, J.Van Der
Kooy e A. F. Nielsen apresentaram os modelos de cálculo de sucção ou de potencial
hídrico dos materiais que têm relação direta com o transporte de massa e energia,
observado por Krischer (1963), que relacionou as alterações na condutibilidade
térmica em função do transporte de umidade. Notou-se que a secagem dos
materiais é mais lenta quanto menor for o diâmetro dos poros. Entretanto, quanto
mais poroso é o material, maior será a porcentagem a ser ocupada por água. Isto
influencia na condutividade térmica das edificações e causa perdas de calor e danos
nos substratos pelos fluxos que geram internamente ao permitir que a umidade do ar
saia rápido do ambiente dependendo da capilaridade e da porosidade. Nota-se que
altas densidades dos materiais implicam altas condutividades térmicas, mas sem
uma relação proporcional (RIVERO, 1986).
Luikov (1966) apresentou um modelo de transferência de calor em meios porosos
por capilares não saturados, derivado da termodinâmica dos processos irreversíveis
(SILVA, 2011), enquanto que nos modelos restantes é adotada a abordagem
mecanicista em que as leis de Darcy (1856) e de Fick (1855) são usadas para
descrever o transporte de umidade (SANTOS,1992).
O modelo de Whitaker (1977) levou em conta um maior número de detalhes, que
traduzem os mecanismos de transporte associados a cada uma das fases, líquida e
gasosa.
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Nos recentes estudos que envolvem os processos de transferência de calor e massa
em meios porosos é frequente a adoção da aproximação mecanicista, geralmente
baseada na teoria de Whitaker (1977) para atender à complexidade da geometria
dos meios porosos, os quais assumem ser contínuos. O método possibilita a
aplicação de leis fenomenológicas de análise macroscópica, que descrevem os
fluxos de energia e massa de Fourier (1822), Darcy (1856) e Fick (1855). O modelo
é complexo e consiste resumidamente numa equação de conservação de energia,
equações da continuidade das fases líquida e gasosa, relações que descrevem o
fluxo convectivo das fases líquida e gasosa, relações constitutivas que descrevem o
fluxo de difusão de cada um dos constituintes das fases, e relações termodinâmicas.
O maior inconveniente é o grande número de coeficientes de transporte (ZHANG,
1999).
Atualmente os cálculos são auxiliados por softwares nos estudos do comportamento
global das edificações para alcançar um equilíbrio energético e de massa ideal
objetivando durabilidade e economia, e assim, evitar perdas e gastos. Programas
como o HAM-MODELS (Heat, Air and Moister performace), desenvolvido por Hens
(2000), e o ENERGYPLUS, que teve origem nos EUA na década de 70 com a
junção do BLAST e o DUE-2, foram desenvolvidos para simulação de tais cargas
térmicas e de massa.
1.5. Fenômenos Envolvendo o Transporte de Massa e Energia
A umidade do ar pode ser medida por umidade absoluta, relativa ou teor de
umidade. Mas num edifício é medida enquanto vapor de água, pelas diferenças de
pressões interna e externa, onde as diferenças de temperatura são as principais
causas da variação de pressão do vapor e do transporte de água, promovidos por
difusão das moléculas de água pelas paredes, evaporação e condensação. O clima
no interior das edificações também é alterado por usuários e suas respectivas
atividades, pela vegetação, pela tipologia e pela localização dos edifícios. São dados
dimensionáveis úteis para avaliação. Para Rosseau (1984), cada moradia familiar
canadense produz em média uma evaporação de 200L por ano. Para isto, materiais
e acabamentos utilizados devem ter a capacidade higroscópica e cumulativa para
manter um equilíbrio com a umidade no ambiente. A umidade relativa do ar acima de
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70% contribui na condensação da umidade do ar (MENDONÇA, 2002 apud
GEWEHR, 2004) favorecendo a proliferação de bolor e fungos.
O controle da umidade em edificações depende de uma boa avaliação do que ocorre
no interior da edificação e fora dela, como na figura 1.3.

O comportamento da

umidade é função:


Das propriedades dos materiais de construção que vão provocar maior ou
menor absorção de umidade, assim como maior ou menor troca energética
(térmica) entre interior e exterior, entre materiais e elementos componentes;



Das características do solo e proximidade de lençóis freáticos,



Das características meteorológicas e geográficas do local que irão impor um
determinado regime de chuvas e ventos. Bert (1950, apud PEREZ, 1983)
observa que as paredes molhadas vão depender da altura e da inclinação das
gotas de chuva, dos ventos, e do diâmetro das gotas que têm uma relação
proporcional com a velocidade final da mesma e criam pressões dinâmicas
das gotas sobre as paredes, com tendência de deslocamento para a lateral,
pois na descida as gotas vão se subdividindo.



Da temperatura e da pressão para condensação, evaporação e difusão das
partículas de água.



Das atividades exercidas dentro e fora das edificações, pois geram calor e
umidade que reagem sobre um determinado material ou espaço,



Das características arquitetônicas que envolvem o projeto e a execução do
edifício, nos quais se devem evitar falhas.

Em estudos de equilíbrio térmico e de massa, Krischer (1963) relacionou o aumento
da condutibilidade térmica (K) em determinados materiais porosos com o transporte
de umidade, o que implica alterações físicas e reações químicas que se mantêm em
equilíbrio com as interações dos materiais com o meio através de uma série de
fenômenos:



Radiação de calor intra e entre paredes, espaços vazios, seres vivos e
objetos;
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Difusão do vapor de água através de poros e capilares, causada por
diferenças de pressões e por diferentes temperaturas, através de materiais e
ambientes que transportam calor graças às respectivas condutibilidades
térmicas;



Condensação do vapor d’água nas regiões mais frias dos materiais, onde
ocorre o transporte de água, isto é, massa;



Condução e convecção que transportam calor e umidade (vapor d’água);



Capilaridade e porosidade dos materiais envolvidos que vão definir o grau de
reação no meio;



Molhabilidade do material empregado no revestimento, isto é, a resultante da
aderência e da coesão da gota de água.

Para Perez (1986), os materiais se transformam a cada interação e reação entre
eles mesmos e o meio ambiente (figura 1.3) na busca do equilíbrio de massa e
energia.
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Figura 1.3: Possibilidades de infiltração

Poluição

Convecção
Difusão

vapor e
calor

Fonte: Adaptado de Araújo (2003), disponível em:
<http://www.geocities.ws/tereza_denyse/impermeabilizacao.pdf>. Acesso em: 28
ago. 2011.
1.6. Umidade do Ar
Umidade do ar é a quantidade de água presente na atmosfera. É medida enquanto
vapor de água (PEREZ, 1986) que causa diferenças de pressões interna e externa e
promove a difusão das moléculas pelas paredes. Pode ser expressa por umidade
absoluta, relativa e teor de umidade, onde as diferenças de temperatura são as
principais causas da variação de pressão do vapor, que implica uma série de fatores
responsáveis pelo aumento de temperatura como: radiação solar e noturna,
atividades dos usuários, relevo, arquitetura, etc.
A secagem dos materiais é mais lenta quando a umidade relativa do ar é alta. É uma
informação importante para estimativas do tempo de cura de materiais à base de
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cimento Portland ou cal, evitando gastos desnecessários com aditivos e água de
reamassamento, além de melhorar o controle no gerenciamento de obras.
O clima no interior das edificações pode ser alterado pelo número de usuários, idade
média e suas respectivas atividades e estilo de vida, pelas plantas e tipologia dos
edifícios. São informações dimensionáveis que podem ser úteis para estimar a
evaporação e consequente aumento da umidade do ar.
Para que esta umidade seja absorvida, materiais utilizados e acabamentos devem
ter capacidade higroscópica e cumulativa para manter um equilíbrio da umidade no
ambiente interno com o meio externo. Para Rodwell (1981), a umidade que é
produzida e absorvida no interior do edifício é tão complexa que é imprescindível
obter informações de condições reais de ocupação.

1.7. Transporte do Vapor D’água por Difusão
Considerem-se dois ambientes diferentes, cada um com uma determinada
concentração de moléculas de vapor d’água no ar. A tendência é ocorrerem choques
entre estas moléculas num movimento browniano até que as concentrações entrem
em equilíbrio, como na figura 1.4. É válida a lei de Newton por causa da
transferência da quantidade de movimento entre as moléculas dos dois sistemas e a
lei de Fick (1855), derivada da lei de Fourier (1822), onde o calor se distribui pelo
meio entre as moléculas de vapor d’água regido por um coeficiente de difusão e um
gradiente de massa que regulam o processo (PEREZ, 1986).

Figura 1.4: Movimento das moléculas de vapor d’água entrando em equilíbrio
térmico durante o movimento browniano e gráficos das trocas térmicas e cinéticas
das moléculas.
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Fonte: Taiz & Zeiger (1998, fig. 3.6, pag. 66)

A 1ª Lei de Fick de difusão, como mostra a equação 1.1, diz que o fluxo por difusão
(JD) é:

JD= - D.A.C
L

(1.1)

Legenda:
JD é a densidade de fluxo, isto é, a quantidade da substância que atravessa a
unidade de área por unidade de tempo (mol m-2 s-1);
D é o coeficiente de difusão, uma constante de proporcionalidade que mede a
facilidade com que a substância em difusão se move no meio em questão;
A e L são respectivamente a área da secção transversal e o comprimento da via de
difusão.
C representa a diferença de concentrações entre os dois locais em que ocorre
difusão, isto é, o gradiente de concentrações.
O termo C é a força motriz para a difusão simples. No caso dos gases é
conveniente utilizar a diferença em densidade (g m-3) ou pressão de vapor (kPa) em
vez de concentração (Hopkins, 1995).
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1.8. Transporte do Vapor D’água por Convecção
O transporte do vapor d’água por convecção se deve às diferenças de temperatura
dentro dos materiais ou aos elementos de construção, e por uma ação combinada
de condução de calor e transporte mecânico do vapor.
Quando uma superfície sólida entra em contato com um fluido, e se o sólido estiver a
uma temperatura maior, ocorre condução do calor transmitindo energia do sólido
para as partículas adjacentes do fluido. Essas partículas passam a se deslocar para
as regiões de menor temperatura.
O fluxo de vapor de água resultante é a diferença entre o transporte de vapor por
difusão e o transporte por convecção, geralmente em sentidos diferentes. Se difusão
e convecção tiverem valores idênticos o transporte de vapor tende a zero.
Tal fenômeno não deve ser menosprezado principalmente se for considerado este
efeito em fachadas leves, coberturas e paredes permeáveis onde, geralmente, as
convecções têm valores mais significativos.

1.9. Condensação e Temperatura de Orvalho
A condensação em edificações é causada pela passagem do ar com uma
determinada umidade (vapor d’água) através de ambientes diferentes ou regiões
diferentes de um mesmo material, ou entre materiais diferentes, onde ocorre uma
variação de temperatura em que a massa de ar se desloca no sentido de menor
temperatura. Se houver choque com regiões mais frias, o vapor d’água presente no
ar úmido se liquefaz. A condensação, como mostra a tabela 1.0, está diretamente
relacionada à temperatura de orvalho que envolve a umidade relativa do ar, que é
uma relação entre a pressão parcial do vapor d’água no ar e sua pressão de
saturação (PEREZ, 1986), e da temperatura.

Tabela 1.0: Temperatura do ponto de orvalho em função de umidade e temperatura
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Fonte:

Disponível

em:

<http://www.advancetintas.com.br/7/dica-CONDICOES-

AMBIENTAIS-PARA-PINTURA/2>. Acesso em: 10 mar. 2013.
A condensação ocorre quando há aumento do teor de umidade da massa de ar que
se encontra com partes mais frias da edificação, como pontes térmicas. Esta
condensação pode ser superficial ou intersticial às paredes (MERINO, 1993) e
possui uma relação direta com a umidade do ar e a respectiva temperatura, e uma
relação inversa com a velocidade do ar, a permeabilidade e a temperatura do
material.
Métodos como o de Glaser (PEREZ, 1986) vêm sendo aprimorados e englobam o
processo de difusão. Por haver alguns limites, foram mesclados com os métodos da
temperatura de orvalho e os de fatores de temperatura, entre outros, na tentativa de
chegar a uma conclusão próxima dos eventos reais.

De forma resumida, o método de Glaser leva em consideração:
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Os balanços dos fluxos de massa nos quais a umidade é transportada pelo
vapor através da evaporação e da condensação da água que permeia os
materiais higroscópicos.



Os balanços dos fluxos energéticos que são a somatória da condução, da
radiação solar e noturna e do fluxo de massa que é desprezível. O resultado
será condensação e evaporação de água somadas a um termo capacitivo de
calor acumulado pelo material.



A possibilidade de se prever quando e em que camada ou elemento ocorrerá
condensação. Também de se calcular a barreira de difusão do vapor
responsável pela condensação interna, ou superficial, onde se destacam as
pontes térmicas e o método do fator de temperatura para dimensionamento
(PEREZ, 1986).

Henriques (1995) verificou que a condensação pode ser amenizada com alguns
procedimentos simples como:
1. Melhorar as condições de ocupação e uso;
2. Melhorar a ventilação dos espaços;
3. Melhorar os isolamentos térmicos;
4. Procurar deixar os ambientes internos mais aquecidos, dentro de um conforto
térmico.
Fungos, bolor, algas e liquens ocorrem quando o ambiente é propício para seu
desenvolvimento, isto é, com umidade acima de 70% e temperatura entre 10°C e
30°C (PEREZ, 1986 e ALUCCI et al., 1988). Os sais dissolvidos nas alvenarias e
presentes no solo, que servem de alimento para estes micro-organismos, também
podem causar danos às alvenarias, muitas vezes estruturais, e aos revestimentos,
através das eflorescências e criptoflorescências.
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2. TEOR DE UMIDADE DOS MATERIAIS E ADSORÇÃO DE ÁGUA
Todos os materiais de construção apresentam um determinado teor de umidade.
Parte da umidade é absorvida como consequência natural das características
higroscópicas do material ou numa adsorção em reação de cura para entrar em
equilíbrio e solidificar, no caso de argamassas. O teor pode variar em função da
umidade relativa do ar, causada pelas pressões do vapor d’água presente no
ambiente, pelo contato direto com uma superfície plana molhada e forçada por
bombas de pressão em ensaios de laboratório. No Sistema Internacional o teor de
umidade (w) é uma porcentagem calculada a partir da divisão do peso da água (Pw)
presente na amostra pelo peso da amostra seca (Ps). De acordo com Perez (1986) o
teor de umidade pode ser (figura 2.1):


Nulo, em que o teor de umidade é próximo de zero. Considera-se, neste caso,
material não higroscópico,



Higroscópico (wh), quando a umidade é absorvida espontaneamente pelos
materiais considerados higroscópicos num ambiente em função da umidade
relativa do ar que pode chegar até 98%. Compreende o trecho 0<w wh.
Obs.: A aplicação deste estudo de eletrosmose começa no trecho de teor de
umidade acima da capacidade higroscópica do material.



Crítico (wcr), limite no qual o transporte de água pelos capilares é quase
impossível e acima do qual é possível. Compreende o trecho wh<w wcr.



Capilar (wc), teor máximo de umidade que um material pode ter quando em
contato com um plano de água, onde uma aproximação maior a esse plano
úmido compreende o trecho wcr<w wc.



Máximo (wm), teor impossível de ocorrer por existir ar dentro dos capilares, a
não ser que se aplique mecanicamente uma pressão sobre os poros do
material. Compreende o trecho wc<w wm.
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Figura 2.1: Escala crescente de teor de umidade em material com capilaridade
aberta.

Fonte: Adaptado de Perez (1986, prancha 6)
2.1. Molhabilidade
Um material hidrófilo é definido como aquele que tem uma propensão a reter água,
sendo que a tangente com a curva da gota forma um ângulo

menor que 90°

(POLISSENI, 1986). A resultante (R) entre a força de adesão (A), que é a atração
das moléculas de água da gota com a superfície da parede dos poros, é maior que a
força de coesão (C) originada pela tensão superficial da gotícula de água gerada
pela atração entre as moléculas de água de cargas iguais originadas pela força de
Van der Waals. Essa força tende a ter uma direção no sentido das paredes dos
poros (figura 2.2a).
Se o ângulo

for maior que 90°, o material é hidrófugo por impedir que a água

penetre nos poros, pois a coesão (C) da gota é maior que a adesão (A) da água na
superfície do material, sendo que o sentido da resultante tende para fora das
paredes (figura 2.2b). (PEREZ, 1984 e BAUER, 1986).
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Figura 2.2: propriedades dos materiais hidrófilos (a) e hidrófugos (b).

Fonte: Perez (1986)
A tensão superficial recebe influência da pressão do ar atmosférico. Portanto,
quando a tensão do ar atmosférico for maior que a tensão superficial, ocorre a
adsorção da umidade pelo material.
2.2. Causas da Ascensão da Umidade em Alvenarias por Capilaridade e Porosidade
A umidade do solo devido à existência de lençol freático superficial ou acúmulo de
água por precipitação próximo a edificações, gera pressões hidrostáticas laterais e
ascensões capilares, as quais criam forças de penetração e de ascensão do líquido
que se desloca principalmente por capilaridade pelas paredes (MERINO, 1993). A
ascensão capilar é um fenômeno que se verifica em materiais hidrófilos.
Na lei de Thompson, como mostra a figura 2.3, cria-se um menisco convexo, no lado
do fluido por causa da adesão deste com a parede do capilar que passa a ter uma
resultante de pressão negativa provocando uma ascensão do fluido pela força de
sucção existente no interior destes capilares até atingir o seu limite de equilíbrio
entre a resultante citada e as forças geradas pela aceleração da gravidade e atrito
(fator de formação em um meio poroso). A massa de água é diretamente
proporcional à altura da coluna de água e inversamente proporcional ao diâmetro do
tubo, como na figura 2.3 e na equação 2.1. Quanto mais estreitas forem essas
passagens, mais difícil será a secagem do material pela dificuldade de eliminação
desta umidade (HENRIQUES, 1995).
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Na lei de Thompson o inverso pode ocorrer em materiais hidrófobos com a formação
de um menisco côncavo e as inversões das pressões de saturação expelindo a água
para fora do capilar (PEREZ, 1986).
h= 2 . σ. cos θ
r.ρ.g

(2.1)

Legenda :
h = Altura do capilar
r = Raio do capilar
g = Aceleração gravitacional
θ = Ângulo de contato
ρ = Densidade do líquido
σ = Tensão superficial
Figura 2.3: Ascensão capilar e tensão superficial

Fonte: Adaptado de Araujo (2011). Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/pd/v29n3/04.pdf>. Acesso em: 10 out. 2012.
Há duas propriedades interessantes que podem ser deduzidas da equação 2.1:


Quanto menor o diâmetro dos capilares maior será a pressão de sucção. Um
poro da ordem de 0,001 mm pode gerar uma pressão de sucção da ordem de
2,28x105 N.m-2, comparando com a pressão do vento a 90 km/h é igual a 391
N.m-2 (BAUER, 1986).



Quanto menor o diâmetro dos capilares maior será a altura de ascensão da
água. A tabela 2.1 mostra qual altura a água pode atingir, considerando os
diâmetros dos capilares dos materiais de construção (TONERA, 1997).

40

Para Merino (1993) a velocidade de sucção depende do tamanho, da forma física e
da quantidade de poros presente geralmente em materiais hidrófilos. A forma física
depende do fator da forma que é relacionado com o grau de cimentação do material
e com a tortuosidade das redes capilares.
Tabela 2.1: Altura que a umidade atinge no material de construção em função do
diâmetro dos capilares.
Diâmetro dos capilares
Altura máxima
(mm)

(mm)

1,00

15

0,01

1.500

0,0001

150.000

Fonte: Tonera (1997).
Um ensaio simples que comprova o fenômeno está ilustrado na figura 2.4 que
mostra canudos de plástico em vários diâmetros.
Figura 2.4: Experimento com canudos de plástico com diferentes diâmetros num
copo com água que mostra o efeito de ascensão por capilaridade.

Fonte: Aquapol. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=0QUFnc1Cs1s>. Acessada em: 25 ago. 2011.

Outra situação está apresentada na figura 2.5 que mostra os materiais 1 e 2,
respectivamente, granito e tijolo, que possuem capilares com diâmetros diferentes.
Nota-se que a ascensão da água será maior nos materiais com capilares menores,
onde são respeitados os limites das dimensões de poros apresentados por Seele
(2000).
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Figura 2.5: Ascensão da água no material 1 com capilares de diâmetro menor, e no
material 2 com capilares de diâmetro maior.
Material 1

Material 2

Fonte: Aquapol. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=0QUFnc1Cs1s>. Acessada em: 25 ago. 2011.
Em alvenarias, Ruaro (1997) e Merino (1993) chegaram a alturas de ascensão entre
0,8 a 1,2 m, podendo chegar a 1,5 m em função da alta concentração de sais e
dificuldades de evaporação devido à baixa permeabilidade do material. Por esta
razão os revestimentos devem ter uma permeabilidade controlada de água e vapor.
É observado por Ruaro (1997) que quanto maior a espessura da parede maior a
ascensão capilar, podendo chegar a 4 m do nível da rua (OLIVEIRA, 2002), onde um
índice de umidade limite favorável para os tijolos é da ordem de 3%.
Esta ascensão da umidade é interrompida pela permeabilidade natural das paredes,
pois permite eliminar a umidade na forma de vapor e água limitando a uma
determinada altura e eliminando a umidade interna da edificação (ARENDT, 1995).
Por isso os materiais não devem ser totalmente impermeáveis.
Bauer (1997) observa outras origens da umidade em um estudo feito em Bruxelas
pela CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION (1979):
após a construção de edifícios residenciais houve um acúmulo de 3000L a 5000L de
água por unidade. Portanto a umidade também pode decorrer da retenção natural
de água pelos materiais durante a execução da obra, fenômeno constatado também
por Carrio (1993).
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É importante manter uma boa ventilação após a execução e evitar obras em
períodos do ano de maior precipitação de água. Ulsamer (1995) confirma que existe
um limite de evaporação por habitação em média de 200 L/M³ (ROUSSEAU, 1984
apud PEREZ, 1986) e uma duração de secagem que deve ser proporcional ao
quadrado da espessura da parede envolvendo a superfície do material, a
capilaridade e a porosidade no cálculo.
O coeficiente de capilaridade dos materiais, apresentado na tabela 2.3, é um
importante fator que indica a facilidade de movimentação das moléculas de água no
interior dos materiais, como também facilita a permeabilidade do vapor pela rede
capilar, apresentado na tabela 2.4, que influenciará na secagem do material.

Tabela 2.3: Coeficiente de capilaridade de alguns materiais de construção
(g x cm-2 x seg-1/2)

Coeficiente de capilaridade
Concreto compacto bem vibrado

1

Tijolo cerâmico bem cozido

5

Tijolo cerâmico mal cozido

10

Estuque ou argamassa

15

Pedra calcária

20-80

Arremates em gesso

50
Fonte: Merino (1993)

Tabela 2.4: Permeabilidade ao vapor de alguns materiais de construção
Permeabilidade ao vapor

(g x cm / m2 x dia x mmhg)

Reboco

12

Tijolo maciço

20

Revestimento de gesso

20

Madeira

15 – 25

Concreto

12 – 40
Fonte: Merino (1993)
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Quanto à porosidade, é importante lembrar que os poros são as portas de acesso
que podem, ou não, encaminhar a umidade pela rede capilar possibilitando a saída
em outra ponta. Um exemplo de material poroso e sem a ligação capilar é a pedrapomes. Seele (2000) ilustra na figura 2.6 os diferentes tipos de poros apresentando
na tabela 2.5 seus efeitos capilares em função de suas dimensões.
Figura 2.6: Esquema que mostra os tipos de poros

Relação dos tipos de poros (ver tabela 2.5):
A. Poro interligado;
B. Poro em forma de saco;
C. Poro fechado;
D. Poro bifurcado;
E. Interligação;
F. Poro em forma de gargalo.
Fonte: Seele (2000)
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Tabela 2.5: Nomenclatura dos poros considerando o efeito capilar em função do
tamanho.
Tipo de poros

Tamanho (m)

Efeito capilar

-7

Microporo

x < 10

Sem efeito

Mesoporo

10-7 < x < 10-4

Com efeito

Macroporo (de ar)

x >10-4

Interrupção do efeito

Fonte: Seele (2000)
Deve-se notar que os microporos menores que 10-7 m são considerados materiais
não higroscópicos, menos sujeitos a trocas de calor e massa (umidade).
Em algumas situações, tornar o elemento menos higroscópico é de interesse
estrutural. Nos materiais à base de cimento PORTLAND, para tornar a mistura mais
impermeável, ou seja, menos porosa, a relação de água e cimento (a/c) deve ficar
em torno de 0,4 para garantir maior estanqueidade e melhorar a sua resistência
(THOMAZ, 1986; MEHTA, 1994).
É consenso tanto para Bauer (1987) como para Ulsamer (1995) que quanto menores
forem os poros e os capilares, é mais difícil e demorada a secagem dos materiais
porque a evaporação é mais lenta. Henriques (1995) apresentou uma sequência de
evaporação gradual que consiste basicamente em:
1. Regiões superficiais dos materiais com grandes poros;
2. Poros e capilares de dimensões intermediárias;
3. Microporos e microcapilares de difícil evaporação.
Quanto mais poroso é o material, maior será a porcentagem de vazios que poderá
ser ocupada por água, influenciando no principal fator de transmissão de calor que é
a condutividade térmica (K) dentro da edificação, o que propicia maiores perdas de
calor e danos nos substratos (RIVERO, 1986). Não existe uma relação direta, mas
geralmente altas densidades (D) implicam altas condutividades térmicas, como
mostra a Tabela 2.6.
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Tabela 2.6: Relação de Densidade absoluta(D) e Condutividade térmica(K) nos
materiais de construção .
Grupo

Metal

Pedra natural

Alvenaria

Concreto

Material

Alumínio
Cobre
Ligas
Aço, ferro
Zinco
Basalto, granito
Calcário, mármore
Arenito
Tijolo
tijolo de Areia-cal
Concreto de cascalho
Concreto leve

Concreto de pó de
polimento
Concreto de isolação
Concreto celular
Concreto de escória
Inorgânico

Aglomerantes

Orgânico

Madeira

Sintéticos

Espuma
sintética

Placa gipsita
Cartão gipsita
Vidro
Lã de Vidro
Lã de rocha
Telhas
Cimento
Cal
Gipsita
Cortiça
Borracha
Placa de fibra
Folhosa
Madeira leve
compensada
Poliéster (GPV)
Polietileno,
Polipropileno

Espuma de
poliestireno, exp.

Massa
específica
(kg m-3)

Condutividade térmica
(W m-1 K-1)

2800
9000
12250
7800
7200
3000
2700
2600
1600-1900
1900
1000-1400
2300-2500
1600-1900
1000-1300
300-700
1000-1400

Seco
204
372
35
52
110
3.5
2.5
1.6
0.6-0.7
0.9
0.5-0.7
2.0
0.7-0.9
0.35-0.5
0.12-0.23
0.35-0.5

700-1000
300-700
1000-1300
400-700
1600-1900
1000-1300
800-1400
900
2500
150
35-200
2000
1900
1600
1300
100-200
1200-1500
200-400
800
550
700
1200
930

0.23-0.35
0.12-0.23
0.35-0.5
0.17-0.23
0.45-0.70
0.23-0.30
0.23-0.45
0.20
0.8
0.04
0.04
1.2
0.9
0.7
0.5
0.04-0.0045
0.17-0.3
0.08-0.12
0.17
0.14
0.17
0.17
0.17

10-40

0.035

Molhado
204
372
35
52
110
3.5
2.5
1.6
0.9-1.2
1.4
2.0
1.2-1.4
0.5-0.8
0.5-0.95

0.7-1.2
0.7-1.0
0.35-0.5

0.8

1.2
1.5
0.8
0.8

0.09-0.17
0.23
0.17
0.23

Fonte:
PROTOLAB.
Disponível
em:
<http://www.protolab.com.br/TabelaCondutividade-Material-Construcao.htm>. Acesso em 28 abr. 2014.
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Exemplificando o processo de ascensão capilar, na figura 2.7a tem-se uma alvenaria
com uma altura inicial de coluna d’água na qual as variáveis de porosidade,
capilaridade e espessura da parede causaram o efeito Thompson (ascensão capilar)
e de molhabilidade no material hidrófilo. A ascensão da água é limitada
temporariamente pela variável de permeabilidade natural, onde a umidade sai por
evaporação da parede, mantendo um fluxo no qual há a presença de sais e
partículas do solo (fig. 2.7b) os quais obstruem os poros que inicialmente davam
vazão ao vapor d’água (fig. 2.7c). Isto faz com que a água encontre novos caminhos
para chegar a outros poros de saída e ocasionar uma altura de ascensão capilar
maior (fig. 2.7d).
Figura 2.7: Infiltração de água nos capilares com a obstrução de poros.

D
H

a)

b)

c)

d)

Fonte: Adaptado de Perez (1986); Merino (1993); Seele(2000).

2.3. Efeito dos Sais Transportados nos Processos de Eflorescências e
Criptoflorescências
Sulfatos, cloretos, nitratos e carbonatos são os sais mais prejudiciais às edificações,
sendo os cloretos mais presentes em regiões litorâneas, os nitratos em regiões
rurais, os carbonatos e sulfatos nos centros de grandes cidades e indústrias
(ARENDT,1995).
Os sais solúveis presentes no solo, nos materiais de construção e na poluição
dispersa na atmosfera podem provocar patologias em alvenarias como as
eflorescências e as criptoflorescências.
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As eflorescências são cristais que são impelidos durante os processos de eliminação
de umidade. Os sais solúveis presentes nas alvenarias se dissolvem e se depositam
na superfície das paredes podendo manchar ou descolorir tintas e revestimentos.
Não causa danos à estrutura, apenas desconforto visual (figuras 2.8 e 2.9).
Figura 2.8: Eflorescências de cristais na superfície da alvenaria. Causam
desbotamento e destacamento da película de tinta.

Fonte: PROGRAMA MONUMENTA, UCG/IPHAN (DF). Disponível em:
<http://www.monumenta.gov.br/upload/Manual%20de%20conserva%E7%E3o%20pr
eventiva_1168623133.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2011.
Figura 2.9: Deterioração causada por eflorescência de sais em mural no Mosteiro
das Carmelitas em Helsingør, Dinamarca.

Fonte: Rörin-Dalgaard (2008, p.1-5).
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As criptoflorescências, como ilustrado nas figuras 2.10 e 2.11, são cristais que se
formam a partir dos sais solúveis presentes nas alvenarias e se dissolvem para
depositar de forma acumulativa abaixo da superfície das paredes, obstruindo poros
e capilares, direcionando a água sempre a um nível mais alto. Criam-se tensões
internas pelas ascensões capilares, pelas colunas de água que se formam acima
destas obstruções e pelo acúmulo de material, muitas vezes com o aumento de
volume no local. Isto provoca o desplacamento de revestimentos, argamassas e
perda da resistência, podendo danificar elementos estruturais, ou seja, mais danoso
que a eflorescência.
Figura 2.10: Criptoflorescência, acúmulo de cristais abaixo da superfície da
alvenaria causando obstrução capilar, desplacamento e rupturas (UCG/
PROGRAMA MONUMENTA).

Fonte: PROGRAMA MONUMENTA, UCG/IPHAN (DF). Disponível em:
<http://www.monumenta.gov.br/upload/Manual%20de%20conserva%E7%E3o%20pr
eventiva_1168623133.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2011.
Figura 2.11: Exemplo de criptoflorescência com desplacamento do emboço.

Fonte: Ottosen (2007, p.3)
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2.4. Representações Gráficas de Anomalias em Alvenarias
Levando-se em consideração os fenômenos acima citados de transporte de água e
vapor através de materiais porosos, e as características do material, no caso de
alvenarias, Seele (2000) observou que as anomalias resultantes de umidade se
tornam perceptíveis através de manchas e precipitações. Existe um tipo de gradiente
de umidade causado por diferentes origens que considera a seção e o comprimento
da amostra, e segue as leis de Fick e Darcy basicamente, como na figura 2.12.
Figura 2.12: Algumas origens de umidade apresentando diferentes gradientes e
formas ao longo da parede.

Fonte: Adaptado de Seele (2000)
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3. CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DOS MEIOS FORMADOS POR
ARGILO-MINERAIS.
De forma resumida, os elementos que apresentam resistência a um fluxo de corrente
elétrica sofrem alterações na presença de um campo elétrico, ionizam-se e
transformam-se em um meio condutor de corrente. Todo este processo provoca um
deslocamento de partículas, cargas e de água, que é o foco de interesse para a
expulsão da umidade no interior das edificações e que envolve características e
propriedades eletronegativas dos argilo-minerais.

3.1. Características Cristalográficas
Neste estudo são analisadas as influências dos campos eletromagnéticos em tijolos
de barro maciços. Para isso é importante analisar sua estrutura molecular e sua
composição para entender o porquê da sua eletronegatividade superficial que
propicia a formação da dupla camada elétrica (DCE) na presença de água. Os
argilo-minerais são partículas finas, em forma de lamelas, que passam a ter
características plásticas quando misturadas com água.
A molécula do argilo-mineral tem uma formação cristalográfica específica básica
tetraédrica quando o silício (Si+4) se combina com quatro oxigênios (O-2) , como
mostra a figura 3.1a. E forma octaédrica quando o alumínio (Al+3) se combina com
seis oxigênios (O-2), como na figura 3.1b; assim como o magnésio (Mg+2) se
combina com a oxidrila (ou hidroxila-OH-).
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Figura

3.1:

Unidades

cristalográficas

básicas

de

argilo-minerais.

.
Fonte: Schmidt (2004, p.31).

3.2. Arranjos Cristalográficos Básicos de Argilo-Minerais
São formados por ligações de íons oxigênio (O2-) e hidroxilas (ou oxidrila OH-) com o
silício (Si4-), o alumínio (Al3+), o magnésio (Mg2+) e o potássio (K1+).
A formação de arranjo mais simples é a tetraédrica (Si4O10)
oxigênio se ligam ao silício, como na figura 3.2.

4-

onde os íons de

52

4-

Figura 3.2: Arranjo argilo-mineral tetraédrico de silício (Si4O10)

Fonte: Schmidt (2003, p.32).
Formam também ligações mais complexas através de sobreposições de folhas que
ligam estruturas octaédricas de alumínio (Al+3) formando a gibsita (G); e quando há
sobreposições de folhas que ligam estruturas octaédricas de magnésio (Mg+2)
formam a brucita (B), como mostram respectivamente as figuras 3.3 e 3.4.

Figura 3.3: Gibsita- Arranjo argilo-mineral octaédrico de alumínio, Al4(OH)12.
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Fonte: Adaptado de Schmidt (2003, p.32).
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Figura 3.4: Brucita-Arranjo argilo-mineral octaédrico de magnésio, Mg6(OH)12.
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Fonte: Adaptado Schmidt (2003, p.33).

3.3. Argilo-Minerais mais Comuns
Como comentado, os argilo-minerais são lamelas formadas pela sobreposição de
duas ou três folhas de tetraedro de silício, ou folhas octaédricas de gibsita (G) e
brucita (B). A formação mais simples tem duas folhas, sendo uma octaédrica e outra
tetraédrica e vai originar as caulinitas. Uma formação mais complexa é um
sanduiche composto por duas folhas octaédricas e uma tetraédrica no centro, ou
vice-versa, que vai gerar as ilitas, as montmorilonitas, as vermiculitas, as smectitas,
etc .
Existe uma variabilidade grande de argilo-minerais, pois este material tem uma
característica chamada substituição isomórfica. Ou seja, nos arranjos tetraédricos e
octaédricos básicos ocorrem substituições com as pontes de ligações entre eles em
que o Si4- dá lugar para o Al3+, o Al3+ dá lugar para o Mg2+, Mg2+ dá lugar para o
Fe2+, etc
As formações básicas correspondem à:


Caulinita, que é o argilo-mineral de menor plasticidade proveniente da
decomposição do feldspato presente no granito. As ligações das camadas são
feitas por forças de Van der Waal e pontes de hidrogênio, conferindo uma
estrutura rígida e estabilidade na presença de água. Sua fórmula teórica é
Al4Si4O10(OH)8. Apresenta sua estrutura como mostra a figura 3.5.
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Figura 3.5: Estrutura 1:1 básica das Caulinitas.

Sílica- Si

Sílica- Si

Fonte: Adaptado de Mitchell (1993 apud Schmidt, 2003, p.34).


Ilita, que é proveniente da decomposição da mica e formada por duas folhas
de sílica e um meio de gibsita. Estas estruturas estão combinadas por cátions
de potássio que são ligações frágeis. Isto confere uma plasticidade maior que
a caulinita. Sua fórmula teórica é (OH)4K2(Si6Al2)Al4O20. Apresenta sua
estrutura como mostra a figura 3.6.
Figura 3.6: Estrutura 2:1 básica das ilitas.
Sílica- Si

Sílica- Si

Sílica- Si

Sílica- Si

Fonte: Adaptado de Mitchell (1993 apud Schmidt, 2003, p.34).


Montmorilonita, que é proveniente da degradação da ilita e do feldspato de
cinzas vulcânicas. Tem a estrutura semelhante às ilitas, mais expansiva e
instável na presença da água adsorvida, rompendo as ligações com facilidade
devido às fracas forças de Van der Waal e de cátions presentes no espaço
interlamelar. Sua fórmula teórica é Al4Si8O20(OH)4.nH2O. Apresenta sua
estrutura como mostra a figura 3.7.
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Figura 3.7: Estrutura 2:1 básica das Montmorilonita
Sílica- Si

Sílica- Si
Sílica- Si

Sílica- Si

Fonte: Adaptado de Mitchell (1993 apud Schmidt, 2003, p.34).

3.4. Superfície Específica (Se)
A superfície específica é a relação da área superficial de um material ou elemento
pela sua massa. Quanto mais fino for o material maior será a sua área superficial de
contato, ou seja, maior será a superfície específica. Permite assim acelerar ou
facilitar reações. É uma característica importante dos materiais argilosos, pois lhes
confere uma densidade de carga superficial () maior comparado a um grão de areia
de maior diâmetro. Facilita trocas catiônicas e reações químicas. Uma comparação
entre superfícies específicas de diferentes solos é mostrada na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Relação de algumas superfícies específicas.

SOLO

SUPERFÍCIE ESPECÍFICA (Se)

(m2/g)
Areia (Quartzo)
0,02
Caulinita
20
Ilita
80
Montmorilonita
800
Fonte: Adaptação de Whitlow (1995)
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4. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTUDO DA ELETROSMOSE NO
PROCESSO GERAL DA ELETROCINESE
O processo de eletrosmose foi descoberto em 1809 pelo cientista russo F. F. Reuss
(RADITE, 1997) e foi primeiramente apresentado nos Proceedings of the Imperial
Society of Naturalists of Moscow.
O fenômeno passou a ser estudado extensivamente no século XIX por Napier, que
diferenciou a reação de eletrólise durante a eletrosmose na constatação da rápida
degradação por corrosão dos eletrodos, observada no solo (JONES, 2006). Napier
(1846) notou que a eletrosmose é mais eficiente quanto maior for a resistência ao
campo elétrico e menor for a sua decomposição eletrolítica, responsável pela
corrosão dos eletrodos (APATOCZKY, 1992).
Quincke em 1861, no estudo de substâncias coloidais, notou que as partículas
possuíam naturalmente uma carga elétrica quando imersas em um fluido, alterando
o seu comportamento uma vez submetidas a um campo elétrico uniforme. Embora
de forma simplificada, ele foi o primeiro a sugerir na época a existência de uma
camada carregada na interface entre as partículas e o solvente, ou seja, a dupla
camada, ao notar mudanças de comportamento através de um microscópio.
Hauser and Hirshon (1939) citam que Helmholtz em 1879 apresentou uma visão
analítica do processo de eletrosmose a partir das observações de Quincke (1861), e
descreveu o potencial elétrico distribuído na superfície de uma chapa, fornecendo a
base matemática do que ocorre na interface entre os eletrodos e a solução, numa
introdução à dupla camada (ver figura 4.1).

57

Figura 4.1: Esquema de dupla camada de Helmholtz com a introdução de um
primeiro modelo de potencial elétrico.

Fonte: Disponível em:
<http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Chemistry/Electrochemis/Electroche
mical/ElectricalDouble/ElectricalDouble.htm>. Acesso em: 10 jan. 2013.
Esta informação deu origem ao primeiro esquema simplificado com forma simétrica e
homogênea, que mostra uma camada compacta, ainda sem a camada difusa.
Entre 1910 e 1913, Gouy e Chapman (1913) desenvolveram independentemente um
modelo de dupla camada onde consideravam que o potencial elétrico e a
concentração de substâncias eletrolíticas envolvidas influenciavam a capacitância da
dupla camada; assim, essa estrutura não seria tão compacta como a descrita por
Helmholtz (STERN, 1924). Nas regiões adjacentes às paredes de capilares e
partículas haveria uma distribuição gradativa de cargas formando uma nuvem
(HUANG et al.,1999), apresentada como camada difusa, como na figura 4.2.
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Figura 4.2: (a) Dupla Camada elétrica (DCE) de Gouy-Chapman e curva de
potencial correspondente; (b) Dependência da concentração dos íons com a
distância x, na teoria de Gouy-Chapman

Fonte: Lima (2008).

Em 1914, um conhecido modelo matemático, aprimorado por Smoluchowski, é
apresentado com a dupla camada de cargas adjacentes chamado Modelo de
Helmholtz- Smoluchowski como mostra a figura 4.3.
Figura 4.3: Modelo de Helmholtz-Smoluchowski para o fenômeno de eletrosmose

Fonte: Adaptado de Mitchel (1993).
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Numa comparação com o modelo anterior, a figura 4.4 mostra o estudo de PoissonBoltzmann, visto num capilar em corte transversal. Apresenta um comportamento
semelhante a uma estrutura tenso-ativa, onde ocorre o posicionamento dos
contraíons e coíons formando a dupla camada, num processo que envolve as
moléculas de água centralizadas no interior dos capilares do material poroso. É
também considerado um modelo clássico ideal como o de Helmholtz- Smoluchowski,
e utilizado até hoje para cálculos matemáticos e em laboratório como nos trabalhos
de Casagrande (1939), Ballou (1952), Mitchell (1993), Dias (2002), Chang (2007),
entre outros

Figura 4.4: Modelo utilizado na equação de Poisson-Boltzmann para o fenômeno de
eletrosmose

Fonte: Adaptado de Dias (2002).
Em 1924, Stern (figura 4.5) combinou o modelo da dupla camada de íons proposto
por Helmholtz com o de Gouy-Chapman, onde os íons estão dispersos na solução
interagindo no centro do modelo em questão, mais precisamente na camada difusa.
Neste processo é sugerida uma perda de potencial elétrico à medida que se afasta
do centro da partícula até o plano de cisalhamento chamado de potencial zeta ().
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Figura 4.5: Modelo de Stern para a dupla camada elétrica (ou difusa) de GouyChapman

.
Fonte: Harbottle (2003)
No modelo de Stern, as superfícies de capilares e partículas de materiais argilosos
são geralmente de cargas negativas e atraídas por cátions, os contraíons, que
passam a ter uma forte ligação iônica na formação de uma camada fixa chamada
camada de Stern. Uma outra camada deslizante de íons com carga positiva é
chamada de Gouy-Chapman (GOUY, 1910; CHAPMAN, 1914) ou camada difusa,
formada principalmente pelas forças eletrostáticas criadas pelas pontes de
hidrogênio e por ligações fracas geradas pelas forças de atração de Van der Waals,
que são moléculas de água que formam dipolos induzidos (ver o modelo BMD),
chamada também de força de dispersão de London, que diminui à medida que se
afasta do centro da partícula ou da parede do capilar onde o limite de cisalhamento,
ou ruptura, da bolha é definido pelo potencial Zeta (HARBOTTLE, 2003).
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Essa região difusa é como uma nuvem em desordem térmica em busca de equilíbrio
entrópico. Indica estar em movimento browniano causado pelos fenômenos de
difusão química, térmica e elétrica, onde cátions e alguns ânions, que seguem livres
na solução, interagem entre si e com outras partículas e superfícies (figura 4.6).
Figura 4.6: Modelo de dupla camada, camada difusa e potencial Zeta

Fonte: Harbottle (2003).

Subsequentemente, Derjaguin e Landau (1941) e Verwey e Overbeek (1948)
estenderam o Teoria de Gouy- Chapman para descrever a repulsividade de energias
e forças de interação entre partículas coloidais e a previsão da estabilidade de
suspensões coloidais. Sua teoria é agora conhecida como Teoria DLVO, as iniciais
dos nomes de seus idealizadores, que pode ser aplicada em meios argilosos
(MITCHELL,2005).
Nesse sistema, além do processo de eletrosmose, outros quatro processos podem
ocorrer simultaneamente na solução: eletroforese, dieletroforese, eletromigração e
eletrólise. Tal conjunto de fenômenos ficou conhecido como eletro-hidrodinâmica, e
documentado como eletrocinética por Brown (1921). Foi refinado em termos
científicos durante a década de 1930, em conjunto com Biefeld, onde a vazão de tal
mecanismo é linear ao campo elétrico, seguindo um modelo clássico que será mais
detalhado adiante. A palavra eletrocinese já indica em sua origem deslocamento,
onde há um fluxo elétrico que surgiu a partir de cálculos derivados das equações de
Darcy (MITCHELL, 1993).
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A eletrocinese é uma forma prática de manipular e transportar líquidos e partículas
em microssistemas usando apenas campos elétricos (EOW, 2001).
O processo foi muito utilizado na década de 1930 para saneamento e controle de
umidade no solo, seguindo os modelos matemáticos clássicos mais conhecidos de
dupla camada para estas aplicações, no caso, os modelos de HelmholtzSmoluchowski e Gouy-Chapman .
No final da década de 1930, Casagrande (1939), o pioneiro na extração de água em
taludes, utilizou o processo de eletrosmose em solos finos como silte (0,002-0,06
mm de diâmetro) e argila (inferior a 0,002 mm de diâmetro). Casagrande fez estudos
para remoção de água em solos onde observou o aumento da tensão efetiva e a
maior resistência ao cisalhamento quando a poro-pressão passa a ser negativa
(CASAGRANDE, 1939; ACAR, 1991). Esse fenômeno também foi abordado por
Esrig (1967). Além disso, as migrações de íons durante a eletrólise e as reações
químicas levam à formação de novos compostos irreversíveis. Quando um material
como o solo argiloso está sob a influência de campos elétricos, desencadeia a
formação de várias novas ligações moleculares devido a trocas elétricas, a
migrações iônicas e à eletrólise.

Ocorre um processo eletroquímico entre os

elementos presentes na solução localizada nos espaços vazios no interior de
materiais porosos (GRAY, 1970). As reações formam produtos químicos como
cloreto de cálcio (CaCl2), sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), cloreto de alumínio (AlCl3)
ácido clorídrico (HCl) e silicato de sódio (Na2SiO3), que são às vezes utilizados como
aditivos para assegurar uma melhoria na resistência de compostos cimentícios que
preenchem o interior dos poros do material (BELL, 1993).
Em 1955 Ballou fez vários estudos sobre fluxos eletrosmóticos considerando uma
série de características físico-químicas de solos e de poros com fluidos. Desde então
os tratamentos eletroquímicos passaram a ser usados mais sistematicamente em
campo para a estabilidade de escavações e contenções em solos encharcados
(FEITOSA, 2007).
Consta de um primeiro relato de desumidificação em alvenaria o nome de Paul Enrst
(1940) na BRITISH PATENT 524, 508 (1939). Foi na década de 1960 que a
eletrosmose foi utilizada de forma mais sistemática na Europa para resolver
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problemas de umidade em paredes e estruturas (ADAMS, 1978; SMITH, 1984),
impedindo a ascensão capilar.
O modelo de dupla camada elétrica mais atual foi desenvolvido por Bockris et. al.
(1963) , a partir de estudos de Grahame (1947) com estruturas que se formam na
solvatação de compostos iônicos e polares em solução. Os elementos dissolvidos
sob a influência de um campo eletrico ficam dispersos na solução e se ligam aos
íons que passam a ter certa afinidade, e que servirão de transporte no deslocamento
das partículas até as paredes dos capilares, sem alterar as propriedades. É o
fenômento que ocorre na hidratação de elementos ou íons em uma solução solvente
(ex. água), como na figura 4.7, e no transporte de substâncias coloidais como na
figura 4.8 (Endo, 2000).

Figura 4.7: Exemplo de hidratação de íon de sódio durante o processo de formação
da dupla camada elétrica.

Fonte: Disponível em: <http://bio.winona.edu/berg/ILLUST/Na+H2O.gif>. Acesso em:
10 jan. 2013

64

Figura 4.8: Modelo BMD (Bockris, Devanathan, Muller), de dupla camada; 1. IHP
(Camada de Helmholtz Interior); 2. camada OHP (Camada de Helmholtz Exterior);
3.camada difusa; 4. íons solvatados (água); 5. película de adsorção de íons; 6.
solvente (molécula de água)

Fonte: adaptado de Brockris; et al. (1963). Disponível em:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_doublelayer_(BMD_model)_NT.PNG>. Acesso em: 10 jan. 2013
Esrig em 1967 (FEITOZA, 2007) notou mudanças na poro-pressão e alterações nos
limites de Atterberg (liquidez e plasticidade do solo) ao eliminar a água.
Consequentemente a eletrosmose aumentou a resistência de solos argilosos após o
uso do processo, cuja velocidade era em função do pH e dos sais presentes.
Observou-se um aumento na concentração de ilita no solo, que é um material com
deficiência de uma carga positiva na estrutura tetraédrica, compensada por íons de
potássio (K+), onde as fortes ligações permitem que o material seja menos expansivo
quando hidratado e mais rígido.
Na decada de 1970, Mitchell (1993) estudou o processo de eletrocinese de forma
sistemática separando os vários modelos e fatores, analisando o comportamento
dos microfluidos para a aplicação em estabilidade de solos.
Portanto, a eletrocinese teve seu início com os estudos que constataram o
transporte de partículas, cargas e fluidos produzidos por um campo elétrico atuando
em um meio poroso com carga líquida móvel.
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5. COMPORTAMENTO DO CATODO E DO ANODO EM UMA CÉLULA
ELETROQUÍMICA.
Para auxiliar o entendimento do processo de eletrosmose é interessante observar
antes como se comportam os componentes de uma célula eletroquímica fora e
dentro de uma solução eletrolítica.
Conforme a Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO), a célula eletroquímica
compreende uma pilha com uma determinada capacitância ligada a dois eletrodos
conectados a duas barras, chamadas de catodo e anodo, mergulhadas em uma
solução eletrolítica. Quando o sistema é acionado, do anodo da pilha saem elétrons
que caminham pelo eletrodo negativo no sentido do catodo, fora da solução. O fluxo
da corrente tem sentido inverso e passa pelo eletrodo positivo no sentido do anodo,
fora da solução, como na figura 5.1.
Na solução, a corrente elétrica gera um campo entre o anodo e o catodo imersos,
que induzem processos eletrocinéticos na presença desse campo, para dar
continuidade às trocas iônicas e manter a corrente constante, porém finita, pois a
carga da pilha é consumida durante as reações eletroquímicas que ocorrem na
solução. Os íons gerados pelo campo elétrico na solução são os íons positivos,
chamados de cátions, e os íons negativos, chamados de ânions. As partículas e
moléculas de água ionizadas por indução são deslocadas na solução e transmitem
as cargas durante o processo de eletromigração através dos fenômenos de
eletrosmose, eletroforese, e eletrólise entre o catodo e o anodo (OTTOSEN, 2006).
A dieletroforese não participa do processo da eletromigração, mas consome uma
parte da energia do sistema na interação entre as partículas dielétricas.
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Figura 5.1: Esquema de célula eletroquímica

Fonte: Adaptado da ABRACO.
O catodo na solução passa a ter característica negativa, pois recebe elétrons da
pilha responsável pela quebra de moléculas de água (eletrólise) na solução próxima
à barra, na qual libera gás hidrogênio e hidroxila (OH-) que envolve o catodo como
na reação 5.1 (ver figura 5.1):
H2O + e OH-+ ½H2 (g)

(5.1)

O anodo na solução passa a ter característica positiva, pois cede elétrons à pilha,
responsável pela quebra da molécula de água (eletrólise) presente na solução
liberando oxigênio (O2) e hidrogênio (H+), os quais envolvem o anodo como na
reação 5.2.
H2O  2H+ + ½ O2 (g) + 2e-

(5.2)

A carga negativa (ânion) que é liberada na reação induz o elétron presente na liga
metálica da barra do anodo a se desprender para devolver à pilha o elétron doado e,

67

ao mesmo tempo, manter o fluxo da corrente elétrica. Ocorre então um processo de
oxidação que causa a corrosão da barra (ABRACO).
Dependendo dos materiais utilizados, do potencial aplicado e da solução eletrolítica
no meio em questão, há outros tipos de reações que podem ocorrer. No caso de
anodos inertes, que são revestidos com outros metais como a platina para manter a
integridade da barra, as reações 5.2 e 5.3 vão prevalecer dependendo do pH da
solução. No caso do anodo ser de ferro, a reação 5.4 pode ocorrer junto com as
reações 5.2 e 5.3.
2OH-  H2O + ½ O2 (g) + 2e-

(5.3)

Fe (s)  Fe2+ (aq) + 2e-

(5.4)

Outros eletrodos que podem ser utilizados são o grafite e o cobre eletrolítico.
Portanto, para manter o fluxo da corrente constante:


No anodo imerso na solução ocorrem reações de oxidação por perda de
elétrons para a pilha, como nas reações 5.2, 5.3 e 5.4, reagindo com os
elementos da solução durante a eletromigração de íons. Nota-se sobre a
barra anódica a perda de material (ver figura 5.2).



No catodo imerso na solução ocorrem reações de redução por doação de
elétrons da pilha, como na reação 5.1, reagindo com os elementos da solução
durante a eletromigração de íons. Nota-se sobre a barra catódica o depósito
de material (ver figura 5.2).

Figura 5.2: Exemplo de uma situação de perda do material no anodo e o
depósito no catodo dentro de uma solução

Fonte: Disponível em: <http://www.chimicamo.org>. Acesso em: 10 nov. 2012
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É importante notar na figura 5.1 que há duas regiões distintas nas células
eletroquímicas:


A região fora da solução, onde o anodo da pilha cede elétrons para o catodo
da barra da solução e a barra do anodo da solução retorna com os elétrons
para o catodo da pilha para manter constante o fluxo da corrente elétrica no
sistema;



E a região dentro da solução, onde ocorre a eletromigração nas trocas iônicas
através de partículas e moléculas localizadas entre catodo e anodo induzidas
por campos eletromagnéticos para manter o fluxo da corrente elétrica
constante na solução do sistema.

O meio alcalino desenvolvido próximo ao catodo, devido à produção do íon hidroxila
(OH-), inicialmente avança em direção ao anodo por difusão e migração iônica; no
entanto, o fluxo de água devido à eletrosmose vai retardar a volta do ion OH-. Por
isto, o avanço da frente alcalina em direção ao anodo será muito mais lento do que o
avanço da frente ácida de íons H+ no sentido do catodo devido ao o fluxo
eletrosmótico oposto. A mobilidade iônica H+ é cerca de 1,76 vez mais rápida que a
de OH- (ACAR, 1997).
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6. ELETROCINESE
A eletrocinese é o transporte e a retenção de cargas elétricas geradas por processos
físicos e químicos, e suas combinações, causadas pela ação da gravidade, do atrito,
do calor (efeitos Seebeck ou Thompson), dos campos eletromagnéticos e das
reações entre elementos químicos (efeito Fick), os quais geram um fluxo elétrico que
se propaga em meios sólidos, líquidos e gasosos, e combinações, para encontrar
um equilíbrio das cargas transportadas e induzidas dos materiais envolvidos
(MITCHELL, 1993).
Como mostra a figura 6.1, são quatro os principais fenômenos envolvidos no
transporte de cargas elétricas e um no armazenamento:


Eletrosmose é um fluxo de água gerado por um campo elétrico em meio
poroso que desloca a água com uma determinada permissividade no sentido
do anodo para o catodo (MITCHELL, 1993).



Eletroforese é o transporte de partículas ou células que são induzidas por um
campo

elétrico

que

desloca

este

material

com

uma

determinada

permissividade no sentido do eletrodo de sinal oposto à carga induzida;


Dieletroforese é a indução de partículas e elementos dielétricos que
armazenam a energia do sistema e geram fracos campos pontuais não
uniformes em uma solução através da permissividade relativa de células,
microrganismos e partículas dipolares, os quais passam a ter uma orientação
em relação ao campo eletromagnético aplicado;



Eletromigração é a migração de cátions e ânions em uma solução a partir de
quebras e induções de moléculas e partículas atraídas pelos eletrodos de
cargas opostas;



Eletrólise é a decomposição das moléculas de água em H2 e O2 e a quebra
de sais em solução durante o processo de eletromigração.
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Figura 6.1: Fenômenos da eletrocinese
L

+

-

Fonte: Adaptado de HARBOTTLE (2003).
Tal fenômeno é aplicado em:


Agronomia: controle de pH e sais no solo;



Arqueologia e restauro: separação das impurezas de elementos de achados
arqueológicos, manutenção da hidratação, remoção de sais ou substâncias
de telas ou murais, etc.;



Estudos forenses;



Geofísica: observação do comportamento geológico por indução magnética e
eletromagnética;



Geologia: identificação das características de materiais geológicos como
permeabilidade elétrica, tortuosidade, umidade natural, etc.;



Geotecnia: saneamento de solos na eliminação de metais pesados e sais,
controle do pH, eliminação de água em solos encharcados, melhora do
processo de escavação e perfuração de túneis, contenção de talude, etc.;



Medicina e biologia: estimulo à circulação capilar em tecidos, isolamento de
células (ex. hemoglobina), DNA, proteínas e organismos microscópicos,
isolamento de bactérias, etc.;
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Química e eletroquímica: filtragem de materiais, criação de novas
composições de materiais para circuitos eletrônicos, identificação de
componentes como a glicose, sais e minerais, separação de água e petróleo,
etc.;



Engenharia: proteção à corrosão de armadura, umidade em paredes e lajes,
etc.

6.1 Eletroforese
A descoberta de Quincke (1861) da dupla camada precursora permitiu que Pellat
(1904) e Smoluchowski (1921) aplicassem tal conceito na eletroforese, que é o
deslocamento de partículas quando envolvidas por uma camada carregada.
Concluiu-se que esta camada possuía uma carga oposta à partícula (FEITOSA,
2007 apud PAMUCKU, 1992).
Há dois tipos de eletroforese: a anaforese e a cataforese. Se a partícula for positiva
é chamada de cataforese, como na figura 6.2. Os íons da solução com cargas
negativas (anions), dependendo das características eletrolíticas da solução, passam
a ter afinidade com a carga positiva da partícula quando sujeita a um campo elétrico
(KRUYT, 1952), e se deslocam em sentido do anodo da solução.
Na interface da partícula com a solução, é formada a dupla camada elétrica (ou
difusa) por causa do potencial elétrico gerado sob o efeito do campo elétrico que
perde força à medida que se afasta do centro da partícula até o plano de
cisalhamento chamado de potencial zeta (STERN, 1924), ou seja, é um gradiente
elétrico (E/L).
Na anaforese, as superfícies com cargas negativas de partículas e moléculas
quando ionizadas sob o efeito de um campo elétrico, são envoltas e transportadas
pelos íons positívos (cátions) presentes na água, os quais se deslocam no sentido
do catodo da solução como no modelo da figura 6.3.
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Figura 6.2: Exemplo de cataforese (KRUYT, 1952) com o Modelo STERN de dupla
camada, camada difusa e potencial Zeta

Fonte: Adaptado de HARBOTTLE (2003).
Figura 6.3: Exemplo de anaforese com o Modelo STERN de dupla camada,
camada difusa e potencial Zeta.

Fonte: Adaptado de HARBOTTLE (2003).
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De forma inversa, na eletrosmose a parede do capilar com carga negativa é
envolvida por moléculas de água. Os íons positivos ficam na interface da parede do
capilar com a solução, criando a dupla camada elétrica (ou difusa) que desloca o
líquido do centro do capilar para o catodo, onde há uma concentração menor de íons
negativos, como na figura 7.3 do item 7. O processo é muito utilizado para
saneamento, controle de sais, minerais e pH de solos argilosos (SHANG, 1993).
Com os estudos dos efeitos da eletroforese foram observados os movimentos de
partículas carregadas eletricamente em um determinado meio contínuo aquoso
estacionário. A direção da força coincide com a direção do campo elétrico, da
permissividade dos materiais e do meio (SHANG, 1993; EOW et al. 2001), que
podem ou não favorecer a migração de partículas eletricamente carregadas em
solução ou em suspensão na presença de um campo elétrico aplicado.
Cada elemento ionizado move-se em direção ao eletrodo de polaridade elétrica
oposta, o que ocasiona o transporte de partículas e eletromigração. Para um
determinado conjunto de condições de pH, sais e concentrações eletrolíticas da
solução, a velocidade com que uma partícula se move dividida pela magnitude do
campo elétrico é um número característico chamado de mobilidade eletroforética. A
mobilidade é diretamente proporcional à carga da partícula e inversamente
proporcional ao seu diâmetro (LIMA, 2007).
A eletroforese pode ser estudada de duas formas:
1. Experimental ou analítica, na qual o objetivo é medir a magnitude da
mobilidade eletroforética;
2. Comparativa, onde o objetivo é separar várias espécies que diferem em sua
mobilidade eletroforética sob as diversas condições experimentais de solução.
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6.2 Dieletroforese
Dieletroforese é o mecanismo que retira parte da energia do sistema ao deslocar por
indução moléculas, micro-organismos e partículas, como nas figuras 6.4 e 6.5,
diminuindo a eficiência da eletromigração entre os elementos na solução.
Tal fenômeno é produzido por uma força fraca translacional em dipolos induzidos
instantaneamente em elementos de baixa permissividade que geram um efeito de
extremidade entre as partículas dielétricas, chamado força de dispersão de London,
na presença de um campo elétrico não uniforme.
Por causa do grau de capacitância destes elementos dielétricos, eles armazenam
parte da energia do campo elétrico, o que diminui a eficiência da eletrólise, da
eletrosmose e da eletroforese.
As partículas com baixa permissividade, sendo maior que o meio contínuo, como as
gotas de água em óleo (EOW et al., 2001; WATERMAN, 1965), têm uma tendência
de se mover em direção ao local do campo elétrico com maior intensidade. As
moléculas de água podem se comportar algumas vezes como elementos dielétricos.
Como o oxigênio tem uma eletronegatividade maior que o hidrogênio, criam-se
regiões com diferenças de cargas, ou seja, a mesma molécula dipolar passa a ter
regiões com cargas mais positivas e outras mais negativas, o que induz direção e
sentido entre as moléculas dipolares quando sujeitas a um campo eletromagnético.
Essa força de propagação é anisotrópica, isto é, tem uma determinada orientação,
não se difunde para todos os lados das direções X, Y e Z. As moléculas e partículas
não necessitam estar carregadas, são calculadas em função de uma constante
dielétrica que é proporcional à baixa permissividade da partícula ou molécula
dielétrica dividida pela permissividade do meio.
A força fraca que surge entre elas dura enquanto o campo estiver ativo. Todas as
partículas que apresentam atividade dieletroforética, na presença de campos
elétricos, dependem da intensidade da força, do tipo de campo elétrico, das
propriedades elétricas do meio, da frequência elétrica emitida, da forma e do
tamanho das partículas envolvidas no processo. Estas partículas passam a ser uma
segunda fonte menor de emissão própria de campo elétrico interagindo na solução.
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Se dividir a densidade de carga superficial (s) pela permissividade do meio, (0),
resulta no campo elétrico total (E), como na equação 6.1.
E= s
0

(6.1)

A perda de eficiência pode ser explicada quando o campo (E) sofre um decréscimo
por um campo elétrico polarizado (Epo). Este é emitido pelos elementos dipolares na
solução durante o processo de dieletroforese, que depende de uma constante
dielétrica ou permissividade relativa (r) dos materiais envolvidos. Isto resulta em um
campo elétrico efetivo (Eef), onde:
E (ef) = E – E(po) =

s

(6.2)

r.0
A figura 6.4 mostra um material que contém moléculas distribuídas aleatoriamente
quando nenhum campo elétrico é aplicado (unpolarized). Quando um campo elétrico
é aplicado, polariza (polarized) o material, o que induz uma orientação dos
momentos dipolares de moléculas dipolares.
Figura 6.4: Moléculas sem orientação (A) e com orientação (B) sob a influência de
um campo elétrico.

(A)

(B)

Fonte: HyperPhysics from Georgia State University.
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Figura 6.5: Exemplo do efeito da dieletroforese para aprisionar bactérias
que se alinham na direção do fluxo eletromagnético.

Fonte: YANG,2008.
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7. ELETROSMOSE
A eletrosmose é um dos cinco processos envolvidos na eletrocinese, relacionada ao
transporte de água.
O processo da eletrosmose consiste na aplicação de uma determinada voltagem (V)
e de uma corrente elétrica contínua (DC), ou alternada (AC) e/ou suas variações,
entre dois eletrodos com seus respectivos anodos e catodos, afastados a
determinada distância “L”, como na figura 6.1.
Quando o sistema é acionado com um modulador de voltagem e corrente elétrica,
gera um campo elétrico que faz a água ser expulsa de um meio poroso como os
interstícios dos grãos de areia, silte e argila, tijolos ou solos, no sentido do catodo.
O fenômeno de eletrosmose se mostrou de considerável importância por oferecer
uma forma de manipular e transportar líquidos em microssistemas usando apenas
campos elétricos, dependendo do volume de água, a baixo custo no caso de
alvenarias.
O deslocamento de água em um determinado sentido foi observado inicialmente por
REUSS (1809).
A primeira ideia da dupla camada elétrica foi proposta por Helmholtz (1879) que
apresentou um modelo de sistema fechado contendo cargas organizadas em dois
planos paralelos de forma compacta. Com o passar do tempo, esse modelo mostrouse inadequado, pois esta distribuição tão organizada não existe, o que se confirmou
em estudos posteriores com a existência do gradiente de distribuição de cargas
elétricas utilizado nos modelos clássicos de dupla camada elétrica (ou difusa) ainda
hoje.
Nota-se uma nuvem de íons e partículas que se chocam na solução que tende a
certo nível de movimento browniano que procura um equilíbrio entrópico entre os
elementos e suas forças térmicas e eletroquímicas. Observa-se uma diminuição
gradativa da densidade de íons das superfícies carregadas para a solução,
formando a dupla camada elétrica. Stern em 1924 elaborou as equações que
descrevem este modelo misto que envolve também as contribuições individuais dos
dois modelos de Helmholtz-Smoluchowski e Gouy-Chapman, como mostrado na
figura 7.1.
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Figura 7.1: Mostra uma estrutura de dupla camada adaptada de Stern (1924).
Camada de

Camada de

Meio da

Helmholtz

Gouy-Chapman

Solução

(1)

(2)

(3)

distância

Fonte: Disponível em: <http://www.oocities.org/webcorr/me/ME303L06.HTM>.
Acesso em: 12 fev. 2013.
As figuras 4.3 e 4.4 mostram formações de estruturas com características tensoativas ou surfactantes em volta de partículas ou capilares, que podem ocorrer nos
materiais porosos, na presença de um campo elétrico.
Observação: O modelo BDM de dupla camada de Bockris (et al., 1963) é o mais
recente, como nas figuras 4.7 e 4.8. Neste estudo é utilizado o modelo de Stern
(1924) para facilitar o entendimento do processo de eletrosmose.
Para obter um equilíbrio eletroquímico da solução com a superfície das partículas,
ou com as paredes dos capilares de materiais porosos, o material argiloso com
carga negativa, na presença de um campo elétrico, atrai íons com cargas de sinais
contrários, no caso, positivos, gerados na solução e chamados de contraíons por ser
opostos à carga das paredes onde a dupla camada elétrica é formada. Os íons
negativos na solução são chamados de coíons por terem o mesmo sinal das cargas
das paredes dos capilares, os quais se manifestam em uma escala menor que os
contraíons na solução.

Esquematicamente, nas figuras 7.1, 7.2 e 7.3, pode-se
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observar como as cargas negativas das superfícies internas, no caso do capilar, são
contrabalançadas por íons positivos (contraíons) na fase líquida.
Figura 7.2: Apresentação do esquema de dupla camada elétrica (ou difusa) .
E
Superfície capilar
+++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++
Distribuição de velocidade
Anodo
(+)

Catodo


(-)

++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++



Superfície capilar
Fonte: Adaptado de Schmidt (2004)
As superfícies internas são carregadas negativamente e esta carga é balanceada
por íons positivos na solução. Os íons possuem uma mobilidade para interagir entre
eles e com o meio, deste modo mantêm o equilíbrio elétrico durante a aplicação de
um campo. A corrente é transportada principalmente por íons que se formam na
solução dos poros e capilares, sendo os íons positivos (cátions) em maior
quantidade na água. Isso vai forçar o movimento das moléculas de água na mesma
direção e no mesmo sentido ao catodo.
Quando uma voltagem e corrente elétrica são aplicadas, tanto os contraíons como
os coíons começam a se movimentar em direção aos eletrodos de sinais opostos.
Como os contraíons estão em maior número que os coíons, um fluxo resultante de
contraíons atravessa o material poroso. Dependendo do diâmetro capilar, todo fluido
é bombeado no processo eletrosmótico junto com as moléculas de água envoltas
pela dupla camada elétrica de resultante positiva em direção ao eletrodo de sinal
oposto com carga negativa dentro da solução, ou seja, o catodo. (MITCHELL, 1993;
OTTOSEN, 2006; ABRACO, 2012).
A eletrólise da molécula de água é um dos principais processos responsáveis na
formação da dupla camada, a partir de íons H+ e anions OH- presentes na solução.
Com isto, cria-se algo semelhante a estruturas tensoativas que são estruturas com
regiões com características hidrofílicas e hidrófobas. A concentração e a difusão
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destas estruturas são responsáveis pela formação de bolhas capazes de alterar as
propriedades das tensões superficiais e interfaciais dos líquidos. Formam-se bolsões
isolados nos próprios fluidos, podendo interagir com sais, moléculas e partículas
como a argila.
O efeito eletrosmótico foi observado em diferentes materiais, por exemplo, lama de
cal, lama de hidróxido de ferro, cinzas volantes molhadas e lama de biomassa
(HANSEN et al., 2003). Mas a maioria das pesquisas foi conduzida na
desumidificação para aumento de resistência, saneamento e controle de sais,
minerais e pH em solos (SHANG, 1993).
Na eletrosmose, o capilar apresenta uma situação inversa da eletroforese vista nas
figuras 6.2 e 6.3, onde as partículas com cargas induzidas se deslocam em meio
aquoso. No caso da eletrosmose, as moléculas de água com carga induzida se
deslocam ao longo das paredes dos capilares que as envolvem, como na figura 7.3
que é o capilar adaptado ao modelo de Stern.
Figura 7.3: Modelo de Stern, semelhante ao modelo de PoissonBoltzmann, para o fenômeno de eletrosmose nos capilares.

Fonte: Adaptado de Dias (2002).
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7.1. Modelos Teóricos dos Fluxos da Eletrosmose
Mitchell (1993) apresentou dois modelos de eletrosmose e quatro métodos para
cálculo do fluxo eletrosmótico de água, como se vê na figura 7.4.
Figura 7.4: Características e relações entre os modelos de fluxo eletrosmótico.
ELETROSMOSE

MODELO
PERMISSELETIVO:
Migração de íons e água com
diferentes velocidades

MODELO
CLÁSSICO:
Migração de íons e água nas
mesmas velocidades

Método de
HelmholtzSmoluchowski

Método dos Íons
de Hidratação

Método Friccional de
Spiegler

Método de Schmid

Transporte de
água somente no
limite da água de
hidratação

Transporte de água
depende do ângulo de
atrito relativo,
interação entre água,
íons e as paredes dos
poros.
Membrana de troca
catiônica com conteúdo
baixo de água alta
capacidade de troca
catiônica
Saturação (S<<1)
Diâmetro dos poros
>10-4m (1Å)

Admite cargas
uniformemente
distribuídas ao
longo secção
transversal.

Admite cargas
concentradas na
interface
sólido/líquido.

Poros pequenos
(microporos)

Poros grandes
(Mesoporos e
macroporos)

Membrana
biológica
Saturação (S~1)
Diâmetro dos
poros = -

Saturação (S<1)
Diâmetro dos
poros <10-7m
(1000Å)

Saturação (S<1)
 Diâmetro dos
poros >10-7m
(1000Å)

Fonte: Adaptado de Mitchell (1993).
Constam na figura 7.4:
1. O modelo clássico que é considerado uma situação ideal de capilaridade onde
os dutos seguem certa homogeneidade de forma e rugosidade. Parte do
princípio que a velocidade da água é igual à dos íons, ou seja, há um fluxo
elétrico proporcional ao fluxo hídrico durante a eletromigração. O modelo
clássico é dividido em dois métodos teóricos para cálculo, onde temos:
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A. O Método Teórico de Helmholtz-Smoluchowski

que será neste estudo

utilizado para o cálculo da vazão de água em tijolos de barro, pois aceita um
índice de saturação bem abaixo de um (Sw<1) e é ideal para elementos
porosos com diâmetros de poros e capilares maiores que 1000Å (ou > 10-7
m). O quadro 7.1 apresentado por Perez (1986) mostra que o tijolo está com
um diâmetro maior que 100Å (ou seja, 10-4 m>> 10-6m).

Quadro 7.1: Higroscopicidade do material em função do raio capilar e da superfície
específica (PEREZ, 1986).

Fonte: Adaptado de Perez (1986, prancha 14)
Legenda:
A- material não higroscópico;
B- material higroscópico.
Conclusão: Tais características deixam o modelo de Helmholtz-Smoluchowski o
mais indicado para o cálculo da vazão neste estudo.
Para saber quanto o solo pode ser adensado e em quanto tempo, Casagrande
(1939) se valeu deste modelo clássico para aplicar a equação de vazão
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eletrosmótica (equação 7.1) adaptada da lei de Darcy, além de outras equações
consagradas da eletrodinâmica. Levou-se em consideração que o coeficiente de
permeabilidade eletrosmótica (ke) depende diretamente do tamanho dos poros e
capilares (van BAALEN, 2000).
qe = ke Ie A

(7.1)

Legenda:
qe = Vazão eletrosmótica [ cm3 / s] ,
ke = Coeficiente eletrosmótico de condutividade hidráulica [ cm2 / (s x Volt) ]
Ie= Gradiente de potencial elétrico [volt / cm],
A = Área da secção transversal normal, perpendicular à direção do fluxo [cm2]
B. O Método Teórico de Schmid, onde se assume haver uma concentração de
contraíons distribuída na fase líquida do material poroso que atravessa os
poros com velocidade de vazão calculada a partir dos raios dos poros sob o
efeito de um campo elétrico. Como este efeito gerou uma pressão extra
dentro do capilar, a equação 7.2 foi derivada da Lei de Poiseuille para
encontrar o coeficiente eletrosmótico considerando o raio do capilar e a
viscosidade do fluido (MITCHELL, 2005, p.252).

qe=A0F0r². n.ie.A ,
8

se qe= ke. ie. A 

ke=A0F0r².n
8

(7.2)

Legenda:
n = Porosidade
A = Área da secção transversal da amostra (m²)
Ao = Concentração das cargas nas paredes dos capilares em equivalente iônico por
volume de fluido nos poros.
F0 = Constante de Faraday
r = Raio capilar
qe = Vazão da área total
 = Viscosidade (N.s/m²)
ie = Gradiente elétrico (V/m)
ke = Coeficiente de permeabilidade eletrosmótica
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Para Mitchell (1993), o método é ideal para materiais com capilares de raio menor
que 1000Å (ou <10-7m). Leva em consideração a concentração de contraíons
necessários para contrabalançar as cargas das superfícies dos capilares.
Os fluidos e as cargas têm uma relação contínua e proporcional. Como a velocidade
do fluido é lenta e gera uma corrente elétrica infinitesimal, se desprezam as forças
de atrito em fluxos simultâneos, assunto a ser abordado.
2. O modelo permisseletivo considera não haver uma situação proporcional ideal de
fluxo de água e íons na solução, pois os capilares apresentam diferentes
composições, diâmetros, obstruções e formatos tortuosos, que fazem com que a
velocidade dos íons seja diferente da velocidade da água. Divididos em dois
métodos teóricos para cálculo do fluxo eletrosmótico de água, temos:

A. O Método Friccional de Spiegler é um conceito diferente de eletrocinese o
qual leva em consideração as interações de mobilidade entre as
concentrações de íons e água, assim como o atrito independente destes
componentes com as paredes dos capilares. Huang et al. (1999) refere que o
conceito foi desenvolvido em 1958 por Spiegler e pode resolver algumas
discrepâncias de fórmulas mais avançadas. Mostra como aumentar a
eficiência eletrosmótica com o aumento da relação cátion/água. O método
não tem uma relação direta com a estrutura de formação do meio poroso,
mas depende da relação da área útil da superfície carregada dos capilares
com o volume de água que tem a ver com o diâmetro dos capilares e do grau
de saturação como mostra a equação 7.3 (MITCHELL, 1993):
 = (W-H) =

1
(C1/C3) + (X34/X13)

(7.3)

Onde,
 = Fluxo eletrosmótico de água em moles/faraday (M/F);
W = Transporte de água mensurada total em moles/faraday (M/F);
H = Transporte de água por íon hidratado em moles/faraday (M/F);
C3 = Concentração de água livre no material em mol/volume (M/m³);
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C1 = Concentração de contraíons moveis em mol/volume (M/m³);
X34 = Coeficiente de fricção entre a água e a superfície sólida;
X13 = Coeficiente de fricção entre a água e os cátions.

Se o coeficiente de fricção entre a água e os cátions (X13) e a concentração de
contraíons móveis (C1) forem altos, provocam uma perda na eficiência eletrosmótica
que pode tender a zero, pois influencia nas trocas catiônicas observada na equação
7.3.
Como requer cálculos numéricos longos, o método é pouco utilizado. E não indicado
para meios porosos com macroporos de diâmetro maior que 10 -4 m. Isto exclui a
aplicação do método de Spiegler a este trabalho.

B. O Método dos Íons de Hidratação depende da característica dielétrica.
Derivada da lei de Coulomb onde a força é diretamente proporcional ao
produto das cargas envolvidas e inversamente proporcional à distância onde
na constante de proporcionalidade da fórmula está a constante dielétrica.
A chamada constante dielétrica, ou permissividade relativa (r), da água é da
ordem de 78,54. Este valor faz com que o oxigênio, de carga negativa, forme
um ângulo com os átomos de hidrogênios, de carga positiva, criando um
dipolo na molécula de água com regiões de cargas negativas e positivas; por
isso, torna-se um excelente solvente para compostos iônicos.
Como o oxigênio tem a tendência de trazer para si os elétrons das ligações
O-H,

torna-se

mais

negativo

e

deixa

o

hidrogênio

mais

positivo,

principalmente sob a ação de um campo elétrico que mantém a neutralidade
da molécula que apenas distribui as cargas na própria estrutura molecular.
Isto facilita o processo de solvatação dos elementos iônicos presentes na
solução, ou seja, as moléculas dipolares de água que têm uma concentração
constante se prendem aos íons e os orienta. Isto explica também o
comportamento do processo da formação mais atual da dupla camada BDM.
A teoria dos íons de hidratação está relacionada à grande concentração de
íons da solução eletrolítica próxima ás paredes de capilares e partículas. A
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dieletroforese da água retira parte da energia do sistema calculada pela
constante dielétrica. A polarização das moléculas de água cria um
alinhamento com seus dipolos, proporcional a um campo elétrico. Este deve
ser baixo e controlado, pois a eficiência do processo é em função do
gradiente elétrico (ie) para não saturar. A água de hidratação carrega os íons
presentes na solução do anodo para o catodo na direção do gradiente
elétrico. Isto define certas concentrações presentes na solução calculada na
equação 7.4 apresentada por Mitchell (1993) nas quais os íons de hidratação
(H) são transportados. Portanto:

H= t+N+ + t-N-

(7.4)

onde t+ e t- representam os números de Hittorf . É uma uma fração de corrente
elétrica gerada por uma carga elétrica do número total de ânions ou cátions
transportados dos respectivos catodo e anodo divididos pela corrente total
que passa pela solução (FLORIANO, 2012), onde:
t+ + t- = 1

(7.5)

t+ = I+ (corrente pertinente aos cátions)
I (Corrente total)

(7.6a)

t- = I- (corrente pertinente aos ânions)
I (Corrente total)

(7.6b)

N+ e N- representam os números de moles de água hidratada pelos
respectivos números de moles de cátions e ânions.
É um cálculo bem complexo e mais utilizado em biotecnologia.
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7.2. Tipos de Processos Eletrosmóticos

A eletroimpermeabilização em paredes de alvenaria é um mecanismo de vazão
linear ao campo elétrico. Há vários processos em função do tipo de campo como:


O processo de eletrosmose passiva (figura 7.21), no qual a parede e o solo

geralmente apresentam uma diferença de potencial (DDP) natural de -200 a -600 mV
em função das propriedades do solo, da umidade, do pH do solo e dos sais
presentes nos materiais. Nesse processo são introduzidos eletrodos metálicos na
parede (anodo) e no solo (catodo), interligados por fios de cobre, que promovem
uma corrente de fuga anulando a tensão natural, o que leva o sistema a entrar em
equilíbrio, interrompendo o deslocamento de íons de transporte de água. Para
Polissini (1986) basta atravessar uma barra de zinco na alvenaria e uma barra de
alumínio ou magnésio no solo para obter o mesmo resultado, permitindo que a
evaporação natural da parede elimine a umidade. No processo, o raio de ação varia
de 50 a 80 cm; por esta razão pode haver a necessidade de uma sequência de
eletrodos para abranger a área afetada pela umidade, e de pequenas intervenções
para introduzir os eletrodos.

Figura 7.21: Eletrosmose passiva a partir de dois eletrodos ligados.

Fonte: Ulsamer (1995, p12)


O processo de eletrosmose ativa (Figura 7.22) entre dois eletrodos, catodo e

anodo, que são ligados a um modulador que alimenta o sistema com fraca corrente
elétrica e baixa tensão de até 30 volts. Isto produz um campo elétrico uniforme
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medido em Newton por Coulomb (N/C) ou Volts por Metro (V/m), que inverte o
sentido da DDP entre o solo e a alvenaria e simultaneamente expulsa a umidade
localizada. Os íons do campo elétrico se movem por eletromigração resultando no
movimento da água em direção ao catodo através do material poroso. O efeito
forese que pode ocorrer simultaneamente, eventualmente gera eflorescências. O
ideal seria produzir um campo controlado para não interromper o fluxo de água e
possibilitar a evaporação natural da umidade na alvenaria. Por ter um raio de ação
de 50 a 80 cm, pode haver a necessidade de uma sequência de eletrodos para
abranger a área afetada pela umidade, e de pequenas intervenções para introduzir
os eletrodos.

Figura 7.22: Eletrosmose ativa com dois eletrodos ligados a um modulador de
voltagem e corrente.

Fonte: Marshall (2007, p.6)


O processo de eletrosmose com campo pontual (figura 7.23) consiste em uma

fonte que produz uma onda eletromagnética não uniforme com alcance de 15 metros
de raio e não requer intervenções para introduzir barramentos. O equipamento utiliza
pouca corrente elétrica e baixa voltagem para criar um campo eletromagnético, ou
eletrogravitacional, de aproximadamente 1,5T (tesla) através de processos
eletrostáticos. O campo criado atravessa o material saturado. Como comparação,
um monitor produz um campo em torno de 2,5T.
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A água possui permissividade relativa (r=/o) igual a 80, e a cerâmica é semelhante
a 5.5. Esta diferença permite ao campo elétrico desencadear o processo de
dieletroforese pelos capilares dos materiais porosos saturados, onde as moléculas
de água sensíveis ao campo são ionizadas e se ligam umas às outras por causa de
suas características dipolares. As moléculas de água se deslocam em um
contrafluxo no sentido do fluxo do campo eletromagnético. O fluxo natural existente
é anulado entre a alvenaria e o solo, ou invertido.

Figura 7.23: Exemplo de eletrosmose pontual com aparelho (arandela) que emite
uma onda eletromagnética não uniforme.

Fonte: Disponível em: <http://www.aquapol.hu/index.php/en/usage>. Acessada em:
20 fev 2013.

7.3. Norma de Limites de Campos Elétrico e Eletromagnético
A NBR 15415 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006) definiu
uma margem para ambos os campos.
O campo elétrico deve ficar entre 1 V/m a 50 KV/m. Os experimentos deste estudo
não passaram de 50 V/m. Na norma, o campo eletromagnético deve ficar entre
100nT a 100T. Os ensaios de campo eletromagnético pontual não foram aplicados
neste estudo; entretanto, se fossem, os experimentos não passariam de 5T.
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8. FLUXOS E VAZÕES
Existe no solo uma série de fenômenos que provocam o deslocamento de água e se
sobrepõem chegando a fórmulas matemáticas de alto grau de complexidade e de
difícil solução. Antes é importante diferenciar vazão (flow) de fluxo (flux).
Vazão é uma taxa de transferência de massa em um determinado tempo .
O fluxo desta massa descreve esta vazão através de uma secção efetiva do
material, portanto:
FLUXO = VAZÃO
ÁREA
Como na equação 8.1, o Fluxo (Ji) é controlado por um coeficiente de condutividade
(Lii) ao longo de um gradiente (Xi) hidrico, térmico, elétrico ou químico que passa
através da secção de uma amostra de forma anisotrópica, pois não se propaga a
todas as direções.

Ji = Lii . Xi

(8.1)

Inicialmente são apresentadas as transferências hidráulicas (qh), elétricas (I),
térmicas (qt) e químicas (D) classificadas em ensaios para solo por Mitchell (2005,
p.252) de forma independente. Sendo os fluxos derivados da equação 8.1 com suas
respectivas condutividades e gradientes multipicados por suas respectivas áreas (A)
normais ao sentido do fluxo, temos:

a) Transferência hidráulica é a vazão de água (qh) gerada pela ação da gravidade
onde o fluxo de água depende de um coeficiente de condutividade hidráulica (K h) e
um gradiente hidráulico (ih), relacionados às características do solo. Segue a lei de
Darcy apresentada na equação 8.1(a), esquematizada na figura 8.1.
qh = kh ih A = kh H A  [ m . m . m² = m³ ]
L
s m
s

(8.1a)
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Legenda:
qh = Vazão da água (m³ s-1);
kh = Coeficiente de condutividade hidráulica (m s-1);
ih = Gradiente hidráulico (m m-1);
A = Área as seção transversal da amostra normal ao fluxo (m²);
H = Coluna de água da diferença entre os níveis (m);
L = Comprimento da amostra (m);
qh / A = Velocidade (v) do fluxo de água (m s-1).

Figura 8.1: Lei de Darcy

Fonte: Mitchell (2005, p.252)

O respectivo fluxo hidráulico é apresentado na equação 8.1(b), onde:
v= qh = kh ih = kh H  [ m ]
A
L
s

(8.1b)

b) Transferência elétrica é a corrente elétrica (I) que passa pela amostra, gerada por
uma diferença de potencial E espontânea (passiva) ou induzida artificialmente. Ela
é controlada pela condutividade elétrica (e) do sistema meio poroso/água e pelo
gradiente elétrico (ie). Segue a lei de Ohm apresentada na equação 8.2(a) e
esquematizada na figura 8.2.
I = e ie A = e E A  [ 1 . V . m² = V = A(ampère)= C ]
L
m m

s

(8.2a)
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Obs.: I=U/R
Legenda:
I = Corrente elétrica (A= C s-1);
e = Coeficiente de condutividade hidráulica (-1 m-1 ou S m-1);
Ie= E/L = Gradiente elétrico (V m-1);
A = Área as seção transversal da amostra normal ao fluxo (m²);
E; U = Diferença de potencial elétrico (V);
L = Comprimento da amostra (m);
R= Resistência ();
Figura 8.2: Lei de Ohm

Fonte: Mitchell (2005, p.252)

O respectivo fluxo elétrico está apresentado na equação 8.2b.
v = I = e ie = e E  [ V = A = C ]
A
L
 m² m² m² s

(8.2b)

Legenda:
I / A = Velocidade (v) do fluxo de água (cm s-1);

c) Transferência térmica é a perda de calor (qt) que passa pela amostra e é gerada
por uma diferença térmica entre duas regiões ou por reações químicas no meio
poroso com seu fluxo no sentido do mais quente para o mais frio. Esta é uma reação
parcialmente reversa, ou não reversa (perda). Este processo é controlado pela
condutividade térmica (kt) do sistema meio poroso/água e pelo gradiente térmico (it)
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definido pela diferença de temperatura distribuída pelo comprimento da amostra.
Para ter efeito neste estudo, é importante que o material tenha alta densidade ou
seja um meio poroso saturado. Isto causa um aumento no fluxo de deslocamento de
calor na amostra. Segue a lei de Fourier apresentada na equação 8.3(a) e
esquematizada na figura 8.3.

qt = kt it A = kt T A  [ J
. °C . m² = J (Joules)] = W
L
m.s.°C
m
s

(8.3a)

Legenda:
qt = Perda de calor (W= J s-1);
kt = Coeficiente de condutividade térmica (J m-1 s-1 °C-1 ou W m-1 °C-1);
it= T/L = Gradiente térmico (°C m-1);
A = Área da seção transversal da amostra normal ao fluxo (m²);
T = Diferença térmica (°C);
L = Comprimento da amostra (m);
Figura 8.3: Lei de Fourier

Fonte: Mitchell (2005, p.252)

O respectivo fluxo térmico está apresentado na equação 8.3(b).
qt = kt it = kt T  [ J ] = W
A
L
s m²
m²

(8.3b)

d) Transferência química é a difusão das reações químicas (Jd) que ocorrem na
amostra a partir de um potencial de gradiente químico (ic) em solução que é a
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concentração dos reagentes (c) pelo comprimento da amostra (L). Ela é controlada
pelo coeficiente de difusão (D) do sistema meio poroso/água. Em solos de grãos
finos a difusão passa a ser relevante quando a condutividade hidráulica (Kh) for
menor que 1 x 10

-9

m s-1. Segue a lei de Fick apresentada na equação 8.4(a) e

esquematizada na figura 8.4.
Jd = D ic A = D c A  [ m² . mol . m² = mol ]
L
s
m4
s
Legenda:
Jd = Difusão das reações químicas (mol s-1);
D = Coeficiente de difusão (m² s-1);
ic= c/L = Gradiente químico (mol m-4);
A = Área da seção transversal da amostra normal ao fluxo (m²);
c = Variação da concentração dos reagentes químicos. (mol m-3);
L = Comprimento da amostra (m).

Figura 8.4: Lei de Fick

Fonte: Mitchell (2005, p.252)
O respectivo fluxo de difusão está apresentado na equação 8.4(b).

Jd = D ic = D c  [mol ]
A
L
m² s

(8.4b)

(8.4a)
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9. INTERRELAÇÕES DE FLUXOS SIMULTÂNEOS
Na

realidade

todos

estes

fluxos

interagem

simultaneamente

alterando

o

deslocamento de água em meio poroso, a favor ou contra o gradiente hidráulico (ih),
alguns com maior impacto, o que requer cálculos de extrema complexidade.
As equações de fluxos hídrico, elétrico, térmico e de difusão (Ji) são derivadas da
equação 9.1, onde há condutividades acopladas em função de

gradientes

simultâneos que compõem o fluxo final, como nas equações 9.3 a 9.5.
Ji = Lij . Xj

(9.1)

A partir da equação 9.1, Mitchell (2005, p.275) apresentou 12 fluxos simultâneos (ver
tabela 9.1), dos quais apenas quatro apresentam algum interesse no deslocamento
de água. São eles:
 Eletrosmose, onde a água se desloca em função de um gradiente elétrico (ie);
 Termosmose, onde a água se desloca em função de um gradiente térmico (it);
 Quimiosmose, onde a água se desloca em função de um gradiente de difusão
química.
 Hidráulico onde a gravidade pode gerar com o choque das partículas reações
químicas, elétricas e térmicas.
Tabela 9.1: Fenômenos diretos e fluxos simultâneos.
GRADIENTE (X)
FLUXO (J)

HIDRÁULICO

TÉRMICO

ELÉTRICO

Concentração
química

FLUIDO

Condução hidráulica.

Termosmose

Eletrosmose

Quimiosmose

Condução
termal

Condicionament
o elétrico do ar

Difusão química
desloca calor.

(lei de Fourier)

(efeito Peltier)

(efeito Dufour)

Termoeletricidade

Condução
elétrica.

(efeito Seebeck
e Thompson)

(lei de Ohm)

Difusão e
sedimentação
da corrente
através de
membrana
potencial

Difusão térmica
de eletrólitos.
(efeito Soret)

Condução de
íons
(eletroforese)

(lei de Darcy)
CALOR

CORRENTE

ÍON

Transferência de
calor isotérmico ou
filtração térmica
Fluxo da corrente

Super ou
hiperfiltração do fluxo
de corrente

Fonte: adaptado de Mitchell (2005, p.276)

Difusão de íons
(lei de Fick)
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Há também as inter-relações destes fenômenos, ou seja, podem se gerar fluxos
eletrosmóticos passivos a partir de gradientes elétricos que surgem de fenômenos
espontâneos como atrito (lei de Coulomb), diferenças térmicas (lei de Seebeck e
Thompson) e reações químicas e de difusão (lei de Fick, Dufour e Soret).
Pode-se tomar como exemplo, Olsen (1962, 1970 apud Mitchell, 2005, p.276) que
apresentou em um estudo para vazão hidráulica em caulinita a equação 9.2 em que
são considerados os fluxos simultâneos hidráulico, de difusão osmótica e
eletrosmótico com seus respectivos gradientes acoplados na equação.
qh = -kh. (H). A + kc.log(CA/CB). A - ke. (E). A
L
L
L

(9.2)

Legenda:
CA /CB= Relação logarítmica das concentrações de sais em lados opostos da amostra
(adimensional);
kc= Condutividade osmótica, ou seja, difusão (D) das reações dos sais dissolvidos na
solução (m² s-1).
Pode-se observar que a vazão osmótica do 2º termo da equação 9.2 de Olsen
apresenta um contrafluxo à vazão hidráulica e eletrosmótica dos 1º e 3º termos, que
estão no mesmo sentido do experimento. Isto reforça a ideia de Alshawabkeh e
Acar (1992) de que ao se diminuir o pH e aumentar a concentração de eletrólitos, o
fluxo pode ser neutralizado ou até invertido.
Mitchell (2005, p.283) apresenta as possibilidades de fluxos hidráulicos e elétricos
simultâneos, induzindo potencial elétrico, deslocamento de fluido e partículas, de
forma espontânea ou artificial. São observados processos eletrocinéticos como
resposta à ação e reação de partícula a uma carga, ou de carga gerada por atrito de
partículas através da viscosidade do fluido, ou de atrito de fluido em material poroso,
ou de reações químicas, estas em menor intensidade. Os processos estão
esquematizados e indicados na figura 9.1.
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Figura 9.1: Fenômenos eletrocinéticos induzidos por gradiente elétrico e hidráulico
acoplados: eletrosmose (a), eletroforese (b), fluxo potencial e migração ou
sedimentação potencial.
(a) Gradiente elétrico (ie) induz o fluxo de água (Jh) (eletrosmose);
E (DC)
Fluxo de H2O

+

-

argila saturada

anodo

catodo

(b) Gradiente elétrico (ie) induz o deslocamento de partículas (eletroforese):
E (DC)
Movimento de partículas

+

argila em suspensão

anodo

catodo

(c) Fluxo de água (Jh) induz potencial elétrico (E):
H

Fluxo de H2O

+

-

argila saturada

+

-

E

(d) Movimento das partículas induz potencial elétrico (E):
Movimento
de partículas
por gravidade

+
E

_

Fonte: Adaptado de Mitchell (2005, p.283).
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Mitchell (2005, p.284) apresentou em seu trabalho três fluxos simultâneos com seus
respectivos coeficientes de transporte acoplados ás respectivas equações,
evidenciando separadamente as causas dos efeitos hidráulicos, elétricos e de
difusão química, nas equações 9.3, 9.4 e 9.5, respectivamente.
Fluxo hidráulico
1º termo

2º termo

3º termo

Jh= [kh + ke² w ]ih + [ke]ie + [-ω kh RT]ic

 e

 w

(9.3)

1ª parte 2ª parte

Fluxo elétrico
I = Je=[ke w ]ih + [e]ie :
Ae



(9.4)

Fluxo químico
Jc= [(1-ω) c kh + c.ke² w ] ih + [c ke]ie + [D*- c ω kh RT]ic :


 e



(9.5)

 w

Legenda:
c= Concentração molar (mol m-3);
D*= Coeficiente de difusão (m² s-1);
ic= Gradiente de difusão química ( mol m-4);
ie= Gradiente elétrico (V m-1);
ih= Gradiente hidráulico (m m-1)
Jc= Fluxo de difusão química (mol m-2 s-1);
Je= Fluxo elétrico (A m-2 ou C m-2 s-1);
Jh= Fluxo hidráulico (m s-1);
ke= Coeficiente de permeabilidade (ou condutividade) eletrosmótica (m² s-1 V-1);
kh= Coeficiente de permeabilidade (ou condutividade) hidráulica (m s-1);
R= Constante dos gases (8.3143 J·K-1·mol-1)
T= Temperatura (K)
e= Condutividade elétrica (S m-1= -1 m-1)
= Viscosidade do fluido (N s m-2)
w= Peso específico da água(N m-3)
ω= Mobilidade iônica (adimensional)
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Analisando a equação 9.3 do fluxo hidráulico que mostra os gradientes hidráulico,
elétrico e químico acoplados, se o segundo e o terceiro termos da equação forem
nulos, se verifica a existência de um pequeno fluxo hidráulico gerado pelo gradiente
elétrico que depende da eletronegatividade do meio em questão.
Caso haja apenas atrito do fluido em meio poroso, isto induz a um fluxo
eletrosmótico observado na segunda parte do primeiro termo da equação 9.3
(ke2w/ne), o que leva a se reconsiderar a permeabilidade hidráulica como sendo um
pouco menor que o valor calculado.
A condutividade hidráulica do solo geralmente apresenta valores bem superiores aos
fluxos eletrosmóticos passivos. Olsen (1962 apud Mitchell, 2005, p.284) observou
contrafluxos significativos em solos mais finos que silte com condutividade hidráulica
(kh) menor que 1 x 10-10 m s-1. No caso, o estudo apresentava permeabilidade
eletrosmótica (Ke) próxima de 5 x 10 -9 m² s-1 V-1, condutividade elétrica de 0.01 S m-1
e porosidade (n) de 0.35. Desconsiderando os efeitos dos gradientes de difusão
química que são de valor muito baixo na contribuição de fluxos hidráulicos, chegouse a um valor considerável de contrafluxo de 0.7 x 10-10 m s-1. Com a aplicação de
um

campo

eletromagnético

pode-se

conseguir

contrafluxos

eletrosmóticos

expressivos, maiores que os fluxos hidráulicos.
O terceiro termo indica o fluxo de difusão química. Também reforça a ideia de
Alshawabkeh e Acar (1997), onde se diminuir o pH e aumentar a concentração de
eletrólitos, o fluxo pode ser neutralizado ou até invertido.
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10. COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE ELETROSMÓTICA (ke) E
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (e) RESPONSÁVEL PELA EFICIÊNCIA
ELETROSMÓTICA (ki).
O fluxo eletrosmótico (qe) cuja velocidade vai ser controlada pelo Coeficiente de
Permeabilidade Eletrosmótica (ou Coeficiente de Condutividade Eletrosmótica) é
induzido por um gradiente elétrico (ie). Indica a rapidez com que a água é retirada do
solo quando sob efeito de um gradiente elétrico. É diretamente proporcional à
porosidade do material (n), à permissividade do material (), ao potencial zeta () e
inversamente proporcional à viscosidade dinâmica do líquido () que vai aplicar uma
resistência ao fluido, como na equação 10.1a.
ke= n  


(10.1a)

Legenda:
ke= Coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (m² s-1 V-1)
n= Porosidade (adimensional);
= Permissividade do material (F m-1);
= Potencial zeta (V);
= Viscosidade dinâmica do líquido (N s m-2).

Na prática o coeficiente de permeabilidade pode vir direto da equação 7.1 da vazão
eletrosmótica (qe), como na equação 10.1b.
ke= qe = Ve L
A.ie
te A E
Legenda:
qe= Vazão eletrosmótica (m³ s-1) = Ve/L;
Ve= Volume efetivo de água (m³);
te= Tempo transcorrido para totalizar o volume efetivo de água (s)
L= Comprimento longitudinal da amostra (m);
ie= Gradiente elétrico (V m-1);

(10.1b)
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E= Potencial elétrico (V)
A= Área transversal perpendicular ao fluxo eletrosmótico (m²);
Na teoria de Helmholtz-Smoluchowski o fluxo eletrosmótico é uniforme, mesmo em
meios porosos heterogêneos. Não está em função do diâmetro dos poros como na
teoria de Schmid (Schmidt, 2004), pois se trata de solos que possuem diâmetros em
torno de 10-6 m.
Pela lei de Ohm, a Condutividade Elétrica (e) é a facilidade que um determinado
material tem de conduzir cargas elétricas. É o inverso da resistividade elétrica (e),
ou seja, diretamente proporcional ao comprimento (L) e inversamente proporcional à
resistência (R) e à área da secção (A) da amostra, como na equação 10.2a e b.
e= 1 = L = I.L
e RA V.A

(10.2a)

onde,
R = e L
A

=

L
e A

(10.2b)

Legenda:
e= Condutividade elétrica medida em Siemens por metro (S m-1 ou -1 m-1);
R= Resistência em ohms ();
L= Comprimento da amostra (m);
A= Área da secção da amostra (m²);
V= Potencial elétrico (V);
I= Corrente elétrica (A).
Obs.: A resistência, a condutividade e a resistividade do material saturado devem ser
medidas com aparelhos específicos antes e depois dos ensaios para cálculo do fator
de formação e comprimentos efetivos.
Neste estudo, a condutividade depende de várias propriedades do material como
porosidade (n), grau de cimentação e tortuosidade do material poroso (mencionados
no fator da forma), grau de saturação (Sw), concentração eletrolítica da água nos
poros e capilares, temperatura, tamanho, forma e superfície de condução.
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10.1.

Eficiência Eletrosmótica (ki)

A eficiência eletrosmótica (ki) está relacionada à quantidade de água transportada
(qe) por cada ampère de corrente elétrica (I) a cada segundo como na equação 10.3.
qe= ki.I = ke. ∆E . A
L

(10.3)

Ao se isolar a eficiência Ki tem-se a equação 10.4.
ki= ke. ∆E A
(10.4)
IL
Ao fazer as substituições utilizando a equação 10.2 da condutividade elétrica (e) na
equação 10.4, observa-se que a eficiência eletrosmótica representa uma economia
que é diretamente proporcional à permeabilidade eletrosmótica (ke) e inversamente
proporcional à condutividade elétrica (e) no processo, como indica a equação
(10.5).
ki = ke  cm².s-1.V-1= cm³.A-1.s-1
e
-1.cm-1

(10.5)

Acar et al. (1995) constataram em solos uma variação de eficiência eletrosmótica,
durante o tempo transcorrido de seus ensaios, de 0 a 5 cm³ A-1 s-1 e 0 a 3 cm³ A-1 s-1.
10.2. Cimentação (n)
O fator de cimentação (n), símbolo que vem da lei de Archie, é um processo de
cristalização e geralmente ocorre em rochas presentes na natureza. Durante o
tempo da formação do novo mineral, os espaços vazios no interior, como poros e
capilares, são preenchidos com partículas ionizadas que se sedimentam nas
paredes e reagem na presença de água, e são incorporadas ao novo material.
Ocorre gradativamente um aumentando de dureza e densidade. Tal conceito é mais
utilizado em geologia e petrologia. O tijolo é um material artificial poroso com um
grau de cimentação incorporado podendo ser quantificado, quando saturado, a partir
do fator de forma (Ff) das equações de Archie (1942 apud Marchand et al., 2001,
p.8).
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10.3. Consumo de Energia.
A eficiência eletrosmótica (ki) nos fornece a informação de qual volume de água é
deslocado por unidade de tempo e por carga elétrica, como na equação 10.4. A
eficiência aumenta em função do teor de umidade, indicada na figura 11.1
(MITCHELL, 2005, p.297).

Figura 10.1: Eficiência do Transporte de água em função do teor de
umidade (W).

Fonte: Mitchell (2005, p.297)
Diferentemente da eficiência eletrosmótica, o coeficiente de permeabilidade
eletrosmótica (ke) é quase inalterado por ser um dado constatado em ensaios e
definido pelas características do meio saturado. A eficiência eletrosmótica (ki) pode
apresentar uma queda considerável se a eletrocondutividade do meio poroso (e) for
alta, vista na equação 10.4, o que aumenta a potência utilizada (P) que é necessária
no processo como indica a equação 10.6.
ki= ke = ke ∆E A = qe
e
IL
I

Mitchell (2005, p.297)

(10.4)
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P= E I = E qe (em W)
ki

(10.6)

O potencial elétrico (∆E) em volts que passa pela amostra é deduzido na equação
10.7 pela relação entre a energia consumida (E= P Dt) e a vazão eletrosmótica (qe=
Veo Dt-1), onde temos:

E = P = E x 10-3
Veo qe ki

(em kWh/m³)

(10.7)

Legenda:
Veo= Volume eletrosmótico de água (m³);
qe= Vazão eletrosmótica de água (m³ s-1);
E = Potencial elétrico que passa pela amostra (V);
t = Tempo transcorrido (s);
P = Potencia (W);
E = Energia (kWh).

10.4. Fatores que Influenciam a Eficiência Eletrosmótica (Ki)
Esta eficiência, para Mitchell (1993) e Nascimento (2009), depende de algumas
variáveis que estão resumidas na figura 10.3, em função:


Das propriedades do material poroso, como forma e tamanho dos capilares.
Isto implica um fator de forma em função da tortuosidade (t) do material, no
qual a velocidade da água é alterada. A tortuosidade será adaptada no
método de cálculo da vazão eletrosmótica;



Da força do campo elétrico relacionada à corrente elétrica e à voltagem
aplicada. Entretanto, um campo elétrico muito forte em um determinado meio
poroso é limitado pelo coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (K e) e pelo
gradiente elétrico (ie) da solução.

Para Acar et al. (1997) e Gray and Mitchell (1967), a eficiência eletrosmótica
pode variar em função de alguns aspectos:
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A. Da concentração eletrolítica na solução.
Através da fórmula de Kruyt (1952), observa-se que a concentração na
solução de eletrólitos (C0), medida em moles por volume (M/L³), tem uma
diminuição do potencial zeta em função da relação logarítmica da
concentração

dos

eletrólitos

após

um

tempo

transcorrido

durante

experimento. Isto confirma as conclusões de Alshawabkeh e Acar (1992, apud
Nascimento, 2009, p.50), observadas na equação 10.13 de Kruyt e na figura
10.3. Como o potencial zeta () é medido em volts, A e B são potenciais
elétricos medidos no inicio e no final do experimento.
= A – B.logC0

(10.13)

O potencial zeta varia de 0 a 50 mV em argilas (Mitchell, 1993).
Figura 10.2: Perda de potencial elétrico em função da concentração
eletrolítica.

Fonte: Schmidt (2004)
B. Da acidez do meio. O efeito do pH baixo em meio aquoso afeta o saldo de
cargas na interface dos capilares o que diminui o potencial zeta. Com menor
espessura da dupla camada elétrica (DCE) é mais difícil o deslocamento do
fluido.
Para Acar (1997, apud NASCIMENTO, 2005) o potencial zeta é ideal quando
o pH da solução é neutro, próximo de 7, conferindo uma maior eficiência
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eletrosmótica, pois aumenta a camada deslizante. As ligações são mais
fracas.
C. Da capacidade de troca catiônica (CTC), que tem a ver com o equilíbrio das
concentrações de íons de hidrogênio (H+) e hidroxila (OH-) absorvidos pelas
cargas superficiais das paredes dos capilares (). As cargas superficiais não
devem ser totalmente nulas, mas fracas o suficiente para que o campo
elétrico atue sobre a solução aquosa de forma efetiva encaminhando o fluxo
de água no sentido do catodo.
D. Da condutividade elétrica (e) que varia de acordo com as concentrações de
íons (+z; -z), eletrólitos (C0), sais na solução e do meio poroso envolvido.
Como na equação 10.5, quanto maior a condutividade menor a eficiência, e
vice-versa. A condutividade elétrica em torno de 0.035 S/m no solo,
apresentou uma boa eficiência eletrosmótica para Mitchell (1991). Importante
saber qual a margem de condutividade indicada para os tijolos de barro
maciços.
As altas concentrações eletrolíticas e a acidez (pH), como indicadas
respectivamente na figura 10.3 e na equação 10.14, causam uma diminuição
na espessura (1/K) da DCE, pois fazem com que o campo do potencial
elétrico se concentre próximo à superfície carregada () da partícula, ou
capilar, diminuindo a camada deslizante de moléculas de água no caso. Ver
equação 10.15 e figura 10.3
.
1 = .k.T
K c0.e².z²

(

)

1/2

(10.15)

Legenda:
Concentração eletrolítica
z = Valência do íon i (+z; -z);
C0 =

-19

e = Carga elétrica unitária, e = 1,602 x 10

C (Coulomb)

Ψ = Potencial elétrico no ponto considerado (volts)
-23

k = Constante de Boltzmann, k= 1,38x 10
o

T = Temperatura absoluta ( K)

o

J/ K
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E. De um teor de umidade (Wc) alto, pois a água, que possui permissividade de
~707x10-12 F/m, favorece as reações ocasionadas pelo campo elétrico,
contribuindo na eficiência da eletrosmose e outros processos relacionados à
eletrocinese, somado às baixas condutividade, acidez (pH) e concentrações
eletrolíticas. .

Figura 10.3: Influências de variáveis na eficiência eletrosmótica
ALTA EFICIÊNCIA ELETROSMÓTICA

pH

CTC

Wc

[C]

e



BAIXA EFICIÊNCIA ELETROSMÓTICA
Valores
baixos

Valores
altos

Legenda:
pH= Acidez (Concentração de íons H+)
CTC= Capacidade de troca catiônica
Wc= Teor de Umidade
e= Condutividade elétrica do meio poroso (ver equação 10.5)
= Densidade de carga elétrica por volume de poros (ver equação 6.1 e 6.2)
[C] = Concentração eletrolítica livre
Fonte: Adaptado de Jones et al., (2008 apud NASCIMENTO, 2009)
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11. MÉTODO DE CÁLCULO
Como foi visto no item 7.1, o método a ser utilizado neste trabalho é o de HelmholtzSmolushowski (MITCHELL, 2005) onde são levados em consideração os diâmetros
() dos capilares que são maiores de 10-6 m (100 Å).
O fluxo hidráulico passa a ser igual ao contrafluxo eletrosmótico, sob efeito de um
campo, desconsiderando a difusão térmica e a química, como na equação 11.1.
kh.ih = ke.ie

(11.1)

Legenda:
kh= Condutividade hidráulica;.
ih= Gradiente hidráulico;
ke= Condutividade eletrosmótica;
ie= Gradiente elétrico.
O gradiente hidráulico é contrabalançado pelo gradiente elétrico, ou seja, a pressão
hidráulica (Ph) passa a ser igual à pressão eletrosmótica (Peo) nas unidades N m-2 ,
pressão também considerada nas equações de Helmholtz (apud GALLAS, 2005)
que mostra também equilíbrio entre as pressões para chegar a uma variação de
potencial elétrico nos pontos inicial e final de um percurso capilar. Mitchell (2005)
nos apresenta o desenvolvimento dessa teoria nas equações 11.2 a 11.9.
Ph=Peo
.  = . E  (N m-2)

L

(11.2)
(11.3)

Legenda:
= Viscosidade (N.s.m-2),
= Velocidade de Darcy (m.s-1)
= Distância entre a parede e o centro do plano das cargas positivas da DCE (m).
= Densidade da carga da superficie do capilar (C.m-2 = A.s.m-2)
E/L= Gradiente elétrico (V.m-1)
= Potencial Zeta (V)
r= Permissividade relativa do meio, para Mitchell (2005, p.292), é a constante
dielétrica adimensional D dos fluidos nos poros.
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Ao fazer as substituições, segue a equação 11.4 numa distribuição de carga linear.
. = .. L ( C/m)
E

(11.4)

Como o campo elétrico atravessa a DCE, que é um condensador de potencial
elétrico, o ponto limite de cisalhamento onde a estrutura se rompe é chamado de
zeta potencial (), como na equação 11.5.

[

=. =(V)  C . m. m.V = V

m²
C

]

(11.5)

Onde,
. = 

C
m

(11.6)

Fazendo a substituição entre as equações 11.4 e 11.6, temos:

 = .. L ( C/m)
E

(11.7)

A partir da equação 11.7 chega-se à velocidade do fluxo eletrosmótico () vista na
equação 11.8.
 =  . E 
 L

V. N m² . V = m
V² N.s
m
s

(11.8)

A equação 11.8 de MITCHELL (2005 apud FEITOSA, 2007) trata da velocidade dos
fenômenos de eletrosmose ou eletroforese ( = UEO) considerando a viscosidade ()
e a constante dielétrica () da água em meio poroso, numa superfície de potencial
carregada no plano de cisalhamento zeta (), na interface do limite da superfície
carregada e da solução eletrolítica, sob efeito do gradiente de fluxo elétrico i e
(V/x- V/m) indicado na equação 11.9.
VEO= εr ε0 ζ . V

X

(11.9)
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Legenda:
VEO= Velocidade (v) do fenômeno de eletrosmose ou eletroforese (m/s);
= Viscosidade do eletrólito. (Pa s= N.s.m-2);
εo= Permissividade relativa do vácuo;
εr= Constante dielétrica ou permissividade relativa do meio aquoso;
ε= εr.εo = Permissividade da água em meio poroso (F.m-1 = C.V-1.m-1 =J.V-2.m-1);
ζ= Superfície zeta potencial carregada no plano de cisalhamento (V);
ie= V/x=∆E/∆L- Gradiente de fluxo elétrico (V/m);
ke= Coeficiente de permeabilidade eletrosmótica ou coeficiente eletrosmótico de
condutividade hidráulica (m²s-1V-1);
n= Porosidade (adimensional)
Ao igualar os termos das equações 11.8 e 11.9 temos o gradiente elétrico (i e) e o
coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (ke), respectivamente nas equações
11.10 e 11.14.
ie= ∆E = V
∆L x

(11.10)

É importante observar que o fluxo de água ocorre através dos espaços vazios do
material poroso, isto é, por cada capilar de seção “a” perpendicular ao fluxo
eletrosmótico. Se o material tiver um fator de saturação (Sw) igual a 1, considera-se
que a água passará pelas N secções “a”, ou seja, pela somatória de todas as
secções capilares correspondentes à área efetiva (Ae) da área total da amostra (A).
Entretanto como a área efetiva é a área total multipicada pela porosidade do
material, tem-se a equação 11.11.
Para Sw=1,

Ae = N.a= A.n

Legenda:
Ae= Área efetiva da secção (m²);
A= Área total da secção (m²);
a= Área do capilar (m²);
N= Número de capilares;
n= Porosidade.

(11.11)
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Sabe-se que a vazão eletrosmótica (qe) é diretamente proporcional ao fluxo
eletrosmótico (UEO), e a área efetiva (Ae) perpendicular a este fluxo. A partir da
equação 11.9, temos as equações 11.12 e 11.13.
qe= VEO . Ae

(11.12)

Onde,
qe =  E A. n
 L

(11.13)

Como o fluxo eletrosmótico (UEO) está em função da quantidade de vazios do
material poroso (n), o coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (ke) é a equação
11.14.
ke= . n


(11.14)

Portanto, fazendo as substituições das equações 11.8 a 11.14, é concebida a
fórmula da vazão eletrosmótica na equação 11.15.
qe = ke.ie.A (m³/s)

(11.15)

11.1. Relação do Fator de Formação (Ff) com a Tortuosidade () em Materiais
Porosos para Cálculo.
O fator de formação é determinado por tortuosidade capilar do material, porosidade
(n) e cimentação, o que vai causar uma resistência ao deslocamento do fluxo.
Endo (2001), em estudos para capacitores demonstrou que, na interface de contato
entre a parede e o solvente, quanto maior a superfície específica (Se), em m²/g,
maior será a capacitância (C), em F/g, como no gráfico 11.1.
O que causa este fenômeno são as características físicas e eletroquímicas do
material. Entretanto, cabe ressaltar que no experimento de Endo (2001), quanto
mais microvilosidades o material de interface tiver, maior será a capacidade de
acumular cargas elétricas. A figura 11.1 demonstra a formação da camada compacta
de Stern que reduz a mobilidade do fluido próximo à interface do material por causa
do grande potencial na formação da DCE nesta região.
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Gráfico 11.1: Capacitância em função da superfície específica.

Fonte: Adaptado de Endo (2001, p. 118)
Figura 11.1: Comportamento dos íons em eletrólito na superfície dos poros durante
a performance de carga e descarga.

Fonte: Adaptado de Endo (2001, p.118)
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Processo semelhante ocorre dentro das microestruturas dos poros interligados por
um emaranhado de capilares chamado de tortuosidade do material poroso, pois
aumenta a superfície de contato, assim como a capacitância do material, conforme
indica a equação 11.16 (ENDO, 2001).
C=  ds
4

(11.16)

Legenda:
- Permissividade eletrolítica
- Distância dos eletrodos
s- Área da superfície dos eletrodos
A tortuosidade () é calculada a partir do quadrado da razão entre o comprimento
efetivo médio (Le), que é a distância que o fluxo de água, ou vapor, percorre
internamente no material poroso, e o comprimento da amostra (L), ao longo do maior
eixo. (PEREZ, 1986; MITCHELL, 2005). Ver figura esquemática 11.2.
Figura 11.2: Esquema ilustrativo da tortuosidade em material poroso

Fonte: Adaptado de Mitchell,2005,
O comprimento efetivo Le é a média do percurso percorrido por um fluido dentro de
um material poroso que causa uma variação de carga elétrica pela distância
percorrida no material, sensível a diferentes concentrações eletrolíticas (∆c) e ao pH
do meio. Como Le  L, observam-se diferentes formas de aplicação da fórmula da
tortuosidade (AHMAD, 2005, p.3).
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Sendo Le > L, Mitchell aplica a fórmula de tortuosidade, como nas equações 11.17a
e 11.17b para compensar a redução do fluxo e encontrar a vazão efetiva (qef) que é
inversamente proporcional à tortuosidade.

= Le ² > 1

( L)

(MITCHELL, 2005, p.269; PEREZ,1986,p.35),

qef= qe .

(11.17a)
(11.17b)



Bear (1972) considera a tortuosidade o inverso definido por Mitchell (2005), ou seja:
= L ² < 1
Le

( )

(BEAR, 1972 apud AHMAD et al, 2005, p.3),

(11.18a)

Harbottle (2003, p.3-16) utiliza a equação 11.18b seguindo o raciocínio de Bear para
encontrar a vazão efetiva (qef), sendo a tortuosidade diretamente proporcional à
vazão efetiva.
qef= qe . 

(11.18b)

Mitchell (2005, p.269) assume o grau de saturação igual a um (Sw=1), a área efetiva
(Ae) corresponde aos vazios por onde o fluxo eletrosmótico passa. Ou seja, a área
total (A) é multiplicada pela porosidade (n) do material, como na equação 11.19a.
Ae= A.n

(11.19a)

O fator de formação (Ff) é diretamente proporcional à tortuosidade e inversamente
proporcional à porosidade (n), como na equação 11.19b.
Ff=  para Mitchell (2005, p.269)
(11.19b)
n
Se o grau de saturação for menor que um (Sw<1), a área efetiva (Ae) passa a ser em
função dos vazios preenchidos pela umidade abaixo da saturação total, como na
equação 11.20a.
Ae= A.n Sw

(11.20a)

O fator de formação (Ff) passa a ser diretamente proporcional à tortuosidade e
inversamente proporcional à porosidade (n) e à quantidade de água que
efetivamente passa através de poros e capilares, que é representada pelo grau de
saturação (Sw), como na equação 11.20b.
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Ff=

 , para Mitchell (2005, p.269)

(11.20b)

n. Sw
Endo (2001) apresentou um processo em que Braga (2007, p.15) mostra uma opção
de detecção do fator da forma (Ff) a partir das leituras de resistividade elétrica
(responsável pelas trocas de cargas elétricas que ocorre nos sólidos que indica um
grau de cimentação) ou iônica (responsável pelo deslocamento de íons nos fluidos
localizados nos poros dos materiais e que pode contribuir na sua cimentação)
podendo

descrever

características

próximas

do

real

como

porosidade,

permeabilidade, cimentação e tortuosidade dos materiais , anteriormente abordada
por Archie (1942), onde a condutividade (e) do material poroso é diretamente
proporcional à quantidade de água nos poros. Sabe-se que a água apresenta uma
condutividade elétrica maior que o material poroso e que pode ser quantificada. As
fórmulas de Archie são elaboradas a partir da areia que possui condutividade
elétrica próxima a zero. Chega-se à conclusão que o Fator da formação Ff é
proporcional à condutividade da solução de saturação (w) dividida pela
condutividade do material saturado (t), considerando saturação Sw~1. Tal relação é
inversamente proporcional quando é aplicada à resistividade do material, como na
equação 11.21a.
Ff = a = w = t (ARCHIE, 1942 apud RANSOM, 2012)
Øm.Swn t w

(11.21a)

Legenda:
a= Fator de tortuosidade (adimensional);
Ø= Porosidade (adimensional);
Sw= Grau de saturação (%);
m= Expoente de cimentação (adimensional);
n= Expoente de saturação (adimensional);

t= Condutividade do material saturado (S m-1);
w= Condutividade da solução de saturação (S m-1);
t= Resistividade do material saturado (-1 m-1);
w= Resistividade da solução de saturação (-1 m-1).
Ransom (2012, p.9) classificou o fator da forma como Fator de formação da
resistividade (Ff), pois o meio em questão pode apresentar eficiência ou ineficiência
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ao conduzir corrente elétrica através dos caminhos da estrutura do meio poroso
preenchido com uma solução eletrolítica. Seu coeficiente de proporcionalidade está
relacionado à porosidade e à forma estrutural interna dos vazios do material poroso,
que interferem na quantidade de água absorvida e alteram o deslocamento e a
quantidade de cargas elétricas (íons) através do material, fenômeno observado nas
medições de resistividades de Elis, Mendonça, Porsani e Strobino (2008).
Entretanto, a equação 11.21a não é adequada para solos argilosos, pois estes
contêm condutividade elétrica considerável, causada pela eletronegatividade dos
argilo-minerais (ver item 3.1). É apresentado uma fórmula de condutância superficial,
como um sistema de dois modelos de resistores em paralelo para calcular a
condutividade equivalente, na qual é considerada a condutividade extra do material
argiloso em solução de saturação, sem considerar apenas as concentrações
eletrolíticas do líquido, como mostram as equações 11.21b e11.21c de Waxman and
Smits (1968, p.109, apud MITCHELL, 2005, p.268).
t= 1 (w + s) = X (w + s)
Ff
Ff =

w + s
t

(11.21b)

(11.21c)

Nota-se que ef é a condutividade efetiva medida em ensaio e s + w é a soma da
condutividade total aparente (ap= 1/T1). A defasagem entre os dois valores é
gerada pelo Fator de formação. Para Mitchell ( 2005, p.269), a variável X (1/Ff) é um
fator análogo e recíproco (inverso) ao Fator de formação. Ao substituir a
condutividade pela resistividade e o fator X por 1/Ff, obtém-se equação 11.21c para
encontrar o Fator de formação da alvenaria R-ALV.
A equação 11.21b de Waxman and Smits (1968, p.109) é uma variação da equação
11.21a de Archie (1942) para se encontrar o Fator de formação X.
A proposta é adaptar as fórmulas de resistividade e fator de formação aos ensaios
realizados para constatação de uma defasagem de medição entre a resistividade
efetiva ef da amostra de alvenaria e as medições das resistividades dos diferentes
elementos que compõem a amostra de forma isolada, quantificados individualmente
e somados, resultando na resistividade aparente ap de uma alvenaria hipotética.
Essa diferença (defasagem) representa o Fator de Formação dos materiais (F f) que
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envolve a porosidade, a capilaridade, grau de cimentação e a tortuosidade, a partir
das amostras saturadas (S~1).
Se fosse areia, a condutividade do sólido s seria próxima de zero, portanto a
equação se aproximaria da equação 11.21a proposta por Archie (1942) onde a
responsável pela condutividade é apenas a água de saturação.
A partir das equações de Waxman and Smits (1968 apud Mitchell, 2012, p.268),
propõem uma relação de equivalência entre as resistividades dos materiais como se
fossem em paralelo. Sendo a resistividade o inverso da condutividade ( = 1/), o
equivalente das resistividades é o inverso das somas das eletrocondutividades em
série,

e

a

soma

das

resistividades

é

o

inverso

do

equivalente

das

eletrocondutividades, observadas nas equações 11.22a, 11.22b e 11.22c, que
seguem os Parâmetros de Dar Zarrouk (DZP) que será comentado na adaptação ao
método.
1=1 (1+1)
t Ff w s

(camadas em paralelo)

Ff = t ( s + w )
ws
t = Ff ( w + s)

(11.22a)

(11.22b)
(camadas em série)

(11.22c)

11.2. Adaptação do Método de Maillet às Fórmulas de Waxman and Smits a Partir
da Resistividade Elétrica dos Materiais.
Para encontrar o coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (ke), sob uma pressão
de água constante na alvenaria a partir da saturação total da amostra, é possível
diferenciar a condutividade hidráulica da condutividade eletrosmótica que procede
da diferença entre a vazão inicial com o sistema de campo elétrico desligado e a
vazão final com o sistema ligado por um determinado período de tempo (ver capítulo
12).
No esquema indicado na figura 11.3, a alvenaria por onde a água percola é
composta por tijolos, argamassa de assentamento e reboco, cada elemento com
suas respectivas porosidades (n) e graus de saturação (Sw) que serão combinados
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em equações deduzidas a partir de Waxman and Smits (1968, p.109, apud
MITCHELL, 2005, p.268).
Maillet (1947) propôs os Parâmetros Dar Zarrouk (DZP) para o cálculo de
resistências e condutâncias. Calcula-se a somatória das resistências () em série
quando o campo eletromagnético é perpendicular às camadas com espessura E i, no
caso, na direção vertical(1) como na figura 11.3, onde a somatória das resistências
segue a equação 11.23a (BRAGA, 2007, p.32).
Ti=  iEi

(11.23a)

i

Se o campo for paralelo às camadas, ou seja, na direção horizontal(2) como na figura
11.3, será considerada a somatória das condutâncias (1/) como na equação
11.23b.
S i=  E i
i
i

(11.23b)

Figura 11.3: Esquema do Parâmetro de Dar Zarrouk (DZP) para cálculo das
resistividades em série ou em paralelo em função do fluxo do campo elétrico.

(1)

(2)

Fonte: Maillet (1947 apud BRAGA, 2007, p.32)
Como a resistividade  é o inverso da condutividade , os cálculos seguem também
o princípio inverso nas equações. Para manter os parâmetros de Dar Zarrouk, os
cálculos vão considerar as resistividades dos materiais.
As equações 11.22a e 11.22b mostram as relações de resistividades em paralelo
quando o campo também é paralelo às camadas dos elementos envolvidos.
A equação 11.22c mostra a relação de resistividades em série quando o campo é
perpendicular às camadas dos elementos envolvidos.
Em uma primeira fase, resistência elétrica, voltagem e corrente devem ser medidas
simultaneamente, antes e depois da saturação das amostras, para se obter as
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resistividades elétricas dos elementos que compõem a alvenaria individualmente,
com suas respectivas vazões se possível.
São medidas resistência, voltagem e corrente elétrica das alvenarias com saturação
próxima a 100% para cálculo da resistividade efetiva a ser comparada com
resistividade aparente. Esta é a soma em série e/ou dos equivalentes proporcionais
das resistividades elétricas, dependendo do sentido do campo elétrico de cada
elemento de alvenaria de uma parede hipotética composta de tijolos, reboco,
argamassa e água que formam uma sucessão de resistores, como no esquema da
figura 11.5 para encontrar o fator de formação (Ff) da amostra de configuração RALV-R, como na figura 11.4 (ver item 12.1 do capítulo 12) .
Figura 11.4: Esquema do ensaio 3 completo com alvenaria rebocada nas duas
extremidades, inicialmente saturada no ensaio 1 para medição do coeficiente de
permeabilidade eletrosmótica (ke).
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Inicialmente, para se conseguir a real contribuição de resistividade de uma alvenaria
e seus elementos em cálculo, determina-se a porosidade (n) para saber qual o
volume de água que pode haver nos vazios do material; subtrai-se esta porosidade
da fração total do material poroso saturado para encontrar a soma do equivalente da
eletrorresistividade da água de saturação (w) com a eletrorresistividade do material
poroso seco (s).
Figura 11.5: Esquema de diagrama para cálculo de resistividades  com equações
semelhantes a resistências em paralelo ou em série; depende do campo elétrico ser
paralelo ou perpendicular aos elementos da alvenaria (figura 11.4).

Seguindo o esquema da figura 11.5, as resistividades parciais 3 são as seções
referentes aos rebocos das extremidades compostas pelo material seco cuja
resistividade se mede previamente, e pela água de saturação com resistividade que
pode variar entre 2x102 m a 2x104 m. Essa água permeia os vazios dos poros e
capilares do material como se fossem camadas paralelas ao sentido do fluxo
eletromagnético; por isso é calculada a resistividade equivalente representada na
figura 11.5 e na equação 11.24a, as quais seguem os modelos de Mitchell (2005,
p.269), que consideram a porosidade do material e a saturação Sw~1, utilizando o
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princípio de Maillet (1947). O resultado depende do número de rebocos com
porosidade nr.
1

=

3
3=

1-nr + nr

r

(11.24a)

w

w*r
.
(1-nr)w + nrr

(MITCHELL, 2005, p.269; BRAGA, 2007, p.32).

Obs: Na equação 11.23a de equivalente proporcional, comparativamente, Mitchell
(2005, p.269, figura 9.15) usa o equivalente com a condutividade elétrica na parte I
do diagrama em série. Como a condutividade elétrica é o inverso da resistividade,
esta passa a ter a mesma conformação quando o fluxo do campo elétrico for
paralelo às camadas da alvenaria, seguindo os parâmetros de Dar Zarrouk.
Na figura 11.5, o equivalente proporcional seria calculado com a equação 11.23a,
considerando as resistividades dos 3 tijolos e das 3 argamassas que compõem a
alvenaria com a configuração ALV (ver item 12.1 do capítulo 12), por.exemplo.
Entretanto, como a resistividade é uma constante inerente ao material, a variação da
seção transversal e do comprimento das amostras resulta em uma determinada
resistência, obtida com a equação 10.2b.
R = e L
A

=

L
e A

(10.2b)

A proposta é extrair das resistência obtidas das alvenarias e seus componentes nos
ensaios de laboratório, as resistividades com as devidas substituições feitas com as
equações 11.24b, 11.24c e 10.2b:
1 =
RT2

3 * 1 + 3*
R1

RT2 =

R1 R2
3R2 + 3R1

_ T2 L _ =
3Ati+ 3Aar

1 L
Ati
32 L
Aar

1
R2

(11.24b)
(11.24c)

. 2 L
Aar
+ 31 L
Ati

.
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Como a seção do tijolo é Ati = b (largura) x eti (espessura do tijolo) e a seção da
argamassa Aar = b x ear (espessura da argamassa), fazendo as substituições obtémse a equação final 11.24d que corresponde à alvenaria sem reboco (ALV):
T2 =

eti + ear
ear + eti
2
1

(11.24d)

Legenda: ver página 122.
A resistividade total aparente (T1 ou ap) do ensaio é estimada a partir da somatória
das resistividades parciais T2 com as resistividades dos rebocos 3. Considerando
inicialmente a soma da resistência da alvenaria ALV mais uma resistência lateral de
reboco, temos a equação 11.24e para a alvenaria com configuração R-ALV (ver item
12.1 do capítulo 12).
RT1 = RT2 + R3

(11.24e)

São aplicados na equação 10.2b o reboco com resistência R3, resistividade 3 e
comprimento L’ para se obter a equação 11.24f. Uma vez que o fluxo
eletromagnético atravessa perpendicular à secção total (A) que corresponde à soma
das áreas totais de argamassa 3Aar e dos tijolos 3Ati, a mesma do reboco, vistos na
figura 11.4, tem-se:
R3 = 3 L’
3Aar + 3Ati

(11.24f)

Da mesma forma, para a alvenaria ALV (sem reboco) aplica-se resistência RT2
(eq.11.24c), resistividade T2 (eq.11.24d) e comprimento L aplicados na equação
11.24g. O fluxo eletromagnético atravessa perpendicular à secção total que
corresponde à soma das áreas totais de argamassa 3Aar e de tijolos 3Ati, onde:
RT2 =

T2 L
3Aar + 3Ati

(11.24g)

Considerando a equação 11.24e, o mesmo raciocínio é usado para a alvenaria RALV (um lado de reboco). Aplica-se resistência RT1 , resistividade T1 e a soma dos
comprimentos L + L’ que resultam na equação 11.24h. O fluxo do campo elétrico
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atravessa perpendicular à seção total que também corresponde à soma das áreas
totais de argamassa 3Aar e de tijolos 3Ati, onde:
RT1 =

T1 (L + L’)
3Aar + 3Ati

(11.24h)

Ao fazer as substituições com as resistências RT2 e R3, tem-se a resistividade
aparente (ap) total T1 da alvenaria R-ALV com um reboco, observada na equação
11.24i:
T1 =

T2 L + 3 L’
(L + L’)

(11.24i)

Para a alvenaria R-ALV-R com dois rebocos, repetindo as substituições feitas
anteriormente com a resistência aparente da alvenaria ALV (RT2) somada, no caso,
a duas resistências aparentes de rebocos (2R3), tem-se a resistividade aparente total
T0, observada na equação 11.24j:
T0 =

T2 L + 23 L’
(L + 2L’)

Legenda:
R1- Resistência elétrica do tijolo
R2- Resistência elétrica da argamassa
R3- Resistência elétrica do reboco
RT1- Resistência elétrica aparente total da alvenaria R-ALV
RT2- Resistência elétrica aparente total da alvenaria ALV
1- Eletrorresistividade do tijolo
2 - Eletrorresistividade da argamassa
3 - Eletrorresistividade do reboco
T0 - Eletrorresistividade da total aparente final da alvenaria R-ALV-ALV
T1 - Eletrorresistividade da total aparente final da alvenaria R-ALV
T2 - Eletrorresistividade aparente final da alvenaria ALV
Ati - Seção do tijolo
Aar - Seção da argamassa
Ar - Seção do reboco
eti - Espessura do tijolo
ear - Espessura da argamassa
er - Espessura do reboco
L- Comprimento da argamassa e do tijolo
L’- Comprimento do reboco

(11.24j)
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Seguem as equações 11.22a e 11.22b das resistividades em paralelo quando o
campo é paralelo às camadas dos elementos envolvidos, onde t = ef e ap = Tn
utilizados neste estudo.
1=
1 = 1 (1+1)
ef ap Ff Ff w s
Ff = ef ( s + w ) = t
ws
ap

(11.22a)
= ef
Tn

(11.22b)

Na equação 11.22c observa-se a relação das resistividades em série considerando o
campo perpendicular às camadas dos elementos envolvidos.
ef = Ff ( w + s)

=> Ff = ef
ap

(11.22c)

É o mesmo princípio aplicado por Mitchell (2005) para eletrocondutividade de
elementos em camadas transversais ou paralelas ao campo elétrico, o qual segue o
mesmo parâmetro de Dar Zarrouk quanto à direção do campo elétrico através das
amostras.
Conforme Marchand (2001), pode-se aferir que o fator da forma do material é uma
medição próxima ao Fator de formação da resistividade (Ff).
A tortuosidade (), que neste estudo segue na equação 11.17a, é um dos fatores
presentes no fator de formação do material (Ff) onde:
= Le ² > 1
L

( )

(MITCHELL, 2005, p.269; PEREZ,1986,p.35),

(11.17a)

As relações do fator de formação F de Archie (1942 apud Malinverno, 2008), vistas
nas equações 11.25a e 11.25b, podem ser deduzidas a partir da eletrorresistividade
(ou eletrocondutividade) da água de saturação e do material saturado.
= FØ = aØ1-m

(MITCHELL, 2005, p.269)

0 =F w= a w
Øm

(11.25a)
(11.25b)

A divisão da equação 11.25a pela porosidade (Ø) e com as devidas substituições
com a equação 11.25b resultam na equação 11.25c para encontrar o fator de
formação.
F = a = 0 = w =
Øm w 0 Ø

(11.25c)
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Entretanto a equação acima não se mostra eficiente quando se utilizam apenas as
informações sobre porosidade dos ensaios. O coeficiente de permeabilidade k e a
Superfície específica Se dos materiais envolvidos, como já comentado, são também
fundamentais para cálculo do Fator de formação Ff. A tabela 11.1 de Ahmad (et al,
2005, p.5 table2) mostra que uma relação a/c menor implica um coeficiente de
permeabilidade k menor, o que está relacionado com as conexões entre poros por
seus capilares, o que torna a amostra mais densa no caso. Isto aumenta o
comprimento efetivo Le assim como a tortuosidade .

Tabela 11.1: Estudo que mostra a tortuosidade em função da relação a/c, da
porosidade e do coeficiente de permeabilidade.

Fonte: Ahmad (et al, 2005, p.5 table2)

Para cálculo do Fator da formação Ff a equação 11.25d de Kozeny-Carman
(ROQUE; VALÉRIO, 2012) considera a permeabilidade k do material, a tortuosidade
, Superfície específica Se e a porosidade n, onde a saturação Sw~1:
Ff=

1
Se2 k 

n3
(1-n)2

(11.25d)

Onde Se é uma estimativa das médias da superfície específica, considerando a
caulinita, o aglomerante e a areia dos componentes das alvenarias (ver item 12.3.1).
Para Sw<1,
Ff=

1
n3
2
Sw Se k  (1-n2)

(11.25f)
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Como pode ser observado na equação 11.14, a porosidade (n) é uma variável de
importância nas equações por estar inclusa na estimativa da permeabilidade
eletrosmótica (ke) que também depende das reações eletroquímicas e físicas que
envolvem partículas, cargas e viscosidade do fluido no meio poroso. Utom et. al.
(2012) sugere que é necessário quantificar a condutividade hidráulica (kh) para saber
qual a real eficiência do campo elétrico no transporte de água e na medição do
coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (ke).
ke= . n

A

vazão

(11.14)
eletrosmótica

é

determinada

na

equação

11.15

de

Helmholtz-

Smoluchowski.
qe= ke.ie.A

(11.15)

Mohamedelhasan (2011) e Spiga (2010), que utilizam a tortuosidade na equação do
fluxo eletrosmótico, seguem a equação 11.18a de tortuosidade () utilizada por Bear
(1972), diferente de Mitchell (2005) cuja equação 11.17a é inversa.
Como é adotada neste estudo a equação 11.17a para a tortuosidade, um fator
redutor do fluxo eletrosmótico incorporado ao coeficiente de condutividade
eletrosmótica (k’e), a tortuosidade é incorporada na equação 11.26a,
k’e= . n
 

(11.26a)

Para chegar à vazão efetiva (qef) é adotada a equação 11.26b.
qef = qe = k’e.ie.A .Sw


(11.26b)

Onde, para Sw ~1, segue a equação 11.26c.
qef= k’e.ie.A = ke E A
L

(11.26c)

Para Sw <1, segue a equação 11.26d.
qef= k’e.ie.A.Sw =

ke E A Sw
L

(11.26d)
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No método de cálculo estão apresentadas as equações necessárias para :
A. Calcular o fator de formação da alvenaria a partir dos elementos que tiveram
suas porosidades e resistividades dos corpos de prova secos e saturados
medidos individualmente e comparar com os resultados finais na alvenaria.

B. Determinar as tortuosidades e os comprimentos efetivos das alvenarias
considerando as resistividades das amostras calculadas e medidas em
ensaios utilizando os princípios de Waxman and Smits (1968), Maillet (1947) e
Archie (1942).

C. Aplicar as equações de Helmholtz-Smoluchowski e, a partir das leituras das
vazões no permeâmetro, identificar as variações ocasionadas pelo campo
elétrico gerado e separar a vazão hidráulica qh da vazão eletrosmótica qe para
cálculo do coeficiente eletrosmótico ke.
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PARTE 2:
ENSAIOS, CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS
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12.

DETERMINAÇÃO EM LABORATÓRIO DAS RESISITIVIDADES

ELÉTRICAS DAS ALVENARIAS E COMPONENTES PARA CÁLCULO DO
COMPRIMENTO EFETIVO.

Neste capítulo 12 e no capítulo 13 descreve-se a parte experimental deste trabalho
realizada em laboratório.
Neste capítulo, busca-se determinar os valores de porosidades e resistividades ( ou
condutividades) elétricas das alvenarias, bem como de cada um de seus
componentes individuais (tijolo, argamassa e reboco), tanto na condição seca como
na condição saturada.

12.1. Amostras Ensaiadas
Foram construídos três sistemas de vedação em alvenaria que diferem entre si em
número de reboco nas faces que são perpendiculares à direção do fluxo de água:


com reboco em duas faces (R-ALV-R);



com reboco em uma face (R-ALV);



sem reboco (ALV).

As figuras 12,1a, 12.1b e 12.1c apresentam fotos ilustrativas dos 3 sistemas.

Figura 12.1a: Forma para disposição dos tijolos com as dimensões das alvenarias
R-ALV-R, R-ALV e ALV.
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Figura 12.1b: Formas preenchidas com tijolos e argamassa lançada com traço
1:2:9:2,2 para compor as alvenarias R-ALV-R, R-ALV e ALV.

Figura 12.1c: As alvenarias R-ALV-R, R-ALV e ALV desenformadas para serem
encaminhadas para a estufa

Em seguida foram separados tijolos e moldados os elementos semelhantes aos que
compõem as alvenarias que correspondem a:


3 amostras de tijolos maciços (TIJ - fig.12.1d);



3 de argamassa para assentamento com 1,5 cm de espessura (ARG fig.12.1e);



3 camadas de reboco com 2 cm de espessura (REB - Fig. 12.1f).
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Figura 12.1d: As 3 amostras de tijolo de barro maciços.

Figura 12.1e: As 3 amostras de argamassa.

Figura 12.1f: As 3 amostras de reboco.
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Ao se somar as 3 alvenarias e os 9 elementos (tijolos, argamassas e rebocos)
resultam em um total de 12 amostras.
Cada uma destas amostras foi ensaiada para determinação da eletrorresistividade
nas condições seca e saturada.
Os tijolos de barro maciços seguem a norma NBR 7170 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1983), com as dimensões de 22 cm x 10 cm
x 5 cm da marca BAUTH. As amostras de argamassa de assentamento e de reboco
foram executadas a partir das projeções correspondentes às dimensões das
alvenarias.
A mistura utilizada para a argamassa e para o reboco tem o mesmo traço de 1: 2: 9:
2,2 (cimento: cal hidratada: areia: água), utilizado nas amostras de alvenaria (ISAIA,
2007; THOMAZ et al. 2009).

12.2. Descrição e Procedimentos das Fases dos Ensaios

Os procedimentos foram divididos em 3 fases que englobam:


Primeira fase: Montagem, secagem e determinação das dimensões e do peso
seco.
Foram construídas formas para as alvenarias R-ALV-R, R-ALV e ALV, que
permitem a disposição dos tijolos com o espaçamento de 1,5 cm de
argamassa de assentamento entre eles e 2 cm de espessura de reboco ao
ser lançada a mistura cimentícia nas formas (figuras 12.1a, 12.1b e 12.1c).
Além das alvenarias, foram montadas também as formas dos elementos da
alvenaria para construir as placas cimentícias de reboco e argamassa com
traço 1: 2: 9: 2,2 (figuras 12.1d, 12.1e e 12.1f).
Após a cura, as alvenarias junto com as placas cimentícias (rebocos e
argamassas) permaneceram em estufa, com os tijolos, a 110ºC (figura
12.2.1a) durante 24h. Em seguida foram determinados os pesos secos (Ps) e
as dimensões de cada amostra utilizando uma balança de precisão (figura
12.2.1b).
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Figura 12.2.1a: Estufa de Secagem e Esterilização Modelo 315 SE da FANEN a
100ºC.

.
Figura 12.2.1b: Balança de Precisão Modelo AC 10k da MARTE, para até 10kg.



Segunda fase: Medição de corrente (Is) e voltagem (Us) elétricas das
amostras secas com multímetro. As resistências secas (Rs) foram calculadas
a partir das correntes elétricas e voltagens que passam pelas amostras.
Através da fonte estabilizadora FSCC-1503D da DAWER da figura 12.2.2a
que alimenta o sistema com 15V (U) e 1A (I), foram medidas correntes (Is) e
voltagens (Us) elétricas das alvenarias e de seus elementos secos utilizando
dois multímetros vistos na figura 12.2.2b: TEK DIMM254 da TEKTRONIX para
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medir

corrente elétrica e o DT-838B FORCE LINE para medir voltagem.

Foram acopladas às amostras duas chapas de cobre eletrolítico em lados
opostos cujas áreas correspondem à área (S) da seção do fluxo elétrico,
como mostram as figuras 12.2.2b e 12.2.2c. Os dados coletados foram
utilizados para cálculo das eletrocondutividades (s) e eletrorresistividades (s)
das amostras, estando esses valores indicados na tabela 12.1.
Figura 12.2.2a: Fonte Estabilizadora FSCC-1503D da DAWER que alimenta o
sistema com 15V (U) e 1A (I).

Figura 12.2.2b: Multímetros utilizados em ensaios: TEK DIMM254 da TEKTRONIX
(direito) para medição da corrente elétrica, e o DT-838B FORCE LINE (esquerdo)
para medição de voltagem.
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Figura12.2.2c: Esquema de alvenaria e seus elementos constituintes, com as
placas de cobre eletrolítico em lados opostos, perpendicular ao fluxo hídrico,
conectados aos multímetros e à fonte durante ensaios para leitura de correntes,
voltagens e resistências elétricas que passam através das amostras.

Fonte: Adaptado de Ottosen (2006, p.9)

Na tabela 12.1 notam-se valores de Us e de Is invariáveis para todas as amostras,
indicando a não sensibilidade dos equipamentos para medição das grandezas
envolvidas.
A equação 10.2a do capítulo 10 seria utilizada para deduzir as condutividades (s) e
resistividades (s) elétricas das amostras secas. Entretanto, pelo motivo expresso
acima, esses valores não foram calculados.
As medições de potencial elétrico e corrente elétrica seguem o esquema da figura
12.2.2d. Este esquema foi utilizado quando o permeâmetro com a alvenaria R-ALV
esteve conectada ao aparelho de tensão triaxial conforme descrito no capítulo 13.
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Tabela 12.1: Cálculo dos dados das amostras secas.
Us(V)
Amostras dos ensaios

L

A (m²)

m

Ps (g)

Is (A)

Rs(M)

multímetro

Multímetro

em

em série-on

U/I

14,99

0,0015

6,67

14,99

0,0015

6,67

14,99

0,0015

6,67

14,99

0,0015

6,67

paralelo-on

Alvenaria
Argamassa
Reboco
Tijolo

ALV
R-ALV
R-ALV-R
ARG1
ARG2
ARG3
REB1
REB2
REB3
TIJ1
TIJ2
TIJ3

Data: 17/12/2013

0,22
0,24
0,26
0,22
0,02
0,22

0,10
x
0,195
0,10
x
0,015
0,1
x
0,195
0,05
x
0,10

7727,6
8177,7
8618,4
968,9
899,8
998,4
1028,6
873,2
908,5
1708,4
1732,8
1773,7

Temperatura: entre 26°C a 27°C

Figura 12.2.2d: Esquema do ensaio da ligação do permeâmetro com a alvenaria RALV, ligado à fonte, aos multímetros e conectado ao aparelho triaxial para medição
da variação da permeabilidade hidráulica em função do potencial e da corrente
elétrica.
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Terceira fase: Saturação, pesagem e medição de corrente (Isat) e voltagem
(Usat) das amostras saturadas. As resistências (Rsat) foram calculadas a partir
das correntes elétricas e voltagens que passaram pelas amostras.
Para saturação, as 12 amostras foram colocadas em recipientes de forma a
permanecerem totalmente submersas durante 24h, como mostram as figuras
12.2.3a e 12.2.3b.

Figura 12.2.3a: Processo de saturação das alvenarias durante 24h em recipiente
aberto com água potável.

Figura 12.2.3b: Processo de saturação dos elementos que compõem a alvenaria
durante 24h em recipiente aberto com água potável (no caso, argamassas de
assentamento e tijolos).

138

Após a saturação, as amostras foram pesadas em uma balança de precisão (fig.
12.2.1b). Para a obtenção dos volumes, as amostras saturadas foram imediatamente
mergulhadas em um recipiente com água, sendo registrada a variação de nível no
recipiente com uma régua graduada, como mostra a figura 12.2.3c. Este processo
possibilitou o cálculo da porosidade de cada elemento e sistema envolvido de forma
mais precisa do que a simples medição das arestas com régua.
Figura 12.2.3c: Tubo graduado, em cm³ utilizado para criar uma régua de
graduação em recipiente para medir os volumes das amostras saturadas quando
imersas.

Para se estimar os volume de vazios (Vv) subtrai-se o peso seco (Ps) do peso
saturado (Psat). A diferença resulta no peso da água (Pw) que corresponde ao volume
de vazios indicado na equação 12.2.3a, onde se considera o peso específico da
água (w) igual a 1,0 gf/cm3. Em seguida calcula-se a porosidade (n) através da
equação 12.2.3b. Os valores obtidos estão apresentados na tabela 12.2.
Pw =Psat - Ps onde Vw= Vv= Pw
w
n= Vv
Vt
Legenda:
Ps= Peso da amostra seca
Pt= Peso total
Pw= Peso da água, onde 1kgf = 1Litro (L) = 1000cm³
Vt= Volume total determinado por submersão
Vv= Volume de vazios
Vw= Volume de água
w= Peso específico da água (w = 1,0 gf/cm3)

(12.2.3a)
(12.2.3b)
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Tabela 12.2: Cálculo dos dados físicos e elétricos das amostras saturadas conectadas à fonte estabilizadora FSCC-1503D da
DAWER que alimenta o sistema com 15V (U) e 1 A (I).
Psat

Vt

Vv

(gf)

(cm³)

(cm³)

ALV
R-ALV
R-ALV-R

8921
9496
9974

4489,51
4909,09
5140,85

1193,0
1318,2
1355,1

ARG1
ARG2
ARG3
REB1
REB2
REB3
TIJ1
TIJ2
TIJ3

1094
1013
1117
1162
986,5
1025
2027
2056
2062

482,76
468,97
496,55
551,72
468,76
486,94
965,52
980,47
990,32

125,4
113,5
118,5
133,1
113,3
116,8
318,6
323,5
288,7

Amostras dos
ensaios
Alvenaria

Argamassa

Reboco

Tijolo

pH

6,0
5,6
6,2
6,4

6,0

6,2

n

sat

sat

Isat (mA)

Usat (V)

R ()

multímetro

multímetro

Usat/Isat

Rsat()
média

s.m 

m

0,27
0,27
0,26

1,10
1,12
1,50

14,75
14,83
14,9

13409,1
13241,1
9933,3

13409,1
13241,1
9933,3

8,414E-04
9,295E-04
1,342E-03

1188,53
1075,84
745,00

0,26
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,33
0,33
0,29

3,10
2,77
2,10
6,12
4,50
5,39
1,38
1,27
1,50

14,57
14,72
14,90
14,93
14,91
14,94
14,86
14,90
14,86

4700,0
5314,1
7095,2
2439,5
5964,0
2771,8
10768,12
11732,3
9906,7

5703,1

2,572E-02

38,88

Legenda:
Isat- Corrente elétrica medida no multímetro
Usat- Potencial elétrico medido no multímetro
R- Resistência elétrica calculada (U/Isat)
Rsat- Média das resistências calculadas com exceção das alvenarias



3725,1

10802,4

-1

2,753E-04

4,073E-03

3631,99

245,51
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No cálculo de resistividade e condutividade elétricas da alvenaria R-ALV foram
consideradas as primeiras leituras nos multímetros da Figura B2 (ver ANEXO B) uma
vez que a alvenaria estava totalmente saturada no permeâmetro.
Nos tijolos, nas argamassas e nos rebocos são adotadas as médias das resistências
Rsat das 3 amostras de cada elemento, como indica a equação 12.2.3c.
Rsat = R1 + R2 + R3
3

(12.2.3c)

Para alvenarias (ALV, R-ALV e R-ALV-R) considera-se a própria resistência.
Rsat = R

(12.2.3d)

A equação 10.2a comentada na segunda fase com as amostras secas foi utilizada
para cálculo de eletrocondutividades (sat) e eletrorresistividades (sat) das amostras
saturadas após as medições das correntes e dos potenciais elétricos. As figuras
12.2.3e e 12.2.3f mostram fotografias obtidas quando da realização destes ensaios
com tijolos.

e= 1 = L = I.L
e R A
Us.A

(10.2a)

Legenda:
e = Condutividade elétrica medida em Siemens por metro (S m-1 ou -1 m-1);
e = Resistividade elétrica medida em Siemens metro ( m);
Rs = Resistência em Ohms () - multímetro;
L= Comprimento da amostra (m);
A= Área da secção da amostra (m²);
Us = Potencial elétrico que passa na amostra (V) - multímetro;
Is = Corrente elétrica (A) - multímetro.
Observa-se na tabela 12.2 que as alvenarias com rebocos apresentaram menor
resistividade elétrica em relação às alvenarias sem reboco, entretanto, as alvenarias
mostraram um acréscimo acentuado da eletrorresistividade ao se diminuir o número
de rebocos. Uma explicação possível é o fato de a superfície uniforme do reboco ter
melhorado o contato entre a placa e o eletrodo de cobre eletrolítico na amostra.
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Nos ensaios também se determinou o pH da água de saturação que percola pelas
amostras. Seus valores estão indicados na tabela 12.2. O equipamento utilizado é o
medidor de pH e umidade da DEMETRA (figura 12.2.3d).

Figura 12.2.3d: Aparelho de medição SOIL-PH/HUMIDITY TESTER da DEMETRA.

Figuras 12.2.3e: Mostram algumas sequências de medições de corrente e
potencial elétrico (voltagem) em tijolos.
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Figuras 12.2.3f: Mostram algumas sequências de medições de corrente e
potencial elétrico (voltagem) em tijolos.

12.3. Cálculo do Comprimento Efetivo Le
Nesta seção são indicados dois métodos de cálculo para definir o comprimento
efetivo. O método 1 descrito não pôde ser empregado em razão da não obtenção, de
forma precisa, do valor de s.
No texto a seguir, a eletrorresistividade efetiva ef corresponde ao valor determinado
diretamente no ensaio com as amostras ALV, R-ALV e R-ALV-R. Estes valores estão
indicados na tabela 12.2.

12.3.1. Cálculo do Comprimento Efetivo com o Método 1
No Método 1 a resistividade efetiva da alvenaria R-ALV é empregada na equação
12.3.1b, a qual é derivada da equação 11.21c de Waxman and Smits (1968,p.109). A
eletrorresistividade aparente final é calculada a partir da eletrorresistividade a seco da
alvenaria (tabela 12.1) e da eletrorresistividade da água de saturação w baseada no
estudo de Belluta (2008, p.62, fig.15), de onde se deduziu um pico de
eletrorresistividade de w= 6,67 km , e aplicadas na equação 12.3.1b para cálculo do
Fator de formação Ff.
Como mostra a equação 12.3.1a, existe uma variação () entre a eletrorresistividade
aparente (ap), que é a eletrorresistividade da alvenaria hipotética calculada a partir
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medição dos elementos individuais, e a eletrorresistividade efetiva (ef=sat - Tabela
12.1) da alvenaria pronta e saturada, medida diretamente em ensaio com os
multímetros.
 = ap - ef  0

(12.3.1a)

Ff1 = 1 +
ef
w

(12.3.1b)

1
s

Ff1 = ef
ap

(12.3.1c)

O cálculo não foi utilizado uma vez que, como já mencionado, não se conseguiu obter
os valores de s com precisão necessária para nenhuma das situações em análise
(ALV, R-ALV e R-ALV-R).
Considerando a eletrorresistividade efetiva ef das alvenarias saturadas (ver sat na
tabela 12.2), a eletrorresistividade da alvenaria seca s (tabela 12.1) e a
eletrorresistividade da água w (BELLUTA, 2008), obtém-se o Fator de formação Ff.
A tortuosidade (1) do material apresentando saturação próxima a 100%, pode ser
estimada a partir da equação 12.3.1c derivada da equação 11.25d de KozenyCarman, podendo ser aplicada na alvenaria R-ALV onde:
1 =

1
Ff Se2K

n3
(1-n)2

(12.3.1d)

O coeficiente de permeabilidade K da alvenaria R-ALV foi calculado no capítulo 13 e a
Superfície específica Se foi estimada no item 12.3.2 em 14,14 m2g-1.
Com o comprimento da alvenaria R-ALV e a sua tortuosidade 1>1, é aplicada a
equação 12.3.1e, derivada da equação 11.17a de Mitchell (2005, p.269), para o
cálculo de comprimento efetivo Le que é a distância percorrida pela água na alvenaria.
1= Le1 ² > 1
L

( )

(MITCHELL, 2005, p.269; PEREZ,1986,p.35),

Le1 = L 1

(11.17a)
(12.3.1e)

12.3.2. Cálculo do Comprimento Efetivo com o Método 2

No Método 2, as eletrorresistividades efetivas das alvenarias são as mesmas
empregadas na equação 12.3.1b (ver tabela 12.2). A resistividade aparente é
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calculada a partir dos componentes individuais saturados da alvenaria empregados
nas equações 11.24d a 11.24j, para cálculo do Fator de formação. Como no método
anterior, com a porosidade n e com a permeabilidade hidráulica k, é definida a
tortuosidade 2 para estimar o comprimento efetivo Le2.
Neste método é comparada a eletrorresistividade efetiva (ef) da alvenaria com a
eletrorresistividade total aparente (ap), ambas saturadas.
São adotadas as eletrorresistividades 1 dos tijolos, 2 das argamassas e 3 dos
rebocos saturados observados na tabela 12.2, os quais são:
1 =

245,5 m

2 =

38,9 m

3 = 3631,9 m
Na equação 11.24d calcula-se a resistividade T2 referente à alvenaria ALV, ou seja,
sem reboco. Nessa equação ear e eti são as espessuras das argamassas e dos tijolos,
respectivamente.
T2 =

eti + ear
ear + eti
2
1

(11.24d)

Isto resulta em:
T2 =

0,05 + 0,015
 T2 = 110,3m
0,015 + 0,05 .
10802 245,5

Na equação 11.24e somam-se em série as resistências da alvenaria ALV aparente
(RT2) com a resistência do reboco (R3) da tabela 12.2, que resulta na resistividade
aparente total RT1.
RT1 = RT2 + R3

(11.24e)

Com as substituições vistas no capítulo 11, chega-se à equação 11.24i para
determinação da resistividade T1 do sistema R-ALV, onde L (0,22 m) é o
comprimento da alvenaria ALV e L’ é o comprimento do reboco (0,02 m):
T1 =

T2 L + 3 L’
(L + L’)

(11.24i)
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Obtêm-se:
(110,3 x 0.22) + (3631,9 x 0.02)  T1 = 403,8 m
(0,22 + 0,02)

T1 =

O mesmo ocorre na equação 11.24j em que somam-se em série as resistências da
alvenaria ALV aparente (RT2) com a resistência dos dois rebocos (2R3). Com as
substituições, chega-se na resistividade aparente total T0, onde:
T0 =

T2 L + 23 L’
(L + 2L’)

(11.24j)

Considerando os comprimentos L e L’ aplicados na equação 11.24j, tem-se:
(110,3 x 0.22) + (2 x 3631,9 x 0.02)  T0 = 652,1m
0,22 + (2 x 0,02)

T0 =

Para se encontrar o Fator de formação da alvenaria ALV (Ff20), R-ALV (Ff21) e R-ALVR (Ff22), são empregadas as eletrorresistividades efetivas (ef) da tabela 12.2 e as
aparentes T2, T1 e T0 das alvenarias na equação 12.3.2a (ver equações 11.22b e
11.22c):
Ff2= ef

(12.3.2a)

ap

Ff20= 1188,53 = 10,8
110,3
Ff21= 1075,84 = 2,66
403,8
Ff22= 745,00= 1,22
652,1

Usar apenas as porosidades n (tabela 12.2)

para cálculo das tortuosidades das

respectivas alvenarias a partir dos fatores de formação Ff20, Ff21 e Ff22, utilizando a
equação 11.25c deduzida de Mitchell, resultou em baixos valores que estavam fora de
um padrão em comparação aos valores de tortuosidade da tabela 11.1 de Ahmad
(2005). Também o fato de haver apenas o coeficiente de permeabilidade K da
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amostra R-ALV, impossibilitou a proposta de comparar os comprimentos efetivos
entre as alvenarias saturadas (Sw~1).
A tortuosidade (2) pode ser estimada a partir da equação 12.3.1d, derivada da
equação 11.25d de Kozeny-Carman. Dos 3 tipos de alvenaria deste estudo, só na
configuração R-ALV foi feita a determinação do coeficiente de permeabilidade K (ver
capítulo 3) e portanto somente para este caso pode ser avaliada a tortuosidade e o
comprimento efetivo.
No capítulo 13 verifica-se que para a configuração R-ALV obteve-se coeficiente de
permeabilidade K igual a 1,25E-06 m/s, com a fonte fornecendo +15V (ver tabela
13.4.2h).
Foi estimada a superfície específica Se em 14,14 m2g-1 da alvenaria R-ALV calculada
na equação 12.3.1f, composta por:


70,5% de tijolo, composto por caulinita a qual possui uma superfície específica
Se1 de 20 m2g-1 (ver tabela 3.1),



29,5% de argamassa e reboco, compostos por 3 partes de areia, com S e2 de
0,02 m2g-1 e uma parte de aglomerante com Se3 de 0,4 m2g-1.

Onde:
Se = 0,705 Se1 + 3 x 0,295 x Se2 + 0,295 x Se3
4
Se = 0,705 x 20 + 3 x 0,295 x 0,02 + 0,295 x 0,4
4

(12.3.1f)
 Se=14,14 m2g-1

É determinada então a tortuosidade 2 na equação 12.3.1d.
2 =

1
Ff Se2K

2 =

1
x ( 0,269)3 
2,66 x (14,14)2 x 1,25E-06 (1-0,269)2

n3
(1-n)2

(12.3.1d)
2 =54,33

Com a tortuosidade da equação anterior, pode-se encontrar o comprimento efetivo Le
na equação 12.3.1e.
Le2 = L

2

Le2= 0.22 54,33 Le20= 1,77 m

(12.3.1e)
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13. DETERMINAÇÃO EM LABORATÓRIO DO COEFICIENTE HIDRÁULICO kh E
DO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE ELETROSMÓTICA ke
Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos seguidos para

determinação do

coeficiente hidráulico kh e do coeficiente de permeabilidade eletrosmótica ke da
alvenaria na configuração R-ALV. As outras configurações não foram submetidas a
estes ensaios por limitação de tempo. Os ensaios foram realizados em permeâmetro,
conforme procedimento a seguir.

13.1. Montagem do Permeâmetro
Para a obtenção de kh e ke, a alvenaria na configuração R-ALV foi inserida num
recipiente de acrílico (permeâmetro), como mostra a figura 13.1a, com o reboco
posicionado na base.
Para deixar o sistema do permeâmetro estanque, foi utilizada massa de silicone no
espaço contido entre as paredes do tubo de acrílico e as faces laterais da alvenaria
(figura 13.1.b). Da mesma forma, a massa de silicone foi colocada entre a tampa da
base de acrílico e o eletrodo de cobre eletrolítico e entre a tampa do topo e o eletrodo
oposto.
Figura 13.1a: Aplicação da pressão hidráulica através do Tri-Flex 2 Triaxial Test
System da ELE INTERNATIONAL para saturação da alvenaria no Permeâmetro.
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No ensaio, utilizam-se duas buretas blindadas ligadas respectivamente à base e ao
topo do corpo de prova. Em cada uma dessas buretas, mostradas ao fundo da figura
13.1a, há uma interface água – ar. Assim a pressão aplicada na extremidade (base ou
topo) a qual a bureta está conectada corresponde à soma da coluna de água na
bureta com a pressão aplicada na fase ar no interior da bureta.
Para execução do ensaio é necessário previamente saturar a amostra, o que se
consegue aplicando-se pressão na bureta conectada à base, até sair um fluxo de
água pelo topo do permeâmetro. Nessa situação, admite-se que a amostra está
saturada. Observações do comportamento durante a saturação do permeâmetro
ligado ao aparelho de pressão triaxial estão anotadas no ANEXO A.

Figura 13.1b: Detalhamento da montagem do permeâmetro com amostra R-ALV no
tubo de acrílico com seções e elevação.
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13.2. Determinação do coeficiente de permeabilidade kh
Após a saturação, pressões hidráulicas iguais a 5 kPa foram aplicadas tanto na base
como no topo da amostra, sendo a diferença de carga portanto somente o resultado
da diferença de coluna d´água nas buretas (figura 13.2a). Como a coluna d´água era
maior na bureta da base, produziu-se um fluxo d´água da base para o topo da
amostra. Durante o fluxo, a alvenaria dentro do permeâmetro de acrílico estava
ligada a dois multímetros, como no esquema da figura 12.2.2d, para leitura de
voltagem e corrente elétricas que passavam pela amostra. Com estas informações
pôde-se calcular a condutividade (sat) e a resistividade (sat) elétricas, conforme
descrito no capítulo 12, estando os resultados apresentados nas tabelas 12.1 e 12.2.
Durante o fluxo d´água, foram feitas leituras de volume percolado na amostra e de
tempo, pôde-se então obter a vazão de água pela amostra. O intervalo marcado na
bureta da base foi entre 3 cm³ e 10 cm³ e do topo entre 23 cm³ e 16 cm³.

Figura 13.2a: Esquema do permeâmetro para cálculo do ceficiente de
permeabilidade hidráulica kh.
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A expressão 13.2 abaixo apresentada é a conhecida fórmula para cálculo do
coeficiente de permeabilidade em ensaio a carga variável:
K = aL ln hi
At
hf

(13.2)

Essa expressão vale para a situação em que em uma das buretas o nível é fixo
enquanto que na outra o nível decresce com o tempo. Para a situação em que os
ensaios deste trabalho foram realizados (variações de nível em ambas as buretas,
pressões nas interfaces água – ar iguais e áreas das buretas do topo e da base
também iguais), segue a expressão para determinação do coeficiente de
permeabilidade hidráulico:
K = aL ln Vb1 – Vt1
2At
Vb2 – Vt2
Nessa expressão,

(13.2a)

ΔL é o comprimento da amostra, A é a área da amostra

perpendicular ao fluxo de água, a é a área das buretas, V b1 –Vt1 é a diferença de
carga no instante inicial, e Vb2 –Vt2 a diferença de carga após um tempo Δt.
Ao final do cálculo é ainda necessário corrigir o valor do coeficiente de
permeabilidade para a temperatura de 20º C, em razão das variações da densidade
e da viscosidade da água com a temperatura.
Foram feitos ensaios de permeabilidade com a fonte estabilizadora (figura 13.2b)
fornecendo três diferentes potenciais elétricos, respectivamente 0V, +15V e -15V e
corrente (I) de até 1A.

152

Figura 13.2b: A Fonte de Tensão Estabilizada 30-02 da TECTROL forneceu
corrente elétrica de 1A e potencial elétrico de +15V, -15.

No total foram realizados 14 ensaios, identificados neste trabalho pelas letras “a” a
“n”. A tabela 13.2 apresenta os resultados dos ensaios. Os dados de tempo
cronometrados a cada centímetro cúbico de percolação de água pela amostra estão
indicados nessa tabela, bem como o potencial elétrico aplicado. Considerou-se,
como já mencionado, para a execução dos ensaios a variação, na bureta da base,
da leitura de 23 cm³ até 16 cm³, o que corresponde a uma variação na bureta do
topo, da leitura de 3 cm³ até 10 cm³, uma vez que a amostra está saturada.
Os cálculos dos coeficientes de permeabilidade hidráulicos k estão apresentados no
ANEXO B.
Os resultados estão representados no gráfico 13.2, onde se mostra a variação do
coeficiente de permeabilidade hidráulico em função do tempo. Nesse gráfico estão
apresentados todos os resultados obtidos nos 14 ensaios, sendo utilizados símbolos
diferentes para os resultados obtidos com a aplicação de 0V, +15V e -15V.
Duas constatações importantes podem ser feitas. A primeira é que há uma
tendência clara de redução do coeficiente de permeabilidade com o passar do
tempo, pelo menos no período de tempo em que cada ensaio foi feito. Uma possível
explicação é o efeito do gradiente hidráulico no coeficiente de permeabilidade. Em
cada ensaio, o gradiente hidráulico não é constante, sendo máximo no inicio do
ensaio (a diferença de carga entre base e topo da amostra é grande no início),
diminuindo ao longo do tempo.
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Tabela 13.2: Sequência dos tempos cronometrados a cada cm3 de cada série de ensaio que totalizam 7 cm3 marcados nas
buretas de topo e base do aparelho de pressão triaxial, para cálculo dos coeficientes de permeabilidade k.
Bureta
interna
Base Topo
3
23
4
22
5
21
6
20
7
19
8
18
9
17
10
16
Início
Tabelas do
ANEXO B

0V(a)
00:00:00
00:00:42
00:01:23
00:02:15
00:03:38
00:05:23
00:11:20
00:27:00
17:00:00

+15V(b)
00:00:00
00:00:28
00:01:00
00:01:40
00:02:29
00:03:35
00:05:30
00:08:53
17:30:00

+15V(c)
00:00:00
00:00:32
00:01:18
00:02:20
00:03:35
00:05:15
00:07:26
00:10:39
16:10:00

-15V(d)
00:00:00
00:00:53
00:01:50
00:02:51
00:04:23
00:06:25
00:09:44
00:13:50
18:00:00

0V(e)
00:00:00
00:00:47
00:01:37
00:02:49
00:04:15
00:05:59
00:08:34
00:13:37
17:10:00

B1

B2

B3

B4

B5

Potenciais Elétricos
0V(f)
+15V(g) -15V(h)
00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:00:37 00:00:32 00:00:41
00:01:17 00:01:07 00:01:31
00:02:03 00:01:53 00:02:55
00:03:01 00:02:47 00:03:57
00:04:11 00:03:59 00:06:16
00:05:53 00:05:49 00:09:45
00:09:15 00:08:30 00:14:40
17:20:00 16:10:00 16:20:00
B6

B7

B8

0V(i)
00:00:00
00:00:34
00:01:13
00:01:50
00:02:56
00:04:03
00:05:50
00:07:58
16:40:00

+15V(j)
00:00:00
00:00:33
00:01:17
00:02:07
00:03:10
00:04:28
00:06:05
00:08:40
16:50:00

-15V(k)
00:00:00
00:00:47
00:01:40
00:02:46
00:04:09
00:05:54
00:08:25
00:11:54
17:00:00

B9

B10

B11

Potenciais Nulos
0V(l)
0V(m)
0V(n)
00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:00:46 00:00:59 00:00:45
00:01:36 00:02:05 00:01:37
00:02:48 00:03:20 00:02:39
00:04:13 00:04:56 00:03:51
00:05:58 00:07:00 00:05:24
00:08:33 00:10:00 00:07:27
00:13:36 00:16:29 00:10:20
17:20:00 18:20:00 19:00:00
B12

B13

B14
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Gráfico 13.2: Coeficientes de permeabilidade hidráulica considerando os ensaios,
separados por potencial elétrico (U).

O gráfico 13.2 mostra também que, apesar da grande dispersão dos resultados,
pode-se concluir que o coeficiente de permeabilidade correspondente a +15 V é o
mais elevado dos três, enquanto que o correspondente a -15V é o menor.
Considerando todos os ensaios, foram obtidos os seguintes valores médios: k h+15V
=1,18 E-04 cm s-1, kh0V= 1,02 E-04 cm s-1 e kh-15V= 0,87E-04 cm s-1. Pode-se então
afirmar que:

kh+15v > kh 0v > kh-15v

(13.2b)
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Figura 13.2c: Esquemas de ligações da fonte na alvenaria
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Isto se explica pelo fato de o campo elétrico gerado por potencial elétrico tender a
facilitar ou dificultar a percolação da água através da amostra R-ALV. O eletrodo do
topo passou a ser positivo, sendo este o bocal de saída de água, no qual se formou
uma região negativa na interface entre a água e a superfície interna do eletrodo por
causa da quebra de moléculas de água e sais que liberaram ânions. Criou-se uma
camada iônica negativa nesta interface atraindo o fluxo de água de carga positiva. A
resultante foi a soma do fluxo eletrosmótico com o fluxo da pressão hidráulica no
permeâmetro, como no esquema acima da figura 13.2b (B).
Portanto, o coeficiente de permeabilidade kh+15v maior indica maior facilidade da
água em percolar pela alvenaria sob um campo elétrico gerado por uma fonte de
+15V.
No ensaio sob potencial elétrico nulo (0V) a vazão resultante foi intermediária e sem
oposição como no esquema da figura 13.2b (A). Por outro lado, a penetração da
água foi dificultada ao se aplicar uma voltagem negativa de -15V. A entrada de água
na base da amostra passou a ser o eletrodo positivo; com isto, foi criada uma região
negativa na interface do eletrodo com a solução aumentando o tempo de percolação
da água pela amostra. Com o circuito invertido originou-se um fluxo eletrosmótico
contra o fluxo gerado pela pressão hidrostática no permeâmetro logo na entrada de
água na base da amostra, como na figura 13.2b (C).

13.3 Determinação do coeficiente de permeabilidade eletrosmótica

A tabela 13.3 mostra os 14 ensaios realizados com a amostra R-ALV, agrupados por
diferenças de potencial. Para a análise a seguir foram consideradas somente as
leituras efetuadas na percolação dos primeiros 5 cm3 de água pela alvenaria.
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Tabela 13.3: Séries dos ensaios com limite aproximado de 6 minutos, cronometrados a cada cm3, agrupados por potencial elétrico
U que totalizam 5 cm3. São indicadas na tabela a diferença de potencial U e correntes elétricas medidas por multímetros para
cálculo do coeficiente de condutividade eletrosmótica ke.
Bureta interna
Base Topo
3
23
4
22
5
21
6
20
7
19
8
18
Vazão qh e q
-1
(m³ s )
Corrente no
multímetro
U multímetro
-1
k (ms )
VER ANEXO

0V(a)
00:00:00
00:00:42
00:01:23
00:02:15
00:03:38
00:05:23

1,2E-06
B1

0V(e)
00:00:00
00:00:47
00:01:37
00:02:49
00:04:15
00:05:59

0,92E-06
B5

Potenciais nulos
0V(f)
0V(i)
0V(l)
00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:00:37 00:00:34 00:00:46
00:01:17 00:01:13 00:01:36
00:02:03 00:01:50 00:02:48
00:03:01 00:02:56 00:04:13
00:04:11 00:04:03 00:05:58
qh0v = 1,54E-08
q0v = 0

1,3E-06
B6

0mA
0V
1,4E-06
B9

0,93E-06
B12

0V(m)
00:00:00
00:00:59
00:02:05
00:03:20
00:04:56
00:07:00

0V(n)
00:00:00
00:00:45
00:01:37
00:02:39
00:03:51
00:05:24

+15V(b)
00:00:00
00:00:28
00:01:00
00:01:40
00:02:29
00:03:35

0,78E-06 1,0E-06
B13
B14

1,05mA
14,35V
1,1E-06
B2

Potenciais positivos
+15V(c) +15V(g) +15V(j)
00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:00:32 00:00:32 00:00:33
00:01:18 00:01:07 00:01:17
00:02:20 00:01:53 00:02:07
00:03:35 00:02:47 00:03:10
00:05:15 00:03:59 00:04:28
qh+15v = 1,93E-08
q+15v = 0,39E-08

Potenciais negativos
-15V(d) -15V(h) -15V(k)
00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:00:53 00:00:41 00:00:47
00:01:50 00:01:31 00:01:40
00:02:51 00:02:55 00:02:46
00:04:23 00:03:57 00:04:09
00:06:25 00:06:16 00:05:54
qh-15v = 1,35E-08
q-15v = -0,19E-08

1,03mA
14,74V
1,1E-06
B3

-1,18mA -1,15mA -1,24mA
-14,69V
-14,56
-14,97V
0,9E-06 0,93E-06 0,93E-06
B4
B8
B11

1,12mA 1,13mA
14,83V 14,61V
1,4E-06 1,2E-06
B7
B10
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Para cada um dos 14 ensaios foi determinada a vazão média de água pela amostra
durante a percolação desses 5 cm3. Os valores médios qh dessas vazões para cada
uma das condições de ensaio (0V, +15V e -15V) estão apresentados nessa tabela.
Como ocorreu com o coeficiente de permeabilidade, também a maior vazão ocorreu
para o potencial elétrico de +15V e menor para o de -15V, ou seja:

qh+15v > qh0v > qh-15v

(13.3a)

A partir desses valores médios, puderam ser calculadas as diferenças q,
apresentadas na mesma tabela, entre as vazões qh+15v e qh-15v e a vazão média
obtida com a fonte desligada (qh0v). Este valor q corresponde à vazão eletrosmótica
efetiva (qef) que atravessou a alvenaria R-ALV, calculada pela equação 13.3b.

qef +15V=q+15V = qh+15v - qh0v

(13.3b)

ou
qef -15V =q-15V = qh-15v - qh0v

As vazões efetivas (qef) são então aplicadas na equação 13.3c, derivada da equação
11.15 de Helmholtz-Smouluchowski para encontrar o Ke.
qef= ke ie A = ke U A
L
ke = qef L
U A

(11.15)
(13.3c)

Legenda:
ke= Coeficiente eletrosmótico;
U= Diferença de potencial elétrico que atravessou a amostra (multímetro);
A= Área da seção transversal perpendicular ao fluxo eletrosmótico (1,95E-2 m²);
L= Comprimento da amostra (0,24m).
qef= Vazão eletrosmótica efetiva
O efeito eletrosmótico foi observado na variação da vazão q entre a vazão qh+15v,
ou a qh-15v, com a vazão qh0v.
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Na sequência alfabética da tabela 13.3, calcula-se a média do potencial elétrico
positivo:
U+= Ub + Uc+ Ug+ Uj = 14,35 + 14,74 + 14,83 + 14,61 = 14,63V
4
4

E a média do potencial elétrico negativo:
U-= -Ud - Uh- Uk = -14,69- 14,56 - 14,97 = -14,74V
3
3
Legenda:
A= Área da seção perpendicular ao fluxo eletrosmótico
Para o coeficiente eletrosmótico com potencial elétrico positivo tem-se:
ke+15. = 0,39E-08 x 0,24 = 3,28E-09m2s-1V-1
1,95E-02 x 14,63
Para o potencial elétrico negativo tem-se:
ke-15 = -0,19E-08 x 0,24 = 1,59E-09m2s-1V-1
1,95E-02 x -14,74
Verifica-se que é obtido para a situação +15V um valor do coeficiente de
permeabilidade eletrosmótico 2,1 vezes superior ao mesmo coeficiente para a
situação – 15V.
A quantidade estimada de água a ser removida em 24h é da ordem de 340ml com a
fonte fornecendo +15V de potencial elétrico e 175ml no contrafluxo com -15V. Para
a superfície de eletrodo dos ensaios (10cm x 19,5cm), a infiltração deve ter uma
vazão q+15v< 0,39E-08 m3 s-1.
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14.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões deste trabalho e
também sugestões para novas investigações sobre o tema.

14.1 Conclusões

a) Na parte 1 deste trabalho descreveu-se em detalhe o processo de
eletrosmose, que é um dos diversos fenômenos que ocorrem na eletrocinese.
Ela consiste basicamente no transporte da água em meios porosos saturados
causado por efeito de campo elétrico. Mostrou-se que esse fenômeno é
regido pelas leis de Archie (1942), Waxman and Smits (1968) e Maillet (1947).

b) O parâmetro que quantifica o efeito da eletrosmose é o coeficiente de
permeabilidade

eletrosmótica,

que

é

bastante

influenciado

pelas

características eletroquímicas e físicas do meio poroso e da solução.

c) Na parte 2 deste trabalho foram apresentados os resultados de uma pesquisa
laboratorial

preliminar,

tentando

medir

alguns

parâmetros

básicos

relacionados ao fenômeno da eletrosmose em uma alvenaria.

d) Esses

ensaios

laboratoriais

visaram

inicialmente

a

obtenção

das

eletrorresistividades dos componentes de uma alvenaria para obtenção do
chamado comprimento efetivo da alvenaria. Nos ensaios realizados nos
elementos após secagem em estufa não foi possível a obtenção das suas
resistividades secas, aparentemente em razão da não sensibilidade dos
instrumentados utilizados. Ao contrário, as eletrorresistividades dos elementos
saturados puderam ser calculadas. É possível o cálculo da resistividade das
amostras a seco utilizando equipamento de corrente alternada a partir de uma
determinada frequência.
e) O comprimento efetivo da alvenaria pôde ser calculado pelo método proposto
por Maillet (1947). Não foi possivel a utilização do método de Waxman and
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Smits (1968) em razão do comentado no item d, referente a não obtenção dos
paramentos secos.
f) Pode-se deduzir, a partir das equações 10.2a, 11.22c, 11.24i e 12.3.1e, que o
reboco tem um papel primordial na proteção das edificações contra reações
eletroquímicas. Quanto maior a resistividade efetiva, maior o comprimento
efetivo Le da amostra dificultando as cargas elétricas de atravessarem o meio
poroso.

g) Ainda nos ensaios de laboratório, pôde ser determinado o coeficiente de
permeabilidade hidráulica kh da alvenaria na configuração R-ALV na ordem de
10-4 cm s-1, valor esse a ser confirmado em futuros trabalhos.

h) Esse valor de kh mostrou ser influenciado pela aplicação de um campo
elétrico. Valores de kh obtidos com potencial elétrico positivo foram superiores
aos obtidos na condição de potencial nulo, o qual por sua vez foi superior aos
obtidos com potencial negativo. Isso se deu em razão do fluxo eletrosmótico
ser na mesma direção, ou direção contrária, ao fluxo provocado pela
diferença de carga hidráulica.

i) A partir das diferenças entre os fluxos com potencial elétrico nulo e com
potencial elétrico positivo ou negativo, pôde ser determinado o coeficiente de
permeabilidade eletrosmótico. Esse coeficiente, nos ensaios realizados,
mostrou ser sensível à direção do campo elétrico. Assim obteve-se ke+15v
gerado por potencial positivo 2,1 vezes maior comparado ao ke-15v gerado por
potencial negativo.

14.1 Observações e Sugestões para futuros trabalhos

a) É importante a execução de novos ensaios laboratoriais com o objetivo de
confirmar e validar os resultados aqui obtidos, que foram uma primeira
tentativa de obtenção de comprimento efetivo, coeficiente de permeabilidade
hidráulica e eletrosmótica de alvenaria. Além do mais, é necessário incluir
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situações que não foram analisadas neste trabalho como por exemplo a
configuração R-ALV-R e mesmo fluxos verticais pela parede.

b) Os métodos utilizados para ensaios, seguindo a sequência da tabela 14 do
ANEXO C, precisariam ser executados com equipamentos de maior precisão.
Ocorreram muitas oscilações de potência e corrente elétrica durante os
ensaios, comprometendo a clareza de algumas informações.

c) Medições de correntes, potenciais e resistências elétricas nos ensaios foram
feitas repetidas vezes, invertendo-se o sistema de potencial elétrico para
estabilizar a leitura dos multímetros, pois estes tipos de amostras têm
características capacitantes, acumulando cargas que podem mascarar alguns
resultados. Uma boa solução seria realizar os ensaios aterrados para diminuir
oscilações.
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ANEXO A.

Ensaios durante a Saturação da Amostra R-ALV

Durante a saturação da alvenaria R-ALV no permeâmetro, a amostra estava sobre
uma base isolada para não haver contato com a superfície da mesa.
Aplicaram-se pressões com auxilio do aparelho de pressão triaxial sobre a seção
transversal somente na base da amostra. A figura A1 mostra o topo solto para
permitir o gotejamento o qual indicou a saturação da peça.

Figura A1: Mostra a alvenaria ligada no permeâmetro para medição do volume de
água que passa através da amostra, antes e depois da saturação, e conectada à
fonte e a dois multímetros para medir voltagem e corrente.

A fonte de estabilização (fig.A2) fornecia corrente de 1A e potenciais elétricos para
gerar um determinado campo elétrico que atravessou a alvenaria R-ALV para
observar o seu efeito no processo de saturação.
Foram cronometrados os tempos totais e parciais a partir de volumes definidos de
água, absorvida pela alvenaria R-ALV, medidos na bureta interna do aparelho de
pressão triaxial que gerou uma pressão constante aplicada na base da amostra.
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As medições se dividiram em séries. Cada série correspondia a uma sequência de
potenciais elétricos em 0V (off), 15V (on), -15V (on), como nos esquemas da figura
13.2c, aplicados durante um período de tempo cronometrado que a amostra
precisou para absorver um volume de água determinado.
Seguindo o esquema da figura 12.2.2d o permeâmetro estava conectado ao
multímetro da direita (ver figura A2) que mostra uma pequena corrente de 1,07 mA.
O multímetro da esquerda apresentava uma diferença de potencial elétrico (U) de
14.79V do potencial elétrico total (U) de 15V fornecido pela fonte. Isto indica que
ocorreu algum tipo de trabalho motor como no esquema montado da figura 13.2c
(B).

Figura A2: Mostra o multímetro da FORCELINE (lado direito) e a fonte indicando
corrente elétrica, e o multímetro da TEKTRONIC (lado esquerdo) indicando que o
sistema apresentou um trabalho motor por haver indicação de corrente.

No início da saturação houve muitos vazios para serem preenchidos com água na
alvenaria. Como a água presente nos vazios era o principal fator para o efeito
eletrosmótico, observou-se na tabela A1 um tempo de saturação menor com o
sistema desligado, efeito da absorção natural do material. Entretanto, nas primeiras
medições o tempo de saturação com potencial elétrico de -15V fornecido pela fonte
foi um pouco menor que o tempo de saturação com potencial elétrico de +15v.
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A tabela A1 mostra as sequências de potenciais elétricos de 0V, +15V e -15V com
os tempos cronometrados nas seis séries para absorver 3 cm³ de água, e os tempos
parciais a cada 1cm³, medidos na bureta interna do permeâmetro sob uma pressão
de 3kPa. Na soma dos tempos finais de saturação da alvenaria R-ALV, constatou-se
que o tempo resultante foi menor para o sistema em 0V e maior para o sistema em
+15V, como mostra a equação A1:

T0V < T-15V < T15V

(A1)

Legenda:
T15V – Tempo de saturação para o sistema ligado em +15V;
T-15V – Tempo de saturação para o sistema ligado em -15V;
T0V – Tempo de saturação para o sistema desligado em 0V.
Tabela A1: 1ª medição dos tempos de saturação da amostra da alvenaria R-ALV a
cada 3 cm³ em seis séries, com a fonte (fig. A2) fornecendo 15V (U) e 1A (I), sob
uma pressão no permeâmetro de 3kPa, em 17/01/2013.
Amostra
R-ALV

T (off/0V)

Volume
de água

Série

Série

Série

Série

Série

Série

I

II

III

IV

V

VI

1° cm³

1’:23”:10

1’:27”:00

1’:32”:00

1’:35”:00

1’:29”:00

1’:24”:00

2° cm³

2’:51”:10

3’:20”:00

3’:14”:00

3’:18”:00

3’:05”:00

2’:58”:00

3° cm³ 4’:26”:60 5’:07”:91 5’:03”:57 5’:01”:00 4’:43”:23 4’:36”:78
T (on/15V)

1° cm³

1’:30”:20

1’:28”:00

1’:41”:00

1’:34”:00

1’:36”:00

1’:33”:00

2° cm³

3’:02”:90

3’:08”:00

3’:27”:00

3’:24”:00

3’:28”:00

3’:16”:00

3° cm³ 4’:35”:83 4’:52”:63 5’:13”:03 5’:15”:67 5’:09”:49 4’:59”:69
1° cm³

1’:24”:50

1’:31”:00

1’:35”:00

1’:39”:00

1’:35”:00

1’:36”:00

T (on/-15v) 2° cm³

2’:56”:10

3’:09”:00

3’:18”:00

3’:18”:00

3’:15”:00

3’:12”:00

3° cm³ 4’:37”:17 4’:55”:28 5’:04”:73 4’:56”:00 4’:54”:63 4’:48”:65
A tabela A2 também mostra as sequências de potenciais elétricos de 0V, +15V e
-15V em seis séries para absorver 1 cm³ de água, e os tempos parciais
cronometrados a cada 0,5 cm³, medidos no aparelho de pressão triaxial que fornecia
uma pressão de 3kPa. Observou-se que, na soma de todos os tempos finais de
saturação de cada série da alvenaria R-ALV, o tempo resultante de saturação da
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amostra foi menor para o sistema ligado em +15V e maior para o sistema em -15V,
como na equação A2:
T15V < T0V < T-15V

(A2)

Tabela A2: 2ª medição dos tempo de saturação da amostra de alvenaria R-ALV a
cada 1 cm³ em seis séries, com a fonte (fig. A2) fornecendo 15V e 1A, sob uma
pressão no permeâmetro de 3kPa, em 20/01/2014.
Amostra

Série

Série

Série

Série

Série

R-ALV

Volume Série
de água I

II

III

IV

V

VI

T

0.5° cm³ 1’:50”:00

1’:26”:00

1’:45”:00

1’:46”:00

1’:50”:00

2’:04”:00

(off/0V)

1° cm³

T

0.5° cm³ 1’:23”:00

(on/15V)

1° cm³

T

0.5° cm³ 1’:27”:00

(on/-15v)

1° cm³

3’:33”:53 3’:16”:98 3’:50”:52 4’:08”:58 4’:04”:64 4’:31”:77
1’:23”:00

1’:28”:00

1’:28”:00

1’:45”:00

1’:47”:00

3’:06”:17 3’:20”:43 3’:25”:64 3’:44”:24 3’:57”:96 4’:19”:44
1’:29”:00

1’:50”:00

1’:43”:00

2’:14”:00

2’:05”:00

3’:26”:06 3’:32”:09 3’:48”:60 3’:57”:91 4’:42”:29 4’:50”:35

Com o sistema mais saturado nestas series, o efeito do campo elétrico no processo
de eletrosmose foi mais notório, pois, quando o sistema forneceu +15V, facilitou a
absorção de água de saturação no preenchimento dos vazios. Isto indicou que a
água foi atraída para o catodo que estava no topo da amostra, como no esquema da
figura 13.2c (B). Quando o sistema forneceu -15V, ficou evidente que havia trabalho
contra o fluxo de água e contra a absorção natural da alvenaria. Com o sistema
invertido, parte da umidade foi atraída para a base, pois esta se tornou o catodo,
como na figura 13.2c (C).
A tabela A3 mostra o efeito dos potenciais elétricos de 0V, +15V e -15V em seis
séries para absorver 1 cm³ de água, com parciais a cada 0,5 cm³ medidos no
permeâmetro sob uma pressão de 5kPa nas cinco primeiras séries e 4kPa na última,
devido a uma variação apresentada no aparelho de pressão triaxial, com as
medições dos tempos parciais e totais cronometrados.
Nestas sequências ocorreu uma inversão não esperada. Para cada potencial, a
soma dos tempos finais de saturação das séries da alvenaria R-ALV foi menor para
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o sistema ligado em 15V, entretanto para o sistema em 0V, o tempo foi maior como
indica a equação A3:
T15V < T-15V < TV0

(A3)

Tabela A3: Comportamento da amostra de alvenaria R-ALV durante a saturação,
com medição de tempo a cada 1 cm³ em 4 séries, com a fonte (fig. A2) fornecendo
15V e 1A, sob uma pressão no permeâmetro de 5kPa com variação na série final
para 4kPa no permeâmetro, em 21/01/2014.
Amostra

Volume Série

Série

Série

Série

Série

R-ALV

de água

I (5kpa)

II (5kpa)

III (5kpa)

IV (5kpa)

V (4kpa)

T

0.5° cm³

0’:54”:00

2’:40”:00

3’:59”:00

4’:25”:00

4’:35”:00

1° cm³

2’:15”:22

6’:30”:00

7’:33”:37

6’:42”:53

11’:44”:33

0.5° cm³

1’:22”:00

1’:50”:00

1’:29”:00

1’:38”:00

2’:38”:00

1° cm³

3’:39”:61

3’:22”:83

3’:30”:63

3’:53”:29

3’:53”:29

0.5° cm³

1’:55”:00

1’:59”:00

2’:15”:00

3’:16”:00

3’:16”:00

1° cm³

3’:27”:17

4’:44”:73

5’:47”:96

6’:52”:35

3’:57”:91

(off/0V)
T
(on/15V)
T
(on/-15v)

Com a fonte fornecendo +15V, o catodo positivo estava no topo da alvenaria. Isto
sugere que o sentido do fluxo eletrosmótico foi somado ao fluxo hidráulico gerado
pela pressão hidrostática do permeâmetro, como na figura 13.2c (B).
Entretanto, no sistema ligado

em -15V o catodo positivo estava na base da

alvenaria. O fluxo eletrosmótico em sentido oposto deveria ser subtraído do fluxo
hidráulico gerado pela pressão do aparelho triaxial, como na figura 13.2c (C), o que
não ocorreu considerando a amostra saturada.
Contudo, o tempo de percolação da água no sistema ligado em +15V ainda foi
menor do que para o sistema ligado em -15V.
Uma hipótese é que, na utilização da mesma amostra para análise do efeito do
campo elétrico, ocorreu um acúmulo de sais e quebra de substâncias o que
prejudicou o processo. O pH da água de entrada era de 6.5 a 6.7. Na medição do
líquido que atravessou a amostra registrou-se pH de 4.2 a 4.5.
Baixo pH e alta concentração de eletrólitos podem neutralizar ou até inverter o fluxo
(ALSHAWABKEH E ACAR, 1992).
Observou-se no final deste último ensaio que a amostra saturou através da
constatação do gotejamento de água pela saída localizada no topo (ver capítulo 13).
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ANEXO B.

Tabelas e Gráficos Obtidos em Programa no Excel com as Figuras dos
Multímetros que Mostram Correntes e Potenciais Elétricos no Momento
de Cada Ensaio.

Tabela B1: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 0V. Ensaio a 28°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 09/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 17:00
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
42
41
52

Acumulado
0
42
83
135

kh28 oC
parciais

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,2E-04
1,4E-04
1,2E-04

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

83

218

8,9E-05

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

105
357
940

323
680
1620

8,3E-05
3,0E-05
1,5E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

coef. permeabilidade
provisório, k (cm/s)

Gráfico B1: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado com potencial elétrico de 0V.
1,0E+00
1,0E-01
1,0E-02
1,0E-03
1,0E-04
1,0E-05
0

500

1000

1500

tempo acumulado (s)

média 4 últimos valores de k provisório:

Fonte: IPT-SP

1,1E-04 (cm/s)

2000
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Tabela B2: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 15V. Ensaio a 28°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 09/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na base no topo na base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 17:30
Tempo (s)

Leitura
no topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
28
32
40

Acumulado
0
28
60
100

k28 oC
(vol. Topo)/
provisório (vol. Base)
(cm/s)
(0,75 a 1,25)
1,8E-04
1,8E-04
1,6E-04

1,00
1,00
1,00

gradiente
(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

5

5

7,00

19,00

49

149

1,5E-04

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

66
115
203

215
330
533

1,3E-04
9,3E-05
6,8E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

coef. permeabilidade
k (cm/s)

Gráfico B2: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado quando aplicado potencial elétrico de 15V..
1,0E-02
1,0E-03
1,0E-04
1,0E-05
1,0E-06
0

200

400

600

tempo acumulado (s)

média 5 primeiros valores de k provisório:

1,1E-04 (cm/s)

Figura B2: Multímetros indicam corrente e voltagem durante o ensaio 15V.
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Tabela B3: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 15V. Ensaio a 28°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 09/01/14

Amostra No. R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00
5
5
7,00
5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

Hora início: 17:40
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00
19,00

Estágio
0
32
46
62
75

Acumulado
0
32
78
140
215

18,00
17,00
16,00

100
131
193

315
446
639

k28 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,6E-04
1,2E-04
1,0E-04
9,9E-05

1,00
1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6

8,7E-05
8,2E-05
7,1E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

gradiente

coef. permeabilidade
k (cm/s)

Gráfico B3: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado quando aplicado potencial elétrico de 15V.
1,0E+00
1,0E-01
1,0E-02
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1,0E-04
1,0E-05
0

200

400

600

800

tempo acumulado (s)

média 5 primeiros valores de k provisório:

1,1E-04 (cm/s)

Figura B3: Multímetros indicam corrente e voltagem durante o ensaio 15V.
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Tabela B4: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de -15V. Ensaio a 28°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na base no topo
na
base
3
(kPa)
(kPa)
(cm )
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Data início: 09/01/14
Hora início: 18:00
Tempo (s)
k28 oC
provisório

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

(vol. Topo)/
(vol. Base)

Estágio
0
53
57
61

Acumulado
0
53
110
171

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

9,5E-05
9,9E-05
1,0E-04

1,00
1,00
1,00

(0,4 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

92

263

8,0E-05

1,00

0,6

5
5

5
5

8,00
9,00

18,00
17,00

122
199

385
584

7,2E-05
5,4E-05

1,00
1,00

0,5
0,4

coef. permeabilidade
k (cm/s)

Gráfico B4: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado quando aplicado potencial elétrico de -15V..
1,0E+00
1,0E-01
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média 5 primeiros valores de k provisório:

9,0E-05 (cm/s)

Figura B4: Multímetros indicam corrente e voltagem durante o ensaio -15V.
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Tabela B5: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 0V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 09/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)

Hora início: 16:00
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )

Estágio

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

gradiente

Acumulado

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

(0,3 a 0,9)

5
5
5

5
5
5

3,00
4,00
5,00

23,00
22,00
21,00

0
47
50

0
47
97

1,0E-04
1,1E-04

1,00
1,00

0,9
0,8
0,7

5

5

6,00

20,00

72

169

8,6E-05

1,00

0,6

5
5
5
5

5
5
5
5

7,00
8,00
9,00
10,00

19,00
18,00
17,00
16,00

86
104
155
303

255
359
514
817

8,3E-05
8,1E-05
6,7E-05
4,4E-05

1,00
1,00
1,00
1,00

0,6
0,5
0,4
0,3

Gráfico B5: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo

coef. permeabilidade
k (cm/s)

acumulado quando aplicado potencial elétrico de 0V.
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9,2E-05 (cm/s)

1000

196

Tabela B6: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 0V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 09/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 16:00
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
37
40
46

Acumulado
0
37
77
123

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,3E-04
1,4E-04
1,3E-04

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

58

181

1,2E-04

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

70
102
202

251
353
555

1,2E-04
1,0E-04
6,6E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

Gráfico B6: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo

coef. permeabilidade
k (cm/s)

acumulado quando aplicado potencial elétrico de 0V.
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média 5 primeiros valores de k provisório:
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Tabela B7: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 15V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)

Data início:10/01/14
Hora início: 16:10
Tempo (s)
k30 oC
provisório

Leitura
no
topo
3
(cm )

Estágio

Acumulado

(vol. Topo)/
(vol. Base)

gradiente

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

(0,3 a 0,9)

0
0
0

5
5
5

5
5
5

3,00
4,00
5,00

23,00
22,00
21,00

0
32
45

0
32
77

1,5E-04
1,2E-04

1,00
1,00

0

5

5

6,00

20,00

46

123

1,3E-04

1,00

0
0
0
0

5
5
5
5

5
5
5
5

7,00
8,00
9,00
10,00

19,00
18,00
17,00
16,00

58
70
102
235

181
251
353
588

1,2E-04
1,2E-04
1,0E-04
5,7E-05

1,00
1,00
1,00
1,00

coef. permeabilidade
k (cm/s)

Gráfico B7: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado quando aplicado potencial elétrico de 15V.
1,0E+00
1,0E-01
1,0E-02
1,0E-03

1,0E-04
1,0E-05
0

200

400

600

tempo acumulado (s)

média 5 primeiros valores de k provisório:

1,4E-04 (cm/s)

Figura B7: Multímetros indicam corrente e voltagem durante o ensaio 15V.
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Tabela B8: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de -15V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 10/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 16:20
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
41
56
78

Acumulado
0
41
97
175

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,2E-04
9,7E-05
7,9E-05

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

62

237

1,1E-04

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

139
209
485

376
585
1070

6,1E-05
4,9E-05
2,7E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

coef. permeabilidade
k (cm/s)

Gráfico B8: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado quando aplicado potencial elétrico de -15V.
1,0E+00
1,0E-01
1,0E-02
1,0E-03
1,0E-04
1,0E-05
0

500

1000

tempo acumulado (s)

média 5 primeiros valores de k provisório:

9,5E-05 (cm/s)

Figura B8: Multímetros indicam corrente e voltagem durante o ensaio -15V(c).
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Tabela B9: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 0V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 10/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 16:40
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
34
39
37

Acumulado
0
34
73
110

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,4E-04
1,4E-04
1,7E-04

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

66

176

1,1E-04

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

67
107
128

243
350
478

1,3E-04
9,6E-05
1,0E-04

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

Gráfico B9: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo

coef. permeabilidade
k (cm/s)

acumulado quando aplicado potencial elétrico de 0V.
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Tabela B10: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 15V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início: 10/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 16:50
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
33
44
50

Acumulado
0
33
77
127

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,5E-04
1,2E-04
1,2E-04

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

63

190

1,1E-04

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

78
97
155

268
365
520

1,1E-04
1,1E-04
8,6E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

coef. permeabilidade
k (cm/s)

Gráfico B10: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado quando aplicado potencial elétrico de 15V.
1,0E+00
1,0E-01
1,0E-02
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1,0E-04
1,0E-05
0

200

400

600
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média 5 primeiros valores de k provisório:

1,2E-04 (cm/s)

Figura B10: Multímetros indicam corrente e voltagem durante o ensaio 15V(e).
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Tabela B11: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de -15V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início:10/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 17:00
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
47
53
66

Acumulado
0
47
100
166

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,0E-04
1,0E-04
9,4E-05

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

83

249

8,6E-05

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

105
151
209

354
505
714

8,0E-05
6,8E-05
6,4E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

coef. permeabilidade
k (cm/s)

Gráfico B11: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo
acumulado quando aplicado potencial elétrico de -15V.
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média 5 primeiros valores de k provisório:

9,3E-05 (cm/s)

Figura B11: Multímetros indicam corrente e voltagem durante o ensaio -15V(f).
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Tabela B12: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 0V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início:10/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Hora início: 17:20
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
46
50
72

Acumulado
0
46
96
168

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

1,1E-04
1,1E-04
8,6E-05

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

gradiente

5

5

7,00

19,00

85

253

8,4E-05

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

105
155
303

358
513
816

8,0E-05
6,7E-05
4,4E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

Gráfico B12: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo

coef. permeabilidade
k (cm/s)

acumulado quando aplicado potencial elétrico de 0V.
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Tabela B13: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 0V. Ensaio a 30°C.
PLANILHA DE CÁLCULO
Data início:10/01/14

Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)

Hora início: 17:20
Tempo (s)

Leitura
no
topo
3
(cm )

Estágio

Acumulado

k30 oC
provisório

(vol. Topo)/
(vol. Base)

gradiente

(cm/s)

(0,75 a 1,25)

(0,3 a 0,9)

5
5
5

5
5
5

3,00
4,00
5,00

23,00
22,00
21,00

0
59
66

0
59
125

8,3E-05
8,3E-05

1,00
1,00

0,9
0,8
0,7

5

5

6,00

20,00

75

200

8,2E-05

1,00

0,6

5
5
5
5

5
5
5
5

7,00
8,00
9,00
10,00

19,00
18,00
17,00
16,00

96
124
180
389

296
420
600
989

7,4E-05
6,8E-05
5,7E-05
3,4E-05

1,00
1,00
1,00
1,00

0,6
0,5
0,4
0,3

Fonte: IPT-SP

Gráfico B13: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo

coef. permeabilidade
k (cm/s)

acumulado quando aplicado potencial elétrico de 0V.
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Tabela B14: Coeficientes de permeabilidade e gradientes hidráulicos parciais sob
potencial elétrico de 0V. Ensaio a 30°C
PLANILHA DE CÁLCULO
Amostra R-ALV
Operador: Paulo S. P. Azar
Pressão Pressão Leitura
na
na base no topo
base
3
(kPa)
(cm )
(kPa)
5
5
3,00
5
5
4,00
5
5
5,00
5
5
6,00

Data início:10/01/14
Hora início: 19:00
Tempo (s)
k30 oC
provisório

Leitura
no
topo
3
(cm )
23,00
22,00
21,00
20,00

Estágio
0
45
52
62

Acumulado
0
45
97
159

(cm/s)

(vol. Topo)/
(vol. Base)
(0,75 a 1,25)

gradiente

1,1E-04
1,0E-04
1,0E-04

1,00
1,00
1,00

(0,3 a 0,9)
0,9
0,8
0,7
0,6

5

5

7,00

19,00

72

231

9,9E-05

1,00

0,6

5
5
5

5
5
5

8,00
9,00
10,00

18,00
17,00
16,00

93
123
173

324
447
620

9,1E-05
8,4E-05
7,7E-05

1,00
1,00
1,00

0,5
0,4
0,3

Fonte: IPT-SP

Gráfico B14: Média dos coeficientes de permeabilidade hidráulica pelo tempo

coef. permeabilidade
k (cm/s)

acumulado quando aplicado potencial elétrico de 0V.
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ANEXO C.

Procedimentos do Ensaios

Tabela C: Relação de procedimentos envolvendo ensaios, figuras e cálculos.

AMOSTRAS

ALVENARIA

ALV

R-ALV

Ps

1ª fase
Us Is

ENSAIOS
2ª fase
Rs

s

1) Amostras secas e
pesadas (Ps)
2) Eletrorresistividade
(s) calculada com a eq.
10.2a em ensaios dos
esquemas da fig. 13.2c,
com multímetros

R-ALV-R

REBOCO

REB1

REB2

REB3

ARGAMASSA

ARG1

ARG2

1) Amostras secas e
pesadas (Ps)
2) Eletrorresistividade
(s) calculada com a eq.
10.2a em ensaios dos
esquemas da fig. 13.2c,
com multímetros

1) Amostras secas e
pesadas (Ps)
2)Eletrorresistividade
(s) calculada com a eq.
10.2a em ensaios dos
esquemas da fig. 13.2c,
com multímetros

ARG3

TIJOLO

TIJ1

TIJ2

TIJ3

1) Amostras secas e
pesadas (Ps)
2)Eletrorresistividade
(s) calculada com a eq.
10.2a em ensaios dos
esquemas da fig. 13.2c,
com multímetros

3ª fase
Psat Usat Isat Rsat sat
Avaliação de
dados
3) Amostras saturadas e 5) Quantificação
pesadas (Psat) para
do volume de
cálculo da porosidade n água necessário
p/ cálculo de
4) Estimativa da
porosidade
resistividade sat
6) Cálculo da
calculada com a eq.
resistividade total
10.2a em ensaios do
aparente dos
esquema da fig. 13.2c,
com multímetros
elementos ap a
partir dos dados
3) Amostras saturadas e coletados da 1ª e
pesadas (Psat) para
2ª fases (Ps, s, n,
cálculo da porosidade n  ), com as eq.
sat
11.24a a 11.24j.
4) Estimativa da
resistividade sat
7) Cálculo do
calculada com a eq.
Fator da forma (Ff
10.2a em ensaios dos
esquemas da fig. 13.2c, - eq.12.3.1c) com
a tortuosidade (com multímetros
eq. 12.3.1d ) e
3) Amostras saturadas e cálculo do
pesadas (Psat) para
comprimento
cálculo da porosidade n efetivo (Leeq.12.3.1e) com
4) Estimativa da
Sw~1.
resistividade sat
calculada com a eq.
8) Medição da da
10.2a em ensaios dos
vazão
esquemas da fig. 13.2c, eletrosmótica da
com multímetros
R-ALV no
3) Amostras saturadas e permeâmetro
pesadas (Psat) para
para cálculo do
cálculo da porosidade n coeficiente
eletrosmótico (ke4) Estimativa da
eq. 11.15).
resistividade sat
calculada com a eq.
10.2a em ensaios dos
esquemas da fig. 13.2c,
com multímetros

