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RESUMO
Embora eficiente, do ponto de vista técnico, as camadas de argamassa que
constituem o revestimento tradicional de alvenaria (chapisco, emboço e reboco)
apresentam-se em contradição com as novas tecnologias construtivas e métodos mais
eficientes de consumo e racionalização da obra. Do ponto de vista ambiental, o
aproveitamento de resíduos em novos compósitos para a construção civil tem sido uma
vertente de estudos em crescimento na comunidade científica, podendo vir a ser uma
solução econômica, em

alguns casos. Assim

sendo,

essa

pesquisa propõe o

desenvolvimento de uma argamassa para Revestimento Decorativo Monocamada (RDM),
para aplicação em fachadas, produzida em canteiro, incorporando resíduo de vidro
temperado (RVT) na matriz cimentícia, como substituto parcial do agregado. Para tanto,
adotou-se a relação aglomerante/agregado de 1:6 (em volume), índice de consistência de
250mm ± 20, teores de substituição da areia por resíduo de vidro em 20%, 50% e 80%, e
relação água/cimento variável em diversos traços. Foram utilizados dois aditivos, um
polimérico, à base de estireno butadieno, e outro químico, além da adição mineral de sílica
ativa e de pigmento inorgânico nas cores vermelho, amarelo e azul. Foram realizados
ensaios mecânicos para a massa no estado fresco e endurecido, assim como para o
revestimento aplicado sobre alvenaria, de modo a demonstrar a viabilidade do material.
Além disso, verificou-se a adequabilidade do RDM ao ambiente construído, por meio de
ensaios térmicos. Os resultados demonstraram a exequibilidade do RDM proposto com
valores expressivamente superiores, quando comparado às normatizações, com destaque
para o traço com teor de substituição do agregado em 20% e adição de pigmento na cor
vermelha. Assim sendo, o estudo apresenta-se a comunidade científica como um incentivo
ao uso das inovações tecnológicas na construção, aumentando o leque de alternativas
disponíveis para a produção habitacional, com a proposição de um material que alcança as
funcionalidades pretendidas e obtém ganho ambiental, podendo ser adotado em canteiros
de obras, como alternativa as argamassas industrializadas.
Palavras-chave: Argamassa, Revestimento Decorativo Monocamada (RDM), Resíduo de
Vidro Temperado (RVT).
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ABSTRACT

Although efficient from a technical point of view, mortar layers that make up the
traditional masonry coating (slurry mortar, plaster and plaster) have to be in contradiction
with the new construction technologies and more efficient methods of consumption and work
rationalization. From an environmental point of view, the recovery of waste into new
composites for the building has been a growing strand of studies in the scientific community,
may prove to be a cost-effective solution in some cases. Thus, this research proposes the
development of a mortar Decorative Coating Monolayer (RDM), for use in facades, produced
on site, incorporating tempered glass waste (RVT) in the cement matrix, as a partial
substitute for aggregate. Therefore, we adopted the binder respect / aggregate of 1: 6 (by
volume), consistency index 250mm ± 20, sand substitution levels of glass waste 20%, 50%
and 80% and relative water / cement varied in many traits. Two additives were used, a
polymer, styrene-butadiene-based, and other chemical, besides mineral and silica fume
inorganic pigment in colors red, yellow and blue. Mechanical tests were carried out on fresh
pasta and hardened, as well as for the applied coating on masonry, so as to demonstrate the
feasibility of the material. In addition, it verified the adequacy of the RDM built environment
by means of thermal tests. The results demonstrated the feasibility of the proposed RDM
with significantly higher values when compared to norms, especially the dash-added
replacement content of 20% and addition of pigment in red. Therefore, the study shows the
scientific community as an incentive to the use of technological innovations in construction,
increasing the range of alternatives available for housing production, with the proposition of a
material that achieves the desired functionality and obtain environmental gain, and may be
adopted on construction sites as an alternative industrialized mortars..
Keywords: Mortar , Monolayer Decorative Coating ( RDM ) , Frosted Glass Waste ( RVT ) .
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PIB

Produto Interno Bruto

PVA

Acetato de Polivinila

R

Resistência Térmica

Ra

Resistência de Aderência à Tração

RAA

Reação Álcali-agregado

RAS

Reação Álcali-sílica

RDM

Revestimento Decorativo Monocamada

RV

Resíduo de vidro

RVT

Resíduo de vidro temperado

S

SiO2 - Dióxido de silício

SA

Sílica ativa
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SBR

Styrene-Butadiene Rubber

SCA

Sílica ativa extraída da casca de arroz

SFA

Silica Fume Association

SP

Superplastificante

TiO2

Dióxido de Titânio

U

Transmitância Térmica

UR

Umidade relativa do ar

ZT

Zona de Transição

α

Absortância

µm

Micrômetros

1:m

Proporção em massa entre cimento e agregados
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1.

INTRODUÇÃO

No cenário nacional, o setor da construção civil é de fundamental importância
na composição do Produto Interno Bruto (PIB). Na cadeia produtiva, segundo dados
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC (2012), o setor contribuiu
com 64,7% deste índice, maior que a contribuição de todos os outros setores
somados.
Para Teixeira (2010), a construção civil e o desenvolvimento econômico estão
intrinsecamente ligados, com a indústria da construção promovendo incrementos
capazes de elevar, significativamente, o crescimento econômico.
É possível afirmar que essa conjuntura é fortemente influenciada por políticas
públicas voltadas para o setor, tais como o Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC, o Minha Casa Minha Vida - MCMV e o Plano Nacional de Eficiência
Energética - PNEE, que incentivaram e alavancaram o desenvolvimento da
construção civil por retomar o planejamento e a execução de grandes obras de
infraestrutura social, urbana, logística e energética.
Ainda que importante, essa participação massiva no desenvolvimento do país
não se traduz, necessariamente, em evolução técnica e tecnológica. Diferente de
países mais desenvolvidos, o setor da construção no Brasil ainda permanece
conservador e resistente às inovações.

Nos canteiros de obras nacionais é

incomum observar a utilização de aditivos plastificantes, a adição de resíduos de
sílica ativa na composição de traços visando obter melhores índices de desempenho
mecânico, assim como a adoção de painéis de concreto ou construções secas,
quando se trata de sistemas construtivos, técnicas largamente adotadas em países
da Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o sistema construtivo mais utilizado é o
de alvenaria de vedação, feita com tijolos cerâmicos ou de concreto, sendo
necessária, dessa forma, a aplicação de um revestimento de argamassa para
acabamento final.
No que se refere à aplicação das camadas de revestimento em alvenarias,
inexiste um método de controle eficiente sobre o consumo dos materiais, assim
como para execução dos procedimentos. Esse descompasso promove variâncias
significativas de obra para obra, que impossibilita quantificar a média de consumo
para aplicação de argamassas, seja em ambientes internos ou externos. Em Souza
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(2008) lê-se que o consumo médio de argamassa utilizada em revestimentos de
fachadas, adotando o sistema tradicional (chapisco, emboço e reboco), pode variar
de 20 a 66 litros/m² revestido, variância de índice que apresenta uma diferença de
até 200%, demonstrando falta de padronização de ordem técnica.
Buscando minimizar os impactos promovidos pela adoção do sistema de
revestimento multicamadas, o mercado da construção nacional vem empregando,
ainda que timidamente, materiais e métodos para aplicação do sistema “monocapa”,
conhecido como Revestimento Decorativo Monocamada

– RDM.

Aplicado

inicialmente no interior dos edifícios e, mais recentemente, em suas fachadas
(CRESCENCIO e BARROS, 2005), possibilita, entre outras vantagens, uma redução
das etapas de produção, diminuição do consumo de materiais, aumento da
produtividade, e, por consequência, redução nos custos finais da obra.
O RDM é utilizado no sentido de proporcionar uma racionalização dos
métodos, processos e sistemas construtivos, promovendo maior confiabilidade no
atendimento dos prazos de execução e melhorias na qualidade dos serviços
executados.
No mercado nacional a pouco mais de 10 anos, o Revestimento Decorativo
Monocamada ainda não possui uma normatização regulamentada, como em países
europeus. Dessa forma, vem sendo enquadrada por meio de dados obtidos em
leituras técnicas e regulamentações estrangeiras.
No Brasil, um incentivo ao uso das inovações tecnológicas, como o RDM, foi
a criação do Sistema Nacional de Avaliação Técnica - SINAT, do Programa
Brasileiro de Qualidade Nacional de Aprovações Técnicas, cujo objetivo é o estímulo
à inovação tecnológica, aumentando o leque de alternativas disponíveis para a
produção habitacional, sem aumentar, todavia, o risco de insucesso no processo de
inovação. O sistema emite, após uma avaliação do seu desempenho, um documento
(DATec) com validade de dois anos, podendo ser renovado. (CRESCENCIO e
BARROS, 2005)
Do ponto de vista ambiental, o aproveitamento de resíduos em novos
compósitos para a construção civil vem sendo bastante estudado pela comunidade
científica e pode vir a ser uma solução econômica, em alguns casos. No entanto,
deve ser avaliado sob diversos aspectos para que os subprodutos desenvolvidos
mantenham a qualidade, atendendo normas e padrões exigidos pelo mercado.
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Como

opção,

seria

necessário

adotar

um

material

que

proporcionasse

características estéticas muito específicas. Atendendo a essa discriminação, o
resíduo de vidro descartado por unidades fabris foi selecionado como alternativa, em
substituição à uma parcela do agregado miúdo tradicional.
Como resultado de consulta ao comércio varejista local, é possível constatar
certa dificuldade para aquisição de produtos destinados à produção manufaturada
de

argamassas

do

tipo

decorativa,

monocamada.

Até

mesmo

produtos

industrializados, prontos para uso, são incomuns. Destarte, contatos com
fornecedores são indispensáveis, recorrendo a cidades vizinhas com representações
disponíveis.
No âmbito local, pesquisas científicas relacionadas à utilização do
Revestimento Decorativo Monocamada, como alternativa ao sistema tradicional, têm
sido pouco desenvolvidas, restringindo-se a avaliações sobre possíveis patologias
ou padrões estéticos dos produtos industrializados disponíveis.
Nesse sentido, esta pesquisa visa à proposição de uma argamassa
manufaturada a ser aplicada em camada única (monocamada) com aspectos
estéticos inerentes e condizentes com o aproveitamento do resíduo de vidro em sua
composição.
Destarte, com base nos fatores já mencionados, a pesquisa justifica-se pela
necessidade de demonstrar a viabilidade do uso da argamassa monocamada
decorativa dentro de uma perspectiva técnica, com ganho ambiental e estético, além
de desmistificar a racionalização do processo de revestimento da edificação.

1.1

OBJETIVO GERAL
Contribuir com o estudo do sistema de Revestimento Monocamada

Decorativo (RDM), produzido em canteiro, incorporando resíduo de vidro na matriz
cimentícia como substituto parcial do agregado, de forma a demonstrar sua
viabilidade mecânica, térmica e estética.
1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Podem ser citados como objetivos específicos:
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A. Avaliar o teor adequado do resíduo de vidro em substituição ao agregado no
revestimento monocamada decorativo (RDM);
B. Caracterizar propriedades físicas do resíduo de vidro temperado (RVT);
C. Propor a coloração do RDM com a incorporação de pigmento inorgânico;
D. Analisar as propriedades mecânicas do revestimento monocamada decorativo
(RDM) pigmentado e não pigmentado;
E. Avaliar a conduvibilidade e resistência térmica do composto;

1.3

MÉTODO DA PESQUISA
Para Ribeiro e Caten (2010), o processo metodológico tem por finalidade

estruturar a pesquisa através de uma sequência de ensaios, buscando traduzir o
objetivo previamente estabelecido, embasada principalmente em conceitos, sendo
definidos parâmetros constantes e controláveis. Para essa pesquisa, os parâmetros
estruturantes que permitirão alcançar os objetivos propostos estão apresentados na
tabela 1.

Fatores
Controláveis

Fatores
Constantes

Tabela 1 - Parâmetros da pesquisa
PARÂMETROS ADMITIDOS
Relação material cimentício/agregado em volume
Índice de consistência
Idade do corpo de prova – (variando de acordo com a
propriedade avaliada).
Procedimento de moagem e a granulometria do resíduo
Preparação, moldagem e cura dos corpos de prova.
Teor de substituição da areia por resíduo de vidro –

Relação água/cimento

1:6
250mm ±20
28 dias

20%, 50% e
80%
Em função
do índice de
consistência

O entendimento das proporções dos materiais, assim como suas interações
físico-químicas, é de total importância para a definição dos critérios de análise dos
ensaios que serão realizados. Destarte, se faz necessária uma abordagem destes
tópicos sob a forma de revisão bibliográfica (1ª fase), com uma exposição sucinta de
pesquisas de outros autores e resultados obtidos, de modo a nortear as técnicas e
procedimentos adotados para atingir os objetivos elencados.
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Para atingir as metas desta pesquisa, foi estabelecido um programa
experimental dividido em fases, como demonstrado nas figuras 1 e 2.
Figura 1 - Fluxograma de fases para o estudo

O desenvolvimento da segunda fase começou pela seleção do resíduo. Para
isso, visitou-se uma fábrica de vidro onde foi observado que haviam muitos
estilhaços, de diversas cores, produzidos durante os diversos processos produtivos.
As chapas laminadas nas diferentes cores eram facilmente separadas devido
a produção ser em etapas, pois só pode ser confeccionado uma cor por fornada. Os
vidros que possuem falhas no processo de têmpera são descartados in natura ou
posteriormente doados às empresas parceiras, que o utilizam como material inerte
em novos compostos. Tal processo é feito em vidros transparentes ou coloridos
(fumê, verde e âmbar), colorações que serão utilizadas na pesquisa.
O resíduo coletado não possuía a granulometria adequada, necessitando de
um processamento físico para redução do tamanho das partículas, de modo a
adequar-se a faixa de agregado miúdo (peneiras entre 4,75 mm - 150 μm). Para
tanto, foi utilizado um britador Los Angeles, com intervalos de moagem de 20
minutos.
Posteriormente, foram selecionados os compostos (areia, cimento), com base
nas disponibilidades do mercado local e que tivessem propriedades adequadas às
CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

26

necessidades do estudo, segundo o embasamento teórico, e o resíduo de vidro
temperado (RVT), já peneirado, para submetê-los a uma série de testes, a fim de
determinar suas propriedades físicas.
Figura 2 - Programa experimental – Caracterização do resíduo

O composto cimentício escolhido foi o cimento Portland Branco Estrutural,
definido com base na compatibilidade com as características do revestimento
monocamada decorativo. O agregado miúdo é de areia quartzosa lavada, de rio,
com dimensão máxima de 1,2 mm e composição granulométrica dentro da faixa tida
como utilizável, de zona ótima, mais adequada para o que se pretende.
Para caracterização física da areia, foram realizados os seguintes ensaios
laboratoriais: composição granulométrica e módulo de finura do agregado miúdo
(ABNT NBR NM 248:2003), massa unitária no estado solto (ABNT NBR NM
45:2006), massa específica aparente (ABNT NBR NM 23:2001) e umidade
higroscópica (ABNT NBR 6.457:1986), já para o resíduo de vidro temperado (RVT)
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foram realizados ensaios para composição granulométrica e módulo de finura do
agregado miúdo (ABNT NBR NM 248:2003).
Foram incorporados ao traço dois aditivos: um polimérico, à base de estireno
butadieno, visando limitar ao máximo a permeabilidade da mistura, e outro químico,
redutor de água, no sentido de promover uma redução do fator a/c. Além disso,
adicionou-se ao composto uma adição mineral que tinha como objetivo promover
duas ações importantes: um efeito físico, chamado “microfíler”, de empacotamento
dos grãos, e um químico, de redução da alcalinidade por reações pozolânicas,
possibilitando melhores índices mecânicos e minimizando a probabilidade de
ocorrência de reações do tipo álcali-agregado (RAA), em virtude da utilização do
resíduo de vidro.
O índice de consistência admitido para as argamassas foi de 250 mm ± 20,
conforme estudos de LIMA (2006), de modo a garantir uma boa trabalhabilidade à
mistura, assim como a faixa aceitável adotada para o fator a/agl, semelhante a
relação aglomerante agregado utilizado (1:6).
Admitindo que a dosagem, para revestimento de paredes e tetos, deve
almejar

características

como

aderência

e

baixa

permeabilidade

à

água,

trabalhabilidade, baixa retração e resistência mecânica suficiente para os esforços
que estará submetido, observaram-se os estudos e os métodos científicos, já
existentes, e adotou-se o percentual de 1:6 (agl./agregado) em volume.
O percentual de aplicação do vidro, como substituto da areia, leva em
consideração os aspectos técnicos, baseados na revisão bibliográfica, no entanto,
apreciou-se também a aparência estética, sendo admitidas as seguintes proporções:
20%, 50% e 80%.
O ensaio desenvolvido para argamassa no estado fresco, realizado na
segunda fase, foi para determinar o Índice de consistência (ABNT NBR
13.276:2005). No estado endurecido, a resistência à compressão (ABNT NBR
5.739:2007) com a finalidade de escolher, dentre os compostos, o que apresentar o
melhor resultado, considerando características mecânicas, estéticas e ambientais.
Na terceira fase, de pigmentação da argamassa, foram adotadas três
tonalidades de cores, a serem aplicadas na pasta selecionada da fase anterior,
visando avaliar, comparativamente, aspectos estéticos, térmicos e mecânicos.
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Para os ensaios térmicos e mecânicos realizados foram observadas e
interpretadas as normatizações nacionais e internacionais em vigor, que incidem
sobre a categoria de argamassas de revestimento, considerando-as para a
pesquisa, conforme a figura 3.
Figura 3 - Programa experimental - Ensaios

A sintetização dos resultados, obtidos nos ensaios, é apresentada em tabelas
e gráficos, sendo discutidos de maneira a se obter informações precisas acerca das
propriedades da argamassa produzida.
As possíveis colaborações sobre o estudo e as passiveis vertentes de
continuidade foram discutidas nas considerações finais.

1.4

ESTUTURAÇÃO DA PESQUISA
Estruturalmente montada para segregar as etapas percorridas do início ao fim

da pesquisa, a dissertação foi dividida em quatro capítulos, além das Referências
Bibliográficas, dos Apêndices e Anexos. O primeiro deles abrange, genericamente, o
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contexto do uso de Revestimento Monocamada Decorativo em âmbito nacional e
internacional, seus objetivos, assim como as justificativas do trabalho.
O capitulo dois, o Referencial Teórico, estuda o estado da arte sobre duas
áreas, o RDM e o uso de vidro em compósitos de matrizes cimentícias, avaliando
conceitos, seus materiais constituintes e algumas de suas propriedades mais
importantes;
O terceiro capítulo, Materiais e Métodos, apresenta de forma detalhada os
processos utilizados na pesquisa, abrangendo a caracterização dos materiais e os
procedimentos experimentais.
Os Resultados e discussões obtidos nos procedimentos experimentais são
apresentados no capítulo quatro, através de tabelas e gráficos, com suas
respectivas interpretações.
As Conclusões obtidas com o estudo são apresentadas no último capítulo,
juntamente com as sugestões de pesquisas para estudos sobre RDM.
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2. SISTEMA DE REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (RDM)
A utilização das argamassas no setor da construção remonta desde a
antiguidade, sendo um dos materiais mais usados de forma universalizada,
assumindo diversas características e funções que as diferenciam entre si.
Consistindo em uma alternativa ao sistema tradicional de revestir as
alvenarias de vedação, a utilização da argamassa de Revestimento Decorativo
Monocamada foi iniciada na França, na virada da década de 60 para 70.
Segundo Crescencio e Barros (2013), o sistema apresenta-se como uma
possibilidade de substituição das camadas tradicionais de revestimento: chapisco,
emboço e reboco (Figura 4), cujas funções são respectivamente: potencializar a
aderência da camada de revestimento a base, auxiliar a estanqueidade do
revestimento e uniformizar a absorção da base;
Além de regularizar a superfície e suportar as tensões decorrentes das
movimentações da base; e contribuir para o acabamento final além de suportar as
deformações decorrentes das variações térmicas e higroscópicas.
Segundo Lejeunne (1996), as argamassas eram de formulação próxima às de
revestimento tradicional, distinguindo-se dela pela adição de polímeros, cuja função
era melhorar a aderência à base, a trabalhabilidade e facilitar a fluidez através do
equipamento de projeção, reduzindo a permeabilidade do conjunto.
Figura 4 - Modificações ocorridas no sistema de revestimento de argamassa para
fachada de edifícios

Fonte: Crescencio e Barros (2013).
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Em sua composição, encontra-se o cimento branco, agregados e pigmentos
para dar coloração. O RDM tinha como componente principal a sua argamassa que
viabilizava todas as propriedades mecânicas, funcionais e estéticas, a qual era
aplicada diretamente no substrato de alvenaria ou de estrutura de concreto.
Dentro

das

possibilidades

de

materiais

e

de

aprimoramento

dos

componentes, o mercado Francês conseguiu absorver facilmente a tecnologia e
aprimorá-la frente aos problemas técnicos decorrentes de sua utilização, chegando à
certificação promovida pelo CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
BATIMENT (CSTB) em 1993.
O uso do RDM no Brasil data do início de século XXI, sendo introduzido ao
mercado da região Sudeste, principalmente em São Paulo. Foi inserido pelo grande
sucesso na Europa, no entanto, enfrentou problemas de ordem técnica e de mão de
obra.
Diferente das argamassas tradicionais, elaboradas em canteiros de obras, as
argamassas do RDM disponíveis e utilizadas no Brasil são industrializadas,
consequência da alta concentração da produção em unidades fabris, aos avanços
tecnológicos disponíveis e à diversificação dos gamas de produtos. Mas elas não se
traduzem, necessariamente, em economia na obra, uma vez que, em sua maioria, o
valor cobrado é elevado, levando, em alguns casos, a desistência do seu uso e a
escolha do sistema de revestimento tradicional.
Segundo o CSTB (1993), trata-se de uma argamassa cimentícia pigmentada,
aplicada diretamente sobre o substrato de alvenaria ou concreto estrutural,
previamente preparado, com espessura média que varia de 12 a 15 mm.
2.1

CLASSIFICAÇÃO DAS ARGAMASSAS
De um modo geral, as argamassas podem ser classificadas de diversas

formas. Carasek (2007), com base na ABNT NBR 13.529:2013, estabelece os
seguintes critérios, conforme a tabela 2.
A ABNT NBR 13.529:2013 define os termos relativos aos revestimentos de
paredes e tetos em argamassas inorgânicas à base de cimento, cal, ou ambos, e a
materiais e instrumentos auxiliares de aplicação, trazendo referência ao termo
sistema de revestimento, classificando-o como um “Conjunto formado por
revestimento de argamassa e acabamento decorativo, compatível com a natureza
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da base, condições de exposição, acabamento final e desempenho, previstos em
projeto”.
Tabela 2 - Classificação das argamassas com relação a vários critérios
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO
Quanto à plasticidade da argamassa
Quanto à densidade de massa da argamassa
Quanto à forma de preparo ou fornecimento

Para construção de alvenarias

Para revestimento de paredes e tetos

TIPO
Argamassa pobre ou magra
Argamassa média ou cheia
Argamassa rica ou gorda
Argamassa leve
Argamassa normal
Argamassa pesada
Argamassa preparada em obra
Mistura semipronta para argamassa
Argamassa industrializada
Argamassa dosada em central
Argamassa de assentamento (elevação da
alvenaria)
Argamassa de fixação (ou encunhamento) –alv.
de vedação
Argamassa de chapisco
Argamassa de emboço
Argamassa de reboco
Argamassa de camada única
Argamassa para revestimento decorativo
monocamada

Fonte: Carasek (2007)

A norma ainda classifica argamassa de revestimento como um cobrimento de
uma superfície com uma ou mais camadas superpostas de argamassa, apto a
receber acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final, cujo destino
de aplicação é o revestimento de paredes, muros e tetos, os quais, geralmente,
recebem acabamentos como pintura, placas cerâmicas, laminados, entre outros.
Para os critérios de aplicação, segundo o tipo de argamassa, a referida norma
ainda propõe uma classificação quanto ao número de camadas, conforme a tabela
3.
Tabela 3 - Classificação das argamassas quanto ao número de camadas
Critério de classificação quanto ao número de camadas aplicadas
Revestimento de camada única
Revestimento de duas camadas

Revestimento de um único tipo de argamassa aplicado sobre a
base de revestimento, em uma ou mais demãos.
Revestimento constituído de emboço e reboco aplicados sobre
a base de revestimento.
Fonte: Carasek (2007)

Quanto à função de cada camada do revestimento, a norma aborda quatro
categorias definidas, de acordo com a sequência de execução, conforme tabela 4.
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Tabela 4 - Classificação da camada do revestimento quanto à função do revestimento
Critério de classificação da camada do revestimento quanto à função do revestimento
Tipo de camada
Chapisco
Emboço

Reboco

Acabamento
decorativo

Função
Camada de preparo da base, aplicada de forma contínua ou
descontínua, com a finalidade de uniformizar a superfície quanto à
absorção e melhorar a aderência do revestimento.
Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície
da base ou chapisco, propiciando uma superfície que permita receber
outra camada, de reboco ou de revestimento decorativo, ou que se
constitua no acabamento final.
Camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço,
propiciando uma superfície que permita receber o revestimento
decorativo ou que se constitua no acabamento final.
Revestimento decorativo aplicado sobre o revestimento de argamassa,
como pintura, materiais cerâmicos, pedras naturais, placas laminadas,
têxteis e papel.
Fonte: Carasek (2007)

De modo indicativo e classificativo, são elencados os possíveis acabamentos
decorativos, sendo: camurçado (feltrado), chapiscado, desempenado, sarrafeado,
imitação travertino, lavado e raspado.
A ABNT NBR 13.281:2005 (Argamassa para assentamento e revestimento de
paredes e tetos – Requisitos) especifica os requisitos exigíveis para a argamassa
utilizada em assentamento e revestimento de paredes e tetos de modo que se aplica
igualmente à argamassa industrializada, dosada em central e preparada em obra,
preparada em central ou preparada em obra.
De modo que deve cumprir os requisitos mínimos estabelecidos a fim de
enquadrá-las em uma designação quanto à resistência à compressão, densidade de
massa aparente no estado endurecido, resistência à tração na flexão, coeficiente de
capilaridade, densidade de massa no estado fresco, retenção de água e a
resistência potencial de aderência à tração.
2.2

PROPRIEDADES E EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS DO RDM
As exigências funcionais devem permitir que as condições impostas aos

edifícios e todas as partes que o compõem estejam aptas a serem desempenhadas
de modo independente dos materiais ou das soluções construtivas utilizadas.
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Tendo em vista que o RDM se apresenta como uma alternativa a técnica
tradicional de revestimento de argamassa, deve atender ao conjunto de funções que
as camadas tradicionais estão submetidas.
Sendo assim, Sousa (2009) afirma que o revestimento monocamada, em
termos funcionais, é utilizado para impermeabilização, sendo a sua principal função
garantir a estanqueidade do conjunto parede/revestimento, de modo a proteger o
substrato dos agentes agressivos (água, choques, produtos químicos existentes no
ar, poeiras, etc., conforme a figura 5) que a edificação está sujeita. Além disso, deve
ter a capacidade de impermeabilização em zona não fendilhada e promover, por
evaporação, a expulsão da água infiltrada e do vapor de água formado no interior.
Assim, estes revestimentos devem ser pouco capilares, pouco permeáveis à água e
ao intemperismo físico e químico.
Figura 5 - Solicitações que sofrem as fachadas dos edifícios.

Fonte: Crescencio e Barros (2013)

A ABNT NBR 15.575-4:2013 estabelece critérios e requisitos para avaliação
da estanqueidade de fachadas, admitindo o percentual máximo de 5% para a soma
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das áreas das manchas de umidade na face oposta à incidência da agua, em
relação à área total do corpo de prova.
Posicionado mais externo no edifício, o revestimento deve ter a capacidade
de absorver, assim como seu conjunto, as deformações, de tal modo que não haja
rupturas visíveis ou microfissuras imperceptíveis, sofrendo influência dos fatores
segundo a tabela 5.
Tabela 5 - Capacidade de absorver deformação
CAPACIDADE DE ABSORVER DEFORMAÇÃO
Modulo de elasticidade da
Quanto maior o modulo, maior será a capacidade
argamassa
de absorção das deformações.
Espessura das camadas
Maior espessura contribui com a dissipação das
tensões ao logo da espessura
Juntas de dilatação
Minimiza o efeito das deformações quanto menor
for o dimensionamento.
Fonte: Crescencio e Barros (2013), adaptado pelo autor

O baixo valor de retração e deformação pertinente a esses revestimentos,
exposto por Carasek (2007) (tabela 6), contribui com o coeficiente de deformação,
tornando-o mais eficiente no cumprimento dessa função que a maioria dos rebocos
tradicionais ou industriais.
Tabela 6 - Retração de algumas argamassas e uma pasta, aos 7 e 28 dias.
Retração de algumas argamassas e uma pasta, aos 7 e 28 dias
Relação
Retração
Retração aos 7 dias
Material
a/agl
aos 28 dias
(%)
% 28 dias
(%)
Argamassa
1:0:3
0,47
0,607
0,396
65%
Cimento:cal:areia
1:0:5
0,64
0,649
0,379
58%
(volume)
1:3:12
0,88
0,642
0,489
76%
Pasta de cimento
0,30
1,416
1,018
72%
Fonte: Fiorito, (1994, apud CARASEK, 2007)

Esse índice pode ser influenciado pela quantidade de finos da mistura, de
modo que quanto maior for o teor de finos, maior será a retração, uma vez que eles
necessitarão de maior quantidade de agua de amassamento, o que compromete a
durabilidade do sistema, inclusive na liberação de calor proveniente das reações
químicas de hidratação do cimento.
A integridade física da camada do revestimento está relacionada com a
capacidade de resistir as ações de tração, compressão e cisalhamento, assim como
dependerá da composição e da dosagem dos constituintes da argamassa, das
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condições ambientais, da técnica de execução e das condições de secagem do
revestimento.
Já a resistência mecânica interna da argamassa, consiste na sua capacidade
de resistir aos esforços mecânicos atuantes (GOMES, 1995)
A resistência mecânica varia inversamente com a relação a/c, pois é maior
quando se aumenta a dosagem de ligante. Relativamente aos agregados, são
preferíveis os que possuem menor número de vazios e quanto menor for a
proporção destes na argamassa maior será a sua resistência mecânica (BAIA e
SABBATTINI, 2000)
A capacidade de aderência ao substrato vai quantificar a resistência da
interface entre o revestimento e a sua base, quando submetida a esforços de tração
ou cisalhamento.
Diversos fatores podem interferir na capacidade de aderência da argamassa
ao substrato, afetando sua compatibilidade. Podem-se destacar, entre eles, o tipo de
base para aplicação (substrato), a técnica a ser aplicada no procedimento de
revestimento e as condições ambientais durante sua execução. (MACIEL et al.,
1998.)
A resistência de aderência à tração direta do revestimento é normatizada
pela ABNT NBR 13.528:2010 que estabelece os procedimentos para o ensaio de
arrancamento. Admite-se um valor mínimo de 0,30 MPa, segundo a ABNT NBR
13.749:2013, para o referido ensaio em revestimentos de fachadas.
De modo a proporcionar acabamento final ao conjunto do edifício, de forma
estética e de valorização econômica, a superfície dos elementos de vedação (RDM)
devem cumprir funções relacionadas ao uso, como sanidade, higiene, e segurança
na utilização. Para tanto, as caraterísticas superficiais do revestimento estarão
relacionadas com o controle geométrico durante a etapa de execução que, por sua
vez, influencia na rugosidade resultante, além do próprio aspecto visual.
(CRESCENCIO e BARROS, 2013)
Para Veiga (2005), deve haver uma espessura suficiente que repare os
defeitos da alvenaria e regularize a sua superfície. Contudo, o tipo de acabamento
(liso, rugoso, raspado, travertino) deve ser definido considerando as condições de
exposição ao meio externo, de modo a diminuir os processos de manutenção e para
higienização, uma vez que podem acumular impurezas.
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Como item integrante do sistema de vedação do edifício, o revestimento ainda
contribuí com algumas funções, tais como: isolamento térmico, ou resistência aos
agentes climáticos, isolamento acústico, com limitação do tempo de reverberação
dos locais e coeficiente de absorção acústica, segurança ao fogo e resistência ao
desgaste e abalos superficiais;
As argamassas, de uma forma geral, devem apresentar uma boa plasticidade,
consistência e trabalhabilidade, enquanto recém-misturados, e uma boa rigidez,
resistência e aderência, quando endurecidos.
A consistência da argamassa influenciará diretamente na mobilidade da
massa e a coesão entre os elementos componentes, interferindo na propriedade da
argamassa de deformar-se sob ação de cargas.
A trabalhabilidade determinará a facilidade com que as argamassas podem
ser misturadas, transportadas, aplicadas, consolidadas e acabadas, em uma
condição homogênea.
Podem ser resumidas as propriedades do estado endurecido das argamassas
do RDM e suas exigências funcionais, conforme dados da tabela 7.
Quanto as condições da aderência da argamassa ao substrato ou ao
chapisco, Carasek et al. (2008) analisou a influência da umidade nas propriedades
dos revestimentos de argamassa de massa única e espessura de 2,3cm,
observando que a condição do revestimento no momento de realização dos ensaios
interfere nos valores de resistência de aderência à tração, apresentando melhores
resultados para um revestimento sem qualquer processo de umidificação. (Figura 6).
Figura 6 - Ra à tração, em função da condição de umidade do revestimento.

Fonte: Carasek et al. (2008)
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Tabela 7 - Propriedade e exigências funcionais do RDM
Exigências
funcionais

Ações ou
características
relevantes

Exigências funcionais
discriminadas

Capacidade de
absorver
deformações
Integridade
física

Capacidade
aderência
substrato

de
ao

Economia

Aderência ao
Suporte

Geometria,
regularidade e
perfeição da
superfície

Características
superficiais

Durabilidade
vida útil

Módulo
deformação

Estanqueidade
à
Água

Estanqueidade

e

Propriedade a
ser avaliada

Estanqueidade
à água da
Chuva
Estanqueidade
à água no
interior

Permeabilidade à
água;
Absorção
de
água;
Permeabilidade
ao vapor de água.

Resistência ao
arrancamento
por tração
Limitação dos
defeitos de
superfície

Defeitos
superfície

Limitação
largura de
Fendas

Homogeneidade
de enodoamento
pela poeira

de

Manter níveis adequados de
Facilitar
a
desempenho
em
serviço, manutenção
e
incluindo
as
ações
de conjunção
das
manutenção
necessárias
e propriedades
minimizando os custos
anteriores
Limitação dos custos iniciais
Limitação dos custos de manutenção
Isolamento térmico

Isolamento
Acústico

de

Porosidade;
Permeabilidade
Índice
de
fissuração

ABNT NBR
15.5754:2013

Permeabilidade à
água;
Absorção de água
Aderência
ao
suporte,
para
prevenir qualquer
risco de queda de
placas de
revestimento

da

Normatização

ABNT NBR
13.528:201
0
ABNT NBR
13.749:201
3
Características
geométricas,
Resistência
superficial
adequadas aos
à
ação
dos
agentes
agressivos
Durabilidade
Manutenção
Economia
e
custos globais

Transmitância
Limitação do tempo
de reverberação dos
locais

Reverberação

Resistência
térmica
Coeficiente
de
absorção
acústica
ABNT NBR
15.5754:2013

Limitação
da
propagação do
Reação ao fogo
fogo
Mobilidade
da
Consistência e
massa e a coesão
ABNT NBR
Deformação sob
Trabalhabilidade Plasticidade
entre
os
7.215:1997
ação de cargas
elementos
componentes
Fonte: Crescencio e Barros (2013); Quintela (2006); Golçalves (2011). Adapt. pelo autor.
Segurança

Segurança contra
riscos de incêndio
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Observando a influência do preparo da base na aderência e na
permeabilidade à água, Scartezini et al. (2002) realizou uma avaliação experimental
utilizando cinco tipos de preparo da alvenaria de blocos cerâmicos, dentre eles um
de referência, sem chapisco, e um utilizando aditivo polimérico (SBR), concluindo
que a resistência de aderência é significativamente influenciada, sendo os
substratos chapiscados os que apresentaram os melhores resultados.
Além disso, observou-se que a base chapiscada com o material modificado
com SBR mostrou uma redução na capacidade de absorção de 54 % e 85 %,
medidas, respectivamente, sobre o bloco e sobre a junta de assentamento. (figura 7)
Figura 7 - Comparativo entre os coeficientes de absorção de água para os diferentes
tipos de preparo do substrato

Fonte: Scartezini et al. (2002)

2.3

MATERIAIS CONSTITUINTES
Para Crescencio e Barros (2013) o revestimento decorativo monocamada

(RDM) é definido como monolítico, de pequena espessura, em camada única, de
uma argamassa de base cimentícia com pigmento incorporado à sua composição,
podendo receber, em sua superfície, acabamento raspado, travertino, chapiscado
desempenado ou alisado.
Segundo Sousa (2009), os rebocos monocamadas são constituídos por
ligantes e cargas minerais devidamente selecionadas, enriquecidas e corrigidas com
aditivos/adjuvantes, que lhes conferem as propriedades que as diferenciam das
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argamassas tradicionais, para além da dosagem ser feita de acordo com uma
formulação previamente estabelecida.
Segundo Quintela (2006), as argamassas monocamada têm, em geral, uma
constituição semelhante aos rebocos tradicionais (cimento, cal e areia), com a
diferença que a dosagem é feita de acordo com uma formulação devidamente
estudada, os constituintes selecionados e a mistura corrigida com adições e aditivos.
Crescencio (2003) estudou o RDM apenas industrializado e o considera como
uma mistura homogênea com materiais básicos, variando eventualmente conforme o
fabricante. No entanto, de forma geral, observa-se a presença de cimento branco
estrutural, agregado proveniente de dolomita, (composto de agregados minerais
trigonais de carbonato de cálcio e magnésio), passante nas peneiras de abertura
0,15mm e 0,075 mm; cal hidratada; pigmentos minerais inorgânicos; retentor de
água; incorporador de ar; fungicidas; plastificantes.

2.3.1 Cimento Portland Branco
Bauer (2000) define o cimento Portland como o produto obtido pela
pulverização do clinker, constituído essencialmente de silicatos hidratados de cálcio,
com uma proporção de sulfato de cálcio natural e, eventualmente, adições de certas
substâncias que modificam suas propriedades ou facilitam o seu emprego.
Alguns cimentos Portland são produzidos a fim de fornecer propriedades
distintas, tanto físicas, quanto químicas e mecânicas, solicitadas em argamassas e
concretos, armados ou não.
Internacionalmente a ASTM C 150, Standard Specification for Portland
Cements, especifica 8 tipos de cimento Portland, classificando-os em tipo o I e Ia, II
e IIa, III e IIIa, IV e V, de acordo com a quantidades de componentes e
características específicas.
Os tipos Ia, IIa e IIIa são cimentos que possuem incorporadores de ar. O
cimento tipo I corresponde ao CP I brasileiro (comum), o tipo II não possui
correspondente brasileiro, o tipo III corresponde ao CP V-ARI (alta resistência inicial)
e o tipo V corresponde ao CP I-RS (resistente a sulfatos).
Ainda estes cimentos podem conter adições, como é o caso do brasileiro CP
II-E (composto com escória) brasileiro, que corresponde ao tipo I (SM) americano, o
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CP VI RS brasileiro, que corresponde ao tipo IS (MS) americano, o CP III brasileiro,
que corresponde ao tipo IS americano e o CP IV brasileiro, que corresponde ao tipo
IP americano, entre outros (MEHTA e MONTEIRO, 2014).
O cimento Portland branco (CPB) é feito geralmente seguindo as
especificações para tipo I ou III (ASTM C 150).
A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2002) define o cimento
hidráulico como “um pó fino, com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou
ligantes, que endurece sob a ação de água”. A ASTM C 150, segundo Mehta e
Monteiro (2014), o define como um aglomerante hidráulico produzido pela moagem
do clínquer, que é constituído por silicatos de cálcio e duas ou três formas de
sulfatos de cálcio como adições.
O Cimento portland branco (CPB) apresenta características e composição
específica em relação aos demais cimentos Portland.
Segundo Neville (2015), é fabricado com matérias-primas contendo teores
baixíssimos de óxidos de ferro (menos de 3% da massa do clínquer) e óxido de
manganês, comumente é empregado caulim, juntamente com o calcário. As
propriedades apresentadas por cada tipo de cimento serão resultantes da proporção
desses óxidos mencionados.
A regulamentação no Brasil para o cimento Portland Branco é feita pela ABNT
NBR 12.989:1993, classificando-o em: cimento Portland branco estrutural e cimento
Portland branco não estrutural.
O cimento Portland branco estrutural é aplicado em concretos brancos e
argamassas para fins arquitetônicos, possuindo classes de resistência variadas. Já o
cimento Portland branco não estrutural não tem indicação de classe e é aplicado,
por exemplo, no rejuntamento de azulejos e na fabricação de ladrilhos hidráulicos,
isto é, em aplicações não estruturais, sendo esse aspecto ressaltado na embalagem
para evitar uso indevido por parte do consumidor.
Sua principal vantagem de aplicação, em relação aos demais cimentos, está,
principalmente, relacionada ao fator estético, uma vez que pode ser associado, em
argamassas e concretos com pigmentos, possibilitando maior fidelidade à cor e
dispensando o uso de pintura. O seu uso de forma natural, sem colorações, também
é praticado, deixando transparecer o aspecto bruto, porém limpo, da edificação.
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Quanto à produção no Brasil, atualmente há precariedade no número de
empresas que trabalhem com o CPB estrutural, tornando-se quase escassa a sua
aplicação, devido às especificidades do processo produtivo e construtivo, e a
exigência de mão-de-obra qualificada, para sua aplicação.
O cimento Portland Branco, assim como o tradicional, é constituído por vários
compostos, com destaque para quatro compostos (C3S, C2S, C3A, C4AF) que
oferece maior influência nas suas propriedades, conforme a tabela 8.
Tabela 8 - Compostos principais do cimento Portland
Composição

Símbolo

Silicato tricálcico
(alita)

C3S

β – Silicato
dicálcico
(belita)

C2S

Aluminato
tricálcico
(celita)

C3A

Ferroaluminato
tetracálcico
(ferrita)

C4AF

Cal livre

C

Gipsita

CSO4

Propriedades Tecnológicas
- Endurecimento rápido;
- Alto calor de hidratação;
- Alta resistência inicial.
- Endurecimento lento;
- Baixo calor de hidratação;
- Baixa resistência inicial.
- Pega muito rápida;
- Suscetibilidade ao ataque em meios
sulfatados;
- Alto calor de hidratação;
- Alta retração;
- Baixa resistência inicial.
- Resistência a meios sulfatados;
- Pouca contribuição para a resistência;
- Contribui com a redução da temperatura
de sinterização do clínquer
(economicidade de produção).
- Aceitável em pequenas quantidades;
- Altos teores causam expansão e
fissuração.
- Controlador de pega

Fonte: Armelin et al, (1991, apud COSTENARO; 2003), adaptado pelo autor.

Além dos componentes da tabela, ainda podem ser encontrados, em menor
escala, óxidos de magnésio (MgO), de titânio (TiO2), de manganês (MnO2), de
potássio (K2O) e de sódio (Na2O). Estes dois últimos, chamados álcalis, podem
reagir com alguns agregados provenientes de rochas ácidas, reações estas
conhecidas por álcali-agregados.
As exigências químicas quanto aos teores de seus componentes são
especificadas na ABNT NBR 12.989:1993, conforme a tabela 9.
Comparando os percentuais dos óxidos presentes nos cimentos Portland
branco e cinza, com base nos estudos de Kirchheim (2003), percebe-se que a
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grande diferença está na limitação do C4AF (ferrita), com possibilidade de aumento
do teor de C3A (Aluminato tricálcio), conforme a tabela 10.
Tabela 9 - Teores dos componentes dos cimentos Portland brancos
Denominação

Classe
25
35
40
-

CPB estrutural
CPB não-estrutural

Componentes (% em massa)
Materiais
Clínquer branco +
carbonáticos
sulfatos de cálcio
100 – 75

0 – 25

74 – 50

26 – 50

Fonte: ABNT NBR 12.989:1993

Tabela 10 - Composição do cimento branco

Fonte:
Bensted (1983)
Dunster et al (1993)
Stürmer et al (1994)
Hamad (1995)
Heren e Ölmez (1996)
Stephan et al (1999)
PCA (1999a)
Werner et al (2000)
Levinson e Akbari (2001)
Sora et al (2001)
Rothstein et al (2002)
Hansen (2002)
Chandra
e
Björnström
(2002)
LEA (1970)
TAYLOR (1992)

C3S
67,1
60,0
71,6
48,5
51,2
54,0
60,0
72,0
68,0
50,0
72,0
61,7
63,0

Composição de Bogue (%)
Cimento Portland Branco
C2S
C3 A
12,5
8,5
24,0
13,0
6,8
10,6
30,7
13,5
27,5
12,1
0,4
7,0
19,0
11,0
9,0
12,0
14,0
13,0
9,7
7,0
17,0
5,0
24,9
4,5
25,0
4,0

C4AF
1,4
1,0
0,7
0,8
0,9
0,6
1,0
0,6
0,6
0,4
1,0
0,9
1,0

50
70

Cimento Portland Comum
15
5
30
10

5
15

Fonte: Kirchheim (2003), adaptado pelo autor.

Os silicatos e aluminatos apresentados na tabela formam, na presença de
água, os produtos de hidratação que, com o passar do tempo, adquirem firmeza e
resistência, dando origem à pasta de cimento endurecida. (OLIVEIRA, 2014)
Kirchheim (2003) afirma que o C3A possui características positivas, como
a de ativar a reação do C3S, contribuir um pouco para a resistência do concreto e,
principalmente, atuar como fundente na fabricação do cimento, possibilitando as
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reações de obtenção do clínquer a temperaturas mais baixas, com redução do
custo.
Segundo Oliveira (2014) há formação do C-S-H (silicato de cálcio
hidratado) durante o processo de hidratação dos silicatos e aluminatos. Há, portanto,
a formação da etringita, responsáveis pelo início de pega e desenvolvimento da
resistência inicial.
Figura 8 - Processo de hidratação do cimento

Fonte: Mehta e Monteiro (2014)

O C3S, ou silicato tricálcico (alita), é o principal componente do cimento
Portland, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, de modo que ele é o
componente que reagem mais rapidamente com a água desprendendo grande
quantidade de calor, fator que contribui de forma significativa para o ganho da
resistência da pasta e apresenta-se em maior porcentagem, conforme as figuras 9,
10 e 11.
Outro contribuinte para o incremento da resistência da pasta é o silicato
dicálcico, C2S ou belita, de forma menos representativa inicialmente. O composto é
responsável pelo ganho da resistência, de forma significativa, a partir dos 28 dias ou
mais. Além disso, o desprendimento de calor, para o processo, é bem menor quando
comparado ao do C3S, apresentados nas figuras 9, 10 e 11.
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Figura 9 - Hidratação dos componentes do clínquer ao longo do tempo em uma pasta
de cimento com um fator água / cimento = 0,50.

Fonte: Barbara e Frank (2006)

Figura 10 - Resistência dos Componentes C3S - C2S - C3A - C4AF do Cimento Portland,
segundo Bogue

Fonte: Petrucci (1979)
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Figura 11 - Calor de hidratação liberado pelos constituintes do cimento Portland

Fonte: Glasser (2005)

Hamad (1995), ao realizar estudo, evidenciou que o cimento Portland branco
utilizado possuía elevados teores de C2S (30,5%) quando comparado ao cimento
Portland cinza (18,8%), concluindo que concretos moldados com cimento branco
poderiam promover um aumento de resistência com a idade.
Os produtos de hidratação dos silicatos de cálcio são, basicamente, o silicato
de cálcio hidratado, C-S-H, e o hidróxido de cálcio, ou portlandita, CH, conforme a
figura 12.
Figura 12 - Representação Esquemática da Zona de Transição entre o Agregado e a
Pasta Endurecida de Cimento

Fonte: Mehta & Monteiro (2014)
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A dosagem, trabalhabilidade e, além disso, a estrutura dos poros e o
desenvolvimento da resistência da pasta de cimento são influenciados pela
presença de C3A e o C4AF no processo de hidratação.
A reação do C3A com a água acontece quase de forma instantânea,
desprendendo grande quantidade de calor, contribuindo para a resistência nas 24
primeiras horas. Contudo, para que o processo de endurecimento não seja tão
rápido, é adicionado o gesso, no processo de moagem do ao clínquer. O gesso
reage com o C3A, dando um composto intermediário insolúvel, retardando a
hidratação do C3A (NEVILLE, 2015).
Segundo Neville (2015), a quantidade de C3A presente na maioria dos
cimentos é relativamente pequena, excetuando-se o cimento Portland branco, que
pode possuir teores elevados.
Além da composição dos materiais, a finura do aglometante afeta, segundo
Mehta e Monteiro (2014) e Neville (2015), a velocidade de sua hidratação, tendo em
vista que a hidratação se inicia na superfície das partículas. A área total da
superfície do cimento representa o material disponível para a hidratação,
trabalhabilidade, consistência, segregação, resistência inicial, retração e a
quantidade de ar incorporado. Desta forma, a taxa de reatividade será aumentada
pelo aumento da finura do cimento.
Neville (2015) ainda afirma que as pastas de cimentos com alto teor finos
tendem a ter maior retração e fissuração, fato relacionado com a quantidade de calor
proveniente do processo de hidratação.
Além disso, cimentos mais finos apresentam elevada quantidade de C 3A,
sendo necessário aumentar a quantidade de gesso para o retardamento de pega.
Ademais, demanda uma maior quantidade de água da mistura, para melhorar a
trabalhabilidade da pasta. (NEVILLE, 2015).
Assim sendo, considerando que o cimento Portland branco difere, nas
proporções dos componentes químicos de C3A e C4AF, quando comparado ao
cimento Portland cinza, haverão reflexos nas propriedades estado frescos e
endurecido, principalmente quanto ao tempo de pega e possibilidade de retração.
A ABNT NBR 12.989:1993 - Cimento Portland branco – Especificação - expõe
algumas exigências quanto ao comportamento físico e mecânico relativos ao
cimento Portland branco, conforme a tabela 11.
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Tabela 11 - Exigências físicas e mecânicas para o cimento Portland branco
Características
propriedades
Resíduo na peneira 45 µm
Tempo de início de pega
Expansibilidade a quente
Resistência
à 3 dias
compressão
7 dias
28 dias
Brancura

e

Unidade

Limites
CPB - 32
CPB - 40
≤ 12,0
≥1
≤5
≥ 8,0 ≥ 10,0 ≥ 15,0
≥ 15,0 ≥ 20,0 ≥ 25,0
≥ 25,0 ≥ 32,0 ≥ 40,0
≥ 78,0

CPB - 25
%
h
mm
MPa
%

CPB
≤ 12,0
≥1
≤5
≥5
≥7
≥ 10
≥ 82

Fonte: ABNT NBR 12.989:1993

Infere-se, dessa forma e a partir da tabela 11 que o elevado índice de
brancura é uma característica exclusiva do cimento Portland Branco.

2.3.2 Agregado
Os agregados são materiais inertes e não entram em complexas reações
químicas com a água, quando inseridos em argamassas e concretos.
As características relevantes do agregado para a composição do concreto
incluem: porosidade, composição ou distribuição granulométrica, absorção de água,
forma e textura superficial, resistência à compressão, módulo de elasticidade e tipo
de substâncias deletérias presentes. (MEHTA E MONTEIRO, 2014)
De modo que tais características exercem influência sobre a resistência,
estabilidade dimensional e durabilidade do concreto no estado endurecido, assim
como na trabalhabilidade da mistura no estado fresco.
Classificados como graúdos e miúdos a partir de parâmetros da ABNT NBR
7.211:2009 (Agregados para concreto – Especificação), define-se como agregado
graúdo o material passante na peneira com abertura de malha de 75 mm e que fica
retido na peneira com abertura de malha 4,75 mm.
Apresenta-se como agregado miúdo os compostos passantes na peneira de
malha 4,75 mm, de acordo com a tabela 12.
Para garantir as características funcionais e técnicas de compostos e adequálos a utilização se faz necessário determinar algumas características dos agregados.
Estão, entre elas, a massa específica aparente 1, a massa unitária2, o teor de

1

Definida como a massa do material, incluindo os poros internos. (Mehta e Monteiro, 2014)
Definida como a massa das partículas do agregado que ocupa uma unidade de volume. (Mehta e
Monteiro, 2014)
2
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umidade e a composição granulométrica, ou distribuição das partículas, em
porcentagem acumulada nas séries de peneiras.
Tabela 12 - Conjunto de peneiras das séries normal e intermediária
Tipo do agregado

Graúdo

Miúdo

Série normal
Série intermediária
75 mm
63 mm
50 mm
37,5 mm
31,5 mm
25 mm
19 mm
12,5 mm
9,5 mm
6,3 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
600 μm
300 μm
150 μm
Fonte: ABNT NBR 7.211:2009

Além dos agregados naturais (areia, pedra e brita), podem ser utilizados os
artificiais (argila, pedra britada: basaltos, granitos, gnaisses, entre outros),
produzidos a partir de rejeitos industriais e resíduos de fontes diversas.

2.3.2.1 Areia
Bauer (2000) define areia como um agregado leve de origem natural ou obtido
por fragmentação artificial de pedra com atividade química praticamente nula e
dimensões quem cobrem uma extensa gama de tamanhos.
Para Quintela (2006), o tipo de areia utilizada e a sua composição
granulométrica têm grande influência no comportamento do RDM, de tal forma que a
sua escolha e proporção na mistura assume um papel importante na qualidade final.
Outra característica importante, na seleção de um agregado miúdo para
composição de uma argamassa monocamada, é a forma dos grãos, considerando
que estes indicadores exercem influência significativa na determinação do fator
água/aglomerante, na trabalhabilidade e na economia.
Os

agregados

que

constituem

os

rebocos

monocamada

são

fundamentalmente cargas pesadas (areias), mas em casos de formulações para
aplicações especiais podem também conter cargas leves, como a vermiculite, a
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perlite, a argila expandida, a pedra-pomes e o granulado de poliestireno.
(QUINTELA, 2006)

2.3.2.2 O vidro
Segundo Callister Jr. (2008), o vidro, assim como todos os materiais
cerâmicos, é influenciado por suas propriedades mecânicas e térmicas, tais como
dureza, fragilidade, e temperatura de fusão elevada.

Definido como substância

rígida, amorfa e inorgânica, quebradiça, fabricada por meio da fusão de diversas
matérias-primas inorgânicas minerais a altas temperaturas, seguida de rápida
solidificação e de estrutura não-cristalina.
Em sua composição química são encontrados óxidos inorgânicos ou seus
derivados e misturas, tendo como constituinte principal a sílica (óxido de silício SiO2) como demonstrado na tabela 13.
O amplo uso do vidro na construção civil moderna é proveniente das suas
propriedades físicas, que o tornam um produto muito apreciado. O vidro tem uma
alta durabilidade, elevada transparência, ótima resistência à água, a solventes e
ácidos.
Assim como os plásticos, certas propriedades físicas dos vidros podem ser
modificadas pela adição de um determinado tipo de aditivo. Os vidros permitem uma
impressionante diversidade de cores, que podem ser obtidas pela adição de vários
tipos de óxidos. O Cobalto e o cobre conferem uma tonalidade azul enquanto o
manganês e o selênio geram cores em vermelho. O cromo e o níquel são usados
quando se deseja obter uma coloração amarela ou marrom e o verde é obtido
quando se adiciona o ferro. (figura 13)
A introdução de óxidos modificadores na composição química do vidro puro
(sílica

fundida)

provoca

uma

redução

na

temperatura

de

fusão

para

aproximadamente 1600°C, podendo também gerar um aumento da resistência
química e a resistência à desvitrificação do vidro. (SICHIERI, CARAM e SANTOS,
2007). Essa variada composição resulta numa enorme variedade de tipos de vidro,
famílias ou grupos, e uma variedade de propriedades correspondentes, permitindo
assim um arranjo de um conjunto de propriedades para atender a uma aplicação
específica.
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Tabela 13 - Composição química típica do vidro
Tipo de Vidro

SiO2

Não

Sílica fundida

>99

96% de Sílica
(Vycor TM)

96

Borossiliacato
(Pyrex TM)

81

3,5

Recipientes
(Cal de soda)

74

16

Fibra de vidro

55

Sílex óptico

54

1

43,5

14

Vidrocerâmica
(PyroceramTM)

Composição (%)
CaO Al2O3 B2O3

4

2,5

5

1

16

15

13

4MgO
10

4MgO
37PbO,
8K2O

30

5,5

Características e
aplicações

Outros

6,5 TiO2,
0,5 As2 O3

Altas temperaturas de fusão,
coeficiente de expansão
muito pequeno
Resistentes
a
choques
térmicos
e
a
ataques
químicos – vidrarias de
laboratório
Resistentes
a
choques
térmicos
e
a
ataques
químicos – vidrarias para
fornos
Baixa temperatura de fusão,
facilmente trabalhável e
durável
Facilmente estirada na forma
de fibra – compósito de fibra
de vidro e resina
Alta massa específica e alto
índice de refração – lentes
ópticas
Facilmente fabricada;
resistente; resiste a choques
térmicos - vidrarias para
fornos

Fonte: Callister Jr. (2008).

Figura 13 - Coloração dos vidros

Fonte: Pinto-Coelho (2009)
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A

classificação

dos

vidros,

quanto

a

sua

composição

química

e

consequentemente a aplicação, feita pela Associação Técnica Brasileira das
Indústrias Automáticas de Vidro, a ABIVIDRO (2010), os diferenciam em quatro
tipos, conforme a tabela 14.
Tabela 14 - Características dos vidros em função do tipo de vidro
TIPO DE VIDRO

CARACTERÍSTICAS

Vidro sodo-cálcico
ou silicato soda-cal
(Soda-lime glass)

Vidro ao chumbo
(lead glass):

Vidro boro-silicato

Vidro aluminosilicato
(Aluminosilicate
Glass)

Abrange quase 90% de todo o vidro produzido e é a mais barata das
suas formas. Tem baixa resistência a bruscas variações de temperaturas
e a compostos químicos corrosivos. Aplicação: Embalagens em geral,
como: garrafas, potes e frascos - Vidro plano: indústria automobilística,
construção civil e eletrodomésticos.
Contém quase 20% de chumbo em sua composição. É o preferido para
aplicações elétricas, devido a sua excelente capacidade de isolação. Não
suporta bruscas variações de temperatura. Aplicação: Copos, taças,
cálices, ornamentos e peças artesanais (o chumbo confere mais brilho ao
vidro).
Contém pelo menos 5% de óxido de Boro, em sua composição. Tem alta
resistência a variações de temperatura e a compostos químicos
corrosivos. Aplicação: Lâmpadas, oleodutos (pipelines), vidro
fotocromático, utensílios de laboratórios e utensílios domésticos
resistentes a choque térmico.
Contém óxido de alumínio em sua composição. É similar ao boro-silicato,
mas tem maior resistência a produtos químicos, suporta alta temperatura
e é mais difícil de ser produzido. Quando misturado com um condutor
elétrico, é usado em circuitos elétricos como resistência.
Fonte: ABIVIDRO (2010), adaptado pelo autor.

Quanto às características físicas, Sichieri, Caram e Santos (2007) afirmam
que o vidro plano deve possuir características especificas conforme a tabela 15.
Tabela 15 - Características físicas do vidro plano
Massa específica

2500±50 Kg/m³

Dureza

±6,5 Mohs

Módulo de elasticidade

75.000±5000 Mpa

Tensão de ruptura à flexão

40±5 Mpa

Coeficiente de Poisson

0,22

Coeficiente de Dilatação

9x10-6°C-1

Calor específico entre 20°C e 100°C

0,19 Kcal/Kg°C

Coeficiente de condutibilidade térmica a 20°C

0,8 a 1 Kcal/mh°C

Fonte: Sichieri, Caram e Santos (2007)
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A terminologia, o uso, os componentes e aplicações do vidro plano são
definidos pela ABNT NBR NM 293:2004, classificando-o quimicamente como sodocálcico obtido pelo processo de fabricação float ou estirado, podendo ser beneficiado
e transformado em produtos, tais como: o vidro curvo, temperado, laminado,
espelho, metalizado, entre outros.
No Brasil, o processo de fabricação do vidro temperado segue as
determinações da ABNT NBR 14.698:2001, que estabelece requisitos gerais,
métodos de ensaio e recomendações de cuidados necessários para garantir a
segurança e a durabilidade do material em suas aplicações. Além disso, o define
como uma única chapa cuja resistência a esforços mecânicos é aumentada em
decorrência do tratamento a que é submetido e que no instante da quebra se
desintegra em pequenos fragmentos.
Em termos ambientais, considera-se o vidro como um material cem por cento
reciclável, sendo possível reutilizá-lo inúmeras vezes. Ao agregar o caco na fusão,
diminui-se a retirada de matéria-prima da natureza. A produção a partir do
próprio vidro também consome menor quantidade de energia e emite resíduos
menos particulados de CO2, o que também contribui para a preservação do meio
ambiente. Soma-se a isso, o menor descarte de lixo, reduzindo os custos de coleta
urbana e aumentando a vida útil dos aterros sanitários.
Normalmente, não se emprega vidro plano no processo de reciclagem
convencional. Por ter composição química diferente, este tipo de vidro pode causar
trincas

e

defeitos

em

vidros

de

embalagens,

portanto

é

necessário

o

desenvolvimento de novas técnicas que viabilizem cada vez mais estes processos.
(SANTOS, 2009)
Dessa forma, considerando que o vidro plano não pode ser reciclado por
meios tradicionais, esse estudo visou a utilização desse resíduo na matriz de um
compósito de base cimentícia, de forma a servir como base para o desenvolvimento
de materiais alternativos.
2.3.3 Adições minerais

As adições minerais aos concretos e argamassas têm como finalidade
promover ou potencializar propriedades no estado fresco ou endurecido.
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O uso das adições advém da necessidade da indústria da construção civil de
produzir materiais que atendam às especificações técnicas, com economicidade de
modo que não haja prejuízo nas suas qualidades.
As adições podem ser feitas por uma introdução de materiais que possibilitem
o preenchimento dos vazios dos grãos de cimento, para aumentar a compacidade
do concreto ou para promover redução da relação água/cimento.
Destacam-se, nesse sentido, alguns métodos e condicionantes, provenientes
de pesquisas científicas, que comprovaram os benefícios do uso de alguns
materiais, que seriam descartados em aterros sanitários, quando adicionadas em
argamassas e concretos de base cimentícia. De modo que possibilita, acima de
tudo, um ganho ambiental considerável.
Para Kirchheim (2003), da mesma forma que são utilizados em concretos
cinzas, as adições garantem aumento da resistência, compacidade e coesão a
mistura, podendo serem utilizadas em concretos à base cimento Portland branco.
Definido por Mehta e Monteiro (2014) como materiais silicosos finamente
divididos, os produtos minerais mais utilizados como material cimentante
suplementar são as pozolanas naturais e os subprodutos industriais, como cinzas
volantes e escória. Em função da sua condição química e mineralógica, tais adições
podem ser classificadas como: escória granulada de alto forno, cimentante e
pozolânica, ou cinza volante, pozolanas comuns e altamente pozolânicas, que é o
caso da sílica ativa ou microssílica.
Carmo e Portela (2008) acrescentam que, além dos aspectos ambientais, a
adição de pozolanas em concretos tende a refletir uma série de outros benefícios,
tais como: I - tecnológicos, pelo aumento da trabalhabilidade resultante, redução do
consumo de água para o mesmo valor de abatimento, ampliação da durabilidade da
estrutura ou melhoria das propriedades mecânicas; II - econômicos, pela diminuição
do consumo do aglomerante hidráulico por ser um dos insumos de mais alto custo
em uma obra; e, III - ecológicos, uma vez que grande parte das pozolanas provém
de resíduos de processos industriais, cujo destino é um aterro sanitário.
Segundo Serra (2001), a sílica ativa contribui de três formas para melhorar o
desempenho do concreto, potencializando: as propriedades reológicas do concreto
fresco; a granulometria do traço, tornando a mistura mais compacta; a resistência da
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pasta e sua durabilidade. Não obstante, aumenta a demanda de água, sendo
necessário, conforme a situação, o emprego de aditivos plastificantes ou
superplastificantes.

2.3.3.1 Sílica Ativa
A sílica ativa é hoje reconhecida como “uma adição de caráter pozolânico
bem estabelecida que contribui, quando bem aplicado, de forma ímpar nas
propriedades dos produtos de cimento Portland” (KHAYAT e AÏTCIN, 1992).
A Sílica ativa é um subproduto da fabricação de ligas de ferro-silício ou silício
metálico, que é largamente utilizada na produção de eletrônicos, peças para o setor
automotivo, além de silicones especiais, com larga aplicação na medicina, em
cosméticos, entre outros.
As características da sílica ativa, como: cor, distribuição granulométrica e
composição química, dependem, exclusivamente, do tipo e dosagem das matérias
primas. Ela é um pó fino cuja cor varia de cinza claro a cinza escuro, determinada
pelos teores de carbono e de óxido de ferro presentes. (figura 14)

Figura 14 – Tipos de sílica

Fonte: Branco (2012)

Segundo Oliveira (2014), a sílica ativa pode ser pré-misturada ao cimento,
com adições entre 6,5 a 8% sob a massa de cimento; e com aditivos incorporados,
misturada a aditivos químicos, como plastificantes, retardadores, incorporadores de
ar, entre outros.
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Do ponto de vista químico, a sílica ativa é composta principalmente por SiO 2,
com pequenas quantidades de alumina, ferro, cálcio, álcalis, carbono, entre outros.
(AÏTCIN, 2000)
Para utilização em concretos e argamassas, o material deve apresentar um
alto grau de atividade pozolânica, caracterizado por teores de SiO2 acima de 85%.
Quanto às características físicas, as partículas da sílica ativa possuem
geometria esférica, de dimensão extremamente reduzida, com diâmetro médio entre
0,1 µm e 0,2 µm, sendo 50 a 100 vezes menores que as do cimento. (MEHTA e
MONTEIRO, 2014 E NEVILLE, 2006) (figura 15).
Figura 15 - Granulometria do cimento CEM I 32.5 R e da Microsílica (em volume %)

Fonte: Stark. & Wicht (2000, apud Thomaz et al ; 2008)

Os efeitos da adição da sílica, nas pastas de cimento, têm como pretensões
principais as ações físicas e químicas, representadas, respectivamente, pelo efeito
microfíler e aumento da atividade pozolânica.
O primeiro é consequência da sua geometria esférica e o reduzido tamanho
das suas partículas (figura 16), quando comparada as do cimento, proporcionando,
assim, o melhor empacotamento dos grãos, onde a sílica tende a ocupar os vazios
entre os grãos de cimento, reduzindo, dessa forma, o espaço disponível para a
água.
Acrescenta-se, segundo Oliveira (2014) a redução perceptível da exsudação
e maior coesão da mistura, consequência da alta superfície específica de suas
partículas e pelo aumento da área de contato entre os grãos de cimento
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Figura 16 - Efeito microfíler: cimento x sílica ativa

Fonte: Mendes (2002)

Do ponto de vista químico, devido ao alto teor de SiO 2, as interações entre as
partículas de CH são maiores, o que se traduz em um ganho adicional de resistência
e diminuição da permeabilidade, devido a um refinamento dos poros. (MEHTA e
MONTEIRO, 2014; AÏTCIN, 2000). (figura 17)
Figura 17 - Microscopia (MEV) das zonas de transição pasta-agregado em concreto
usual, sem adições, aos 28 dias.

Fonte: Aïtcin (2000)

Dentre as propriedades avaliadas, a principal, proporcionada pela adição
mineral da sílica ativa, é o aumento da resistência, pois, além do seu efeito químico
de reação pozolânica, suas partículas extremamente finas atuam fisicamente,
densificando a matriz e a zona de transição (DAL MOLIN, 1995).
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Sendo assim, a adição mineral proporciona um refinamento da estrutura
porosa, com diminuição e descontinuidade dos poros, diminuindo, dessa forma a
porosidade e, consequentemente, a penetração e deslocamento de agentes
agressivos no concreto, conforme a figura 18.
Figura 18 – Penetração de íons cloreto em concretos com sílica ativa

Fonte: Fornasier (1995)

Além disso, para Dal Molin (1995) um efeito perceptível é o aumento da
resistência do concreto, pois, além de seu efeito químico de reação pozolânica, suas
partículas extremamente finas atuam fisicamente densificando a matriz e a zona de
transição.
Quantificando o uso, o teor de sílica ativa recomendado, em substituição à
massa de cimento, para produção de concretos e argamassas, segundo Oliveira
(2014), varia de valores entre 3 e 15%, com uma forte tendência para 10%, de modo
que seja garantida a trabalhabilidade com baixas relações de a/c.
Contudo, percebe-se que adições abaixo de 5% não proporcionam
resultados significativos. (NEVILLE, 2006),
Segundo Aïtcin (2000), a quantidade teórica ideal de sílica ativa, necessária
para fixar todo potencial de cal liberada pela hidratação do C 3S (silicato tricálcico) e
do C2S (silicato dicálcico) estaria entre 25 e 30%. Porém, devido a necessidade de
uma grande quantidade de superplastificante, na prática, essas dosagens não
seriam viáveis.
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No entanto, para Mendes (2002) o tipo, o momento de início e a duração das
condições de cura afetam significativamente a resistência de compostos com ou
sem sílica ativa.
2.3.4 Pigmento
Utilizados com objetivo de colorir as massas, os pigmentos são incorporados
as matrizes cimentícias apenas com função decorativa, não sendo necessária
pintura ou aplicação de pastilhas cerâmicas.
Podem ser de naturais ou sintéticos de origem orgânica ou inorgânica sendo
encontrada, em sua maioria, óxidos metálicos (óxidos ou hidróxidos de ferro, de
crómio, de cobalto ou de manganês), conforme a tabela 16.
Tabela 16 - Composição química dos pigmentos
Cor

Componente

Fórmula

Variação De Cor

Vermelho

Óxido de ferro III

α – Fe2O3

Azul – Amarelo

Amarelo

Hidróxido de ferro III

α - FeOOH

Verde – Vermelho

Preto

Óxido de ferro II e III

Fe3O4

Azul – Vermelho

Marrom

Óxido de ferro

Misturas

Verde

Óxido de cromo

Cr2O3

Azul – Amarelo

Azul

Óxido de cobalto

Co (Al,Cr)2O4

Vermelho – Verde

Fonte: Guimarães (2011)

A

preferência

por

utilização

de

pigmentos

sintéticos

orgânicos

na

incorporação de massas se dá pelo fato destes promoverem qualidades químicas e
térmicas mais estabilizada.
Sobre a influência da sua utilização sobre as propriedades dos compostos,
Lee et al. (2005) advertem que à forma das partículas de cada pigmento e a finura
exercem influência significativas sobre a resistência, secagem, retração e a
durabilidade dos compósitos de cimento, de modo que elas tendem a ocupar os
poros.
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Assim sendo, a sua utilização não deve comprometer evolução da resistência
das massas nem o ar incorporado, de modo que para se obter uma melhor
homogeneidade da mistura sem comprometer suas propriedades é recomendável o
uso de aditivos plastificantes. (NEVILLE, 2015)
Quanto a mobilidade da pasta no estado fresco, Coelho (2001) afirma há
redução na trabalhabilidade da massa quando é incorporado pigmento, fator
vinculado ao tamanho de suas partículas (< 1µm) a sua forma.
Silva et al. (2012) investigaram a incorporação de pigmentos de várias cores
nas propriedades do estado fresco e na resistência à compressão em argamassas e
em concretos com efeito estético, concluindo que os pigmentos não provocam
diminuição de resistência, sendo observado aumento de até 20%. No caso para o
concreto vermelho, conforme a figura 19.
Figura 19 - Resistência à compressão dos concretos produzidos, aos 7 dias

Fonte: Silva et al. (2012)

Gomes et al. (2012) dimensionam-se cinco composições de concreto e
argamassas auto compactáveis coloridos, a partir da inserção de pigmentos
diversos, utilizando agregados britados vulcânicos, concluindo que a incorporação
de pigmentos conduz a uma ligeira perda de trabalhabilidade, sendo essa perda de
facilmente compensada com um aumento da dosagem de superplastificante.
Além disso, verificou-se dentre suas propriedades, a resistência a
compressão, mostrando que os pigmentos não diminuem a resistência à
compressão quando comparados ao traço de referência, destacando-se, dentre
todos as cores, o vermelho com valores superiores a todos os outros. (figura 20)
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Figura 20 - Ensaios de compressão das argamassas coloridas com propriedades
autocompactáveis.

Fonte: Silva et al. (2012)

Segundo o Centro de Ivestigaciones Avanzadas en Tecnologia del Hormigón CIATH (2002 apud KIRCHHEIM, 2003) a utilização do pigmento associado a
plastificantes e cimento branco proporciona alterações consideráveis nos valores de
resistência a compressão dos compostos, conforme a tabela 17.
Tabela 17 - Resistência à compressão de concretos com pigmentos
Norma
IRAM

Determinação

Resistência à
compressão
(MPa)

7 dias

1546

28 dias

1546

Teor de aditivo plastificante (l/m³)
Relação a/c

13,13
28,35
28,29
18,16
38,14
39,39
32,59
32,39

Concreto com
cimento branco
pigmentado
(MPa)
26,46
28,97
28,01
33,27
33,78
37,07
35,93
35,20

7,0

9,0

0,63

0,65

Concreto com
cimento branco
(MPa)

Fonte: Ciath (2002 apud KIRCHHEIM, 2003)
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Carvalho e Calavera (2002) avaliaram a influência da adição de
pigmentos inorgânicos sobre a durabilidade do concreto concluindo que há uma
relação entre as duas variáveis. De modo que o pigmento proporciona uma estrutura
menos durável uma vez que a estrutura se torna mais porosa e mais absorvente
com maior permeabilidade à água e agentes agressores.
Contudo, Piovesan (2009) analisou a influência da adição de pigmentos
em algumas propriedades de durabilidade e na cromacidade de concretos de
cimento Portland branco, adicionados em 4 teores (0, 3, 6 e 10%) e com 3 relações
a/c (0,40; 0,55 e 0,70) para os 21 traços propostos, demonstrando que o teor de
adição e o tipo não exercem influência significativa sobre a durabilidade do concreto.
Além disso, observou que o teor de adição, apesar de significativo, pouco alterou a
resistência à compressão, ocorrendo, em alguns casos, acréscimo de cerca de 2 e
5% para os pigmentos verde e vermelho, respectivamente.
Quanto à dosagem ideal, é sugerido por Nero e Nunes (2001), as uma
porcentagem entre 0,5% e 5% da massa de cimento, de modo que valores inferiores
proporcionarão a massa, tons pasteis.
2.3.5 Aditivos químicos
A ASTM C 125 define aditivo como material outro, que não agua, areia e
cimento, empregado como ingrediente em concretos ou argamassas, adicionado a
estes, antes, durante ou depois da mistura.
Os aditivos quimicamente mais comuns têm como objetivo interferir
diretamente em determinadas propriedades dos compósitos, podendo ser na:
trabalhabilidade, aceleração ou retardo do tempo de pega, redução do calor de
hidratação, melhor desenvolvimento de resistências nas primeiras idades, maiores
resistências à fissuração térmica, redução das reações álcali-agregados, ataques
por sulfatos e cloretos, baixa exsudação e segregação, entre outros. (MEHTA e
MONTEIRO, 2014).
De modo classificativo, encontram-se três categorias distintas de aditivos, de
acordo com a sua ação ou efeito: químico, físico ou físico-químico.
A ação dos aditivos químicos está diretamente ligada com a solubilidade dos
compostos do cimento, promovendo uma modificação do seu processo de
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hidratação. Já os físicos, trabalham a natureza tensoativa dos materiais,
modificando a tensão superficial na fase líquida ou a tensão interfacial entre esta
fase e a sólida. De modo análogo, os aditivos físico-químicos promovem um
processo englobando as duas ações já descritas.
Bauer (2000) propõe um agrupamento classificativo dos aditivos de
acordo com sua característica principal ou predominante, tendo como base as
finalidades requeridas por sua aplicação, conforme a tabela 18.
Tabela 18 - Agrupamento dos aditivos de acordo com a finalidade
FINALIDADES

TIPO DE ADITIVO

Melhorar a trabalhabilidade
Modificar a resistências mecânicas
Modificar as resistências do concreto a
condições especiais de exposição
Modificar o tempo de pega e
endurecimento
Impermeabilizantes
Expansores

Plastificantes redutores
Incorporadores de ar
Dispersantes ou fluidificastes
Redutores de plasticidade
Incorporadores de ar
Retardadores
Aceleradores
Repelentes à absorção capilar
Redutores da permeabilidade
Geradores de gás
Estabilizadores de volume
Geradores de espuma

Fonte: Bauer (2000), adaptado pelo autor.

Como principais aditivos utilizados nos RDM, destacam-se os: retentores
de

água,

plastificantes,

pigmentos,

promotores

de

aderência,

hidrófugos,

introdutores de ar, fungicidas e reguladores de prega. Quintela (2006)
Entre os aditivos citados, destacam-se os redutores de água cuja função
é viabilizar uma determinada consistência a pasta, para uma determinada
quantidade de cimento, reduzindo o consumo de agua da mistura, proporcionando
boas propriedades mecânicas da pasta, quando endurecida. Sua ação é
defloculante sobre as partículas de cimento com a estabilização da dispersão, como
pode ser observado na figura 21.
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Figura 21 - Representação esquemática da formação de flóculos pelas partículas de
cimento antes e depois da adição de surfactante redutor de água

Fonte: Sousa (2009)

Os aditivos podem ser utilizados em duas situações: quando se deseja
melhorar as propriedades mecânicas, mantendo o consumo de cimento, ou para
reduzir o consumo de cimento sem afetar as propriedades mecânicas. Atualmente,
os aditivos redutores de água podem ser classificados como na tabela 19.
Tabela 19 - Aditivos redutores de água
Tipo

Plastificantes

Superplastificantes (tipo I)

Superplastificantes (tipo II)

Polifuncionais/multifuncionais

Aditivos redutores de água
Propriedades proporcionadas
São à base de moléculas de lignossulfonatos de sódio e de
cálcio;
Melhora a consistência de concretos e argamassas;
Mantem a quantidade de água de amassamento;
Promove reduções de água entre 5% e 10%.
Pode promover retardamento de pega
Não interfere no tempo de pega
São à base de naftaleno ou melamina-sulfonato
Age por repulsão eletrostática
Reduz o consumo de água em índices superiores a 12%
Mantem a quantidade de água de amassamento
Desenvolvida incluindo poliacrilatos, policarboxilatos e
copolímeros à base de polietileno
Não interfere no tempo de pega
Age por repulsão eletrostática
Favorece significativamente as resistências mecânicas
Oferecem altas taxas de redução de água, > 20%
Mantem a quantidade de água de amassamento
Concebido a partir da mistura entre plastificantes a base de
lignossulfatos e superplastificantes de primeira geração, à base
de naftalenos
Amplia a plasticidade e o tempo de pega.
Possibilita maior trabalhabilidade e/ou redução de água
Permitem dosagens superiores aos plastificantes convencionais

Fonte: ABNT NBR 7.211/2009; Aïtcin, 2000; Neville, 2006; Mehta e Monteiro,2014
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Referentemente aos aditivos, alguns pesquisadores relatam que a adição de
superplastificante no concreto permite a redução do conteúdo de água entre 20 e
35%, com consequente diminuição da relação água/cimento, refletindo em
elevações da resistência à compressão dos concretos da ordem de 50 a 75% para
a idade de 1 dia e de cerca de 45% aos 28 dias (ALMEIDA, 2007; DAL MOLIN,
1995).
2.3.6 Aditivos poliméricos
A utilização na construção civil de materiais poliméricos é bastante difundida e
diversificada na atualidade, sendo um caminho viável de reaproveitar materiais
reciclados. Introduzidos aos compostos com matriz cimentícia com objetivos
diversos, destacando-se a redução da permeabilidade, consequentemente a
durabilidade e a aderência.
Eles podem ser obtidos de forma natural, como a borracha natural, látex
recolhido da seiva da seringueira, e sintética, como plásticos, borrachas
(elastômeros) e fibras.
Segundo Ohama (1998 apud Oliveira, 2014), naturais ou sintéticos, esses
látex, como são chamados, podem ser adicionados às argamassas em forma de pó
ou emulsões, formando dispersões estáveis de micropartículas poliméricas em um
meio aquoso, resultando, após secagem, em um filme com características ligantes.
Existem no mercado vários tipos de polímeros, destacando-se entre os
principais utilizados em compostos cimentícios, o copolímero de acetato de vinil
acrílico, copolímero de acetato de vinil etileno (EVA), acetato de polivinil,
copolímeros acrílicos, copolímero de estireno acrílico (SA), copolímero de estirenobutadieno (SB) e látex de resinas epóxi.
Almeida e Sichieri (2006) avaliaram a associação de adições minerais e
poliméricas nas propriedades microestruturais de argamassas de cimento Portland
para fixação de porcelanato concluindo que a adição combinada de polímero e sílica
ativa às argamassas resulta em excelentes propriedades, ideais para reparos e
revestimentos

de

modo

que

a

resistência

de

aderência

é

influenciada

significativamente pela proporção de polímero/cimento, pela condição de cura e
pelas propriedades do substrato.
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A atuação do polímero no estado fresco da massa favorece de forma positiva
na trabalhabilidade pelo aumento da incorporação de ar e capacidade de retenção
de água. Isso ocorre devido a formação de uma membrana polimérica que inviabiliza
a perda de água por evaporação e para o ambiente e absorção para o substrato.
(OHAMA, 1998; SICHIERI, 2006 e CARASEK, 1996)
Para Ohama (1998) , Rossignolo (1999) e Oliveira (2014), a utilização de
polímeros, por adição, forma uma mistura modificada que apresentam melhorias
significativas em algumas propriedades como durabilidade, por redução da
permeabilidade, e resistência à tração, devido às ligações formadas entre os
produtos de hidratação, que resultam em aumento de aderência.
Nas primeiras idades de hidratação, a resistência mecânica diminui com o
aumento do teor de látex, mas em idades avançadas essa tendência é invertida.
Isso ocorre porque, nas primeiras idades, há retardo da hidratação do cimento e não
há coalescência do látex. (OLIVEIRA, 2014)
Além disso, a absorção de água por capilaridade diminui ao mesmo tempo em
que aumenta a resistência à permeabilidade ao vapor de água, sendo essas
propriedades de vital importância para os revestimentos técnico-decorativos de
fachadas, por desempenharem funções físicas de proteção às camadas e elementos
subjacentes contra umidade e condições climáticas (LUTZ, 2001).
2.4

VIDRO EM COMPÓSITOS DE MATRIZ CIMENTÍCIA
Diversas formas de introduzir materiais descartados da indústria em novos

compósitos vêm sendo investigadas por uma expressiva parte da comunidade
cientifica, tendo como objetivo criar uma alternativa adequada de destinação dos
resíduos, assim como, se possível, promover uma melhoria das propriedades
químicas, físicas, mecânicas e estéticas do material estudado. Nesse sentido, o uso
do resíduo do vidro como agregado para materiais de matrizes cimentícias tem
despertado o interesse do mercado em diversos aspectos.
Observa-se que há uma grande representatividade de estudos com utilização
do vidro, em sua gama de tipos e de granulometrias diversas, como componentes
em argamassas e concretos, de modo a utiliza-lo como material inerte da natureza.
No entanto, alguns estudos mostram que essa introdução pode influenciar nas
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propriedades dos compósitos, devido, principalmente, a grande quantidade de sílica,
comum na composição de todos os tipos de vidro.
2.4.1 Interferências da granulometria do RV
A granulometria do resíduo, após processado, dependerá, exclusivamente,
das características desejadas no compósito que a utilizará. Alguns estudos
demostram a viabilidade de sua utilização como substituto à areia, cal, e até mesmo,
o cimento. No entanto, essa granulometria é, para Idir, Cyr e Tagnit-Hamou (2010),
um fator controlável de extrema importância, uma vez que a inclusão do RV pode
promover uma reação deletéria conhecida como reação álcali-sílica (RAS), que
promove fissurações na matriz, influenciando o desempenho mecânico e a
durabilidade da mesma.
Segundo Terro (2006) a utilização do RV como agregado miúdo grosso, em
argamassas, nem sempre obteve um resultado satisfatório em termos técnico. Há
uma redução expressiva na resistência mecânica e uma expansão excessiva.
Em sua pesquisa, Terro (2006) observou as propriedades do concreto
produzido com vidro reciclado triturado, concluindo que partículas de vidro em
granulometria baixa geralmente apresentam atividade pozolânica benéfica para o
concreto, enquanto partículas grossas geralmente causam danos, devido à reação
álcali-sílica. No entanto, apesar dessa solução produzir melhores resultados, o
processo de moagem para se obter um modulo de finura baixo (quase equivalente
ao cimento) representa um custo significativo, uma vez que várias horas de
tratamento seriam necessárias.
Shayan & Xu (2004) estudaram a influência do tamanho das partículas de
vidro na RAS em barras de argamassa com granulometrias de RV variadas, nas
porcentagens de substituição de 10%, 20% e 30%, concluindo que apenas as
partículas maiores causam expansão.
Pode-se inferir do gráfico apresentado na figura 22 que a expansão devido a
RAS foi sete vezes maior em compostos com partículas de vidro grossas (1,25 - 3,15
mm) do que as finas (80 - 160 µm) (MULTON et al., 2008).
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Figura 22 - Curvas de expansão (em barras) de argamassa contendo partículas de
vidro com diferentes granulometrias

Fonte: Shayan e Xu (2004)

Há, segundo Corinaldesi et al. (2005), Ismail e Al -Hashmi (2009), Idir, Cyr e
Tagnit-Hamou (2010) e Araújo et al. (2011), baixas expressões de RAS em
compostos de matrizes cimentícias que utilizam RV em granulometria inferior a 100
µm, podendo ser considerada inexpressiva.
Com base nos estudos Sauer (2013), quanto menor o tamanho da partícula
do resíduo, maior o índice de atividade pozolânica do material. (SHI et al. ,2005;
IDIR, CYR E TAGNIT-HAMOU, 2010; e

PEREIRA-DE-OLIVEIRA,

CASTRO-

GOMES E SANTOS, 2011)
Salles (2014) investigou o efeito da substituição parcial do cimento Portland
por 10, 15 e 20% de partículas de vidro, de dimensões em torno de 9,5 µm, na
atividade pozolânica, no comportamento mecânico e na durabilidade de compostos
cimentícios (argamassa e concreto), concluindo que a substituição de parte do
cimento por micropartículas de vidro soda-cal pode contribuir para a produção de
argamassas.
Contudo, para Shi et al. (2005), Salomão et al. (2010), Paiva et al. (2010),
Wang (2011), Khmiri, Samet e Chaabouni (2012), Matos e Souza-Coutinho (2012),
Castro-Gomes e Santos (2012) e Sauer (2013) a granulometria precisa ser
controlada com dimensões até 75µm, maximizando as potencialidades da massa.
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2.4.2 Interferências do teor de substituição de RV
Sagoe-Crentsil, Brown e Taylor (2001) trabalharam a incorporação de 20% de
vidro triturado, em substituição à areia fina, em concretos. O material coletado não
possuía a granulometria adequada, sendo reduzida até o tamanho de agregado fino
(menor que 2,46 milímetros). Os ensaios laboratoriais e de campo atestaram de
modo satisfatório o desempenho mecânico do compósito.
Em sua pesquisa, Shi et al. (2005), estudou as características e reatividade
pozolânica do pó de vidro em variadas granulometrias, em substituição ao cimento,
fixado em 20%, com um traço de 1:2,75, em massa, adotando uma relação
água/cimento de 0.465 à 0.485, utilizando como aglomerante o CP I (ASTM C150).
Ao observar o efeito da finura do pó de vidro sobre as propriedades das argamassas
concluiu que para esta porcentagem, quanto mais fino o resíduo, melhores eram os
resultados de resistência à compressão.
Sauer (2013) avaliou o potencial de aplicação do resíduo de vidro
laminado de parabrisas em argamassas de recuperação estrutural, analisando a
influência da variação do percentual de substituição (em massa) do cimento por este
resíduo (7%, 13%, 20% e 26%, além da argamassa de referência), concluindo que
o percentual de 7% proporcionou propriedades mecânicas próximas da de
referência.
2.4.3 Interferências da cor do RV em compostos
Xi et al. (2004), avaliou a influência de diferentes tipos de vidro na reação
álcali-sílica quando introduzidos em compostos cimentícios, concluindo que os
resíduos trabalhados (vidros planos e de pára-brisa) praticamente não propiciava a
reação deletéria. No entanto, observou um comportamento destoante em relação à
coloração dos mesmos, de modo que as cores parecem influenciar. Contudo, a partir
do estudo, pode-se afirmar que os vidros incolores foram considerados mais
reativos, seguidos pelo vidro de cor âmbar (marrom).
Foi identificado, que há influência da cor do vidro, traduzida em termos de
sua composição química, no calor de hidratação, no tempo de pega, na resistividade
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elétrica e na capacidade de absorção de calor de compostos de cimento Portland.
(SALLES, 2014).
2.4.4 Interferências do RV nas propriedades das argamassas
A trabalhabilidade da mistura é influenciada por fatores intrínsecos ao
concreto tais como relação água/materiais secos, tipo e consumo de cimento, traço,
teor de argamassa e agregados. Além dos fatores intrínsecos, existem fatores
externos de influência, como as condições de transporte, lançamento, densidade e
distribuição das armaduras, entre outros (SIMÕES, 2013).
Diversos estudos abordaram, além da substituição parcial do aglomerante ou
agregado pelo resíduo de vidro, a utilização adicional de adições minerais e aditivos
químicos ou poliméricos, objetivando interferir na mobilidade da massa e na coesão
entre os

elementos componentes,

adaptando assim a

consistência e

a

trabalhabilidade da mistura.
As adições minerais de extrema finura, como é o caso da sílica ativa, tendem
a aumentar o consumo de água com o aumento da porcentagem adicionada ou
substituída, ou seja, quanto maior o teor de incorporação da adição, menor a
trabalhabilidade (DAL MOLIN, 2011). As adições criam compostos mais resistentes,
o que se traduz numa melhor aderência pasta-agregado e pasta-armadura (MEHTA
e MONTEIRO, 2014; AÏTCIN, 2000).
Nos estudos de Antônio (2012) e Shayan e Xu (2006), as misturas que
tiveram a substituição do cimento pelo resíduo de vidro apresentaram diminuição da
consistência, à medida que o teor de substituição aumentava. Já para Nassar e
Soroushian (2012) há alteração na consistência do concreto a medida que aumentase o teor de RV.
A utilização de vidro moído, passante na #200, em substituição do cimento
Portland e dos agregados miúdos em compostos de matrizes cimentícias, nas
proporções de 5% e 10%, foi estudado por Kruger, Oliveira e Braga (2002). (tabela
20 e figura 23)
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Tabela 20 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão (em MPa) nas
diferentes idades de ruptura
Traço da argamassa

Idade dos corpos de prova
7 dias
28 dias
58 dias
57,08
59,77
62,17

REF - Cimento e areia
CIM5 - Cimento, areia e 5% de vidro substituindo o
47,13
cimento.
CIM10 - Cimento, areia e 10% de vidro substituindo
41,01
o cimento.
ARE5 - Cimento, areia e 5% de vidro substituindo a
51,06
areia.
ARE10 - Cimento, areia e 10% de vidro substituindo
49,52
a areia.
Fonte: Kruger, Oliveira e Braga (2002).

53,54

64,59

49,63

60,76

57,50

73,77

55,74

78,07

Figura 23- Resultados dos ensaios de resistência à compressão

Fonte: Kruger, Oliveira e Braga (2002).

Concluíram que apenas a substituição parcial da areia pelo resíduo de vidro
moído apresentou melhoria na resistência à compressão, superando os resultados
das amostras de referência.
Com base nos estudos Sauer (2013) observou-se que pesquisadores como
Kou e Poon (2009), Park, Lee e Kim (2004), Khmiri, Samet e Chaabouni (2012) e Du
e Tan (2013a; 2013b) realizaram estudos com a utilização de RV em substituição ao
agregado em argamassas para avaliar a ocorrência da reação álcali-sílica (RAS).
Verificou-se, contudo, que em compostos produzidos com adições minerais, adições
de cinzas volantes, escórias de alto-forno, entre outras de mesmas características, a
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RAS foi reduzida expressivamente, tendo em vista que reduziram a alcalinidade e a
permeabilidade das argamassas.
A introdução do resíduo de vidro laminado, proveniente de para-brisas de
automóveis, em argamassas, foi estudada por Matos e Souza-Coutinho (2012).
Concluíram que o aumento do teor de resíduo de vidro proporcionou um decréscimo
na consistência, além de um aumento na resistência à penetração de íons cloretos.
Du e Tan (2013a; 2013b) trabalharam com argamassas, com substituição
parcial do agregado miúdo por resíduo de vidro e adições minerais. Os materiais
utilizados foram o cimento CPI, com traço de 1:2,75 e 1:2,25 (massa), relação
água/cimento: 0,485 e 0,47 e teores de substituição do agregado por RV em 25, 50,
75 e 100%, concluindo que houve alteração na massa especifica com a introdução
do RV, tendendo a diminuir com o aumento do teor de vidro.
Notaram, também, que todas as argamassas com substituição apresentaram
módulos de elasticidade ligeiramente inferiores aos da argamassa de referência. No
entanto, a resistência mecânica foi a propriedade menos afetada. Ao analisar
durante 90 dias a retração por secagem de argamassas, ainda observaram que o
aumento do percentual de resíduo de vidro nas argamassas acarretou em
diminuição da retração.

2.5

DOSAGEM
Na comunidade cientifica, existem inúmeros métodos, notadamente

reconhecidos, para dosagem de concreto cujo objetivo é potencializar suas
propriedades, conforme a finalidade na utilização.
Notadamente, muitos pesquisadores têm colaborado, no mesmo sentido,
para elaboração de métodos que estabeleçam critérios universais na dosagem de
argamassa de matrizes cimentícias, sejam elas com aditivos e/ou adições minerais.
O norteamento das proporções de materiais utilizados na pesquisa
considerou, entre outros métodos, proporções de traços elaborados por instituições
técnicas, disponíveis em normatização, cuja relação de material é constante ou
próxima de 1:6 de aglomerante/areia, conforme a tabela 21.
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Tabela 21 - Traço (em volume) em função do tipo de argamassa
Tipo de argamassa

Traço em volume
Cimento
Cal
Areia

Referência

Revestimento de paredes interno e de fachada

1

2

9 a 11

ABNT NBR
7.200:1998

Alvenaria em contato com o solo
Alv. Sujeita a esforços de flexão.
Uso geral, sem contato com solo.
Uso restrito, interno/baixa resist.

1
1
1

0-1 /4
1/2
1

ASTM C
270

1

2

9 a 11
2,25 a 3x
(volumes
de
cimento +
cal)

Assentament
o de
alvenaria
estrutural

*Norma antiga: a versão atual (1998) não apresenta proposições de traços de argamassas
Fonte: Carasek (2007)

Somando-se a isso, a proposta de um novo método de dosagem, para
argamassas de cimento Portland e cal, aplicadas como revestimento externo de
fachada de edifícios, foi proposto por Selmo (1989), cuja finalidade é dosar a
quantidade ótima de material plastificante (cal, argila ou fíler calcário) a partir de
curvas de trabalhabilidade em função da relação (areia + plastificante) / cimento (E)
em misturas experimentais.
Com os resultados obtidos, podem ser gerados gráficos (“E” x
“plastificante/cimento” ou “água/cimento”) com as curvas de trabalhabilidade para
qualquer relação da mistura, conforme modelos gráficos apresentados na figura 24.
Figura 24 - Exemplos de gráficos obtidos experimentalmente para determinação do
teor de finos (plastificante) necessário (no caso em questão, cal hidratada) e da água,
para duas areias: uma mais fina (1) e a outra mais grossa (2)

Fonte: Carasek (2007)
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Outro expoente na área de dosagem de argamassas foi o método
proposto por Gomes e Neves (2001). Em seu estudo, foi desenvolvido um
procedimento para quantificar o uso de plastificantes, à base de argila, em massas.
Quatro parâmetros são utilizados para argamassas:
1. Teor máximo de finos (< 0,075 mm) do agregado de 7%;
2. Máxima relação entre adição plastificante (arenoso e caulim) e de
agregado de 35%;
3. Consumo de cimento conforme, tabela 22;
4. Características da argamassa no estado fresco: índice de consistência de
260 mm +10 mm (ABNT NBR 13.276:2005); teor de ar incorporado entre 8
e 17%; e retenção de água (ABNT NBR 13.277:2005) superior a 75%.

Tabela 22 - Faixa de consumo de cimento em kg/m³ de argamassa
Tipo de argamassa
Assentamento de blocos
Chapisco (sem adição)
Emboço
Reboco
Camada única
Base para cerâmica
Base para laminado

Aplicação
Interna
150 – 180
380 – 430
160 – 180
160 – 170
160 – 180
180 – 210
210 – 240

Externa
160 – 190
410 – 470
180 – 210
170 – 190
180 – 210
190 – 220
–

Fonte: Gomes e Neves (2001).

Cabe destacar que, apesar dos métodos descritos, limitam-se ao tipo de
material utilizado ou a padronização de traços. Pesquisadores têm testado a
aplicabilidade dos métodos para dosagem de argamassas com plastificantes
diversos, obtendo resultados interessantes.
2.6

TRANSFERÊNCIA DE CALOR ENTRE O MEIO E O AMBIENTE

CONSTRUÍDO
As edificações relacionam-se termicamente com o meio externo, haja
vista estarem expostas a radiação solar incidente. Deste modo, ocorre transferência
de um fluxo de calor, através da envolvente dos edifícios, em função das diferenças
de temperaturas interna e externa e das características de seus materiais.
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A transmissão do fluxo energético ocorre em três etapas, conforme figura
25: Primeiramente, há trocas de calor com o meio externo por convecção e radiação,
onde o índice de absortividade e de refletância do fechamento externo condiciona a
quantidade de calor que será envolvida no processo. Existindo um diferencial de
temperatura entre a superfície externa e interna da envolvente, ocorrerá a condução
através de um material.
A intensidade do fluxo de calor dependerá da condutividade térmica (K),
da espessura do material da capacidade calorifica (Cp), de sua densidade (p) e,
finalmente, há a troca de calor com o meio interno por convecção e radiação, que
dependerão da resistência térmica superficial interna da envolvente (Rsi) e as
perdas por radiação da emissividade superficial do material (ε). (LAMBERTS et al.
,1997)
Figura 25 - Fases de transmissão de calor da envolvente opaca.

Fonte: Lamberts et al. (1997)

No caso de uma parede opaca e plana, exposta à radiação solar e sujeita
a uma determinada diferença de temperatura entre os ambientes que separa, os
mecanismos de fluxo por condução se orientam conforme a Lei de Fourier,
simplificada e expressa matematicamente como:

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜 =
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Onde:
Qcondução - taxa de calor transferida por condução (W)
K - condutividade térmica do material (W/m ºC)
T1 – temperatura da superfície 01 (ºC)
T2 – temperatura da superfície 02 (ºC)
A – área transversal ao fluxo de calor (m²)
L – espessura da parede (m)
Segundo Jardim (2011), a envoltória dos edifícios tem grande influência
na eficiência energética de edificações e o conhecimento do comportamento térmico
dos materiais que a compõe passa a ser um dos elementos prioritários durante a
elaboração do projeto. As propriedades dos materiais poderão influenciar na forma
como os edifícios respondem à radiação térmica e, consequentemente, na qualidade
do ambiente, no conforto dos usuários e, dependendo das condições climáticas, no
uso de sistemas mecânicos ou passivos, provocando incrementos no consumo de
energia.
Constituindo-se

como

um

dos

componentes

das

vedações

das

edificações, o RDM deve atender os requisitos de desempenho térmico, o qual
estará submetido. Para isso, se faz necessário o conhecimento de suas
propriedades termofísicas, apresentadas a seguir:

2.6.1 Absortância (α)
Para Marques (2013) a radiação solar é responsável pela maior parte dos
ganhos de calor de uma edificação, de forma que a absortância e a refletância das
superfícies externas exercem grande influência na carga térmica total da mesma.
A absortância de uma superfície depende da absortividade do material
que compõe a sua camada superficial, exposta a radiação, e a absortividade
consiste na quantidade de energia radiante absorvida do total que incide sobre um
material ou substância e depende de sua composição química. (DORNELLES, 2008)
Posicionado na face mais externa do sistema construtivo de fachadas, o
RDM é o elemento que recebe diretamente a carga térmica que é transmitida para o
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interior da edificação, denotando à absortância maior importância na redução dos
ganhos de calor.
Estudos discutem os fatores que podem influenciar na absortância, no
entanto, a usabilidade da cor ainda predomina como requisito. Assim sendo,
materiais escuros possuem alta absortância ou grande capacidade de absorver
calor, diferente dos claros. (tabela 23).
Tabela 23 - Coeficiente de absorção da radiação solar
Coeficiente de absorção da radiação solar
Branca

Cor

(α)
0,2 — 0,3

Amarela, laranja, vermelha-clara

0,3 — 0,5

Vermelha-escura, verde-clara, azul-clara

0,5 — 0,7

Marrom-clara, verde-escura, azul-escura

0,7 — 0,9

Marrom-escura, preta

0,9 — 1,0

Fonte: Croiset, (1972, Apud FROTA e SCHIFFER, 2003)

Sendo assim, para Marques (2013), a aplicação de cor sobre as superfícies
externas funciona como um filtro das radiações solares, influenciando, de acordo
com seu índice de reflexão e absorção, as condições térmicas no interior do edifício.
2.6.2 Condutividade, Resistência e Transmitância térmica.
A intensidade do fluxo térmico no processo de condução depende da
diferença de temperatura entre os meios internos e externos, da condutividade
térmica (K) e da espessura do material (e).
Segundo a ABNT NBR 15.220:2005 (Desempenho térmico de edificações) a
condutividade térmica (K) depende da densidade do material e representa sua
capacidade de conduzir maior ou menor quantidade de calor por unidade de tempo,
podendo ser expressa por (W/m.°C). De modo que quanto maior for a
condutibilidade maior será a quantidade de calor transferida.
As condutividades térmicas de alguns materiais usuais no sistema construtivo
tradicional são apresentadas na tabela 24.
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Tabela 24 - Condutividade térmica (K) e densidade de tijolos e argamassas de uso
corrente
Condutividade térmica
(K) (W/m.°C)
0,70
0,90
1,00
1,05
1,15
0,95
0,65

Material
Tijolo e telha de barro
Argamassa/reboco de
assentamento de
tijolos e blocos

Densidade (kg/m³)
1.000 – 1.300
1.300 – 1.600
1.600 – 1.800
1.800 – 2.000
1.800 – 2.100
1.800 – 2.200
1.400 – 1.800

Fonte: Lamberts et al. (1997)

Os materiais que apresentam altas ou baixas condutividades são
classificados como condutores ou isolantes térmicos, respectivamente.
Para Effting, Guths e Allarcon (2006), a porosidade influencia na
condutividade térmica dos materiais diminuindo-a à medida que a porosidade
aumenta.
Outro determinante para a transmissão do fluxo de calor é a resistência
térmica, propriedade do material em resistir à passagem de calor. Sabendo-se a
espessura (e) do material e sua condutividade (K), tem-se a possibilidade de calcular
o valor de sua resistência térmica (R), pela expressão a seguir, segundo Lamberts et
al. (1997) :

R = e / K (m².°C/W)

(2)

Onde:
R = Resistência térmica (m².°C/W)
e = espessura do material (m)
K = condutividade térmica (W/m.°C)
Nos fechamentos com camadas heterogêneas, isto é, de materiais
distintos, a resistência térmica total é a soma das resistências de cada camada
homogênea, somada com as resistências superficial externa (Rser) e interna (Rsi).
(MARQUES, 2013)
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Dessa forma, como o RDM é, convencionalmente, aplicado em substrato
de tijolo cerâmico ou de concreto, haverá possiblidade de determinar a
condutibilidade e a resistência térmica da argamassa.
A transmitância térmica (U), segundo Lamberts et al. (1997), será o
parâmetro para avaliar a adequabilidade do RDM ao sistema normativo brasileiro.
Ela é definida como o fluxo de calor que, na unidade de tempo e por unidade de
área, passa através do componente, pode ser obtida pelo inverso da resistência
térmica, conforme a equação abaixo:
U = 1 / R (W/ m².°C)

(3)

Onde:
U = Transmitãncia térmica (W/ m².°C)
R = Resistência térmica (m².°C/W)
Deste modo, quanto menor for a transmitância de um material, maior será
o isolamento que ele promove.

2.7

Normas de desempenho térmico de paredes opacas, no Brasil.
As propriedades termofísicas dos materiais opacos estão relacionadas com

as condições de conforto térmico proporcionadas pelo sistema construtivo de uma
edificação e os requisitos mínimos exigidos para algumas delas (transmitância
térmica, capacidade térmica, atraso térmico, absortância) estão presentes nas
normas e regulamentos térmicos nacionais. (MARQUES,2013)
As normas que tratam sobre o desempenho térmico dos constituintes da
habitação, no Brasil, são: a ABNT NBR 15.220:2005 (Desempenho térmico de
edificações) e a ABNT NBR 15.575:2013 (Edifícios habitacionais – Desempenho).
A norma de desempenho térmico de edificações, (ABNT NBR 15.220:2005)
abrange, dentre outras coisas, um conjunto de estratégias construtivas destinadas
às habitações unifamiliares, indicando, de modo classificativo, para cada uma das
oito zonas bioclimáticas existentes no Brasil, os seguintes parâmetros: aberturas
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para ventilação, proteção das aberturas, vedações externas e estratégias de
condicionamento térmico passivo.
De acordo com esta norma, as propriedades térmicas, transmitância e
absortância à radiação solar das coberturas e aberturas devem apresentar valores
adequados que proporcionem um desempenho térmico apropriado para cada zona
bioclimática.
Dividida em oito partes, de acordo com cada sistema das habitações
(sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de vedações verticais internas e
externas, sistemas de coberturas e sistemas hidrossanitários e os Requisitos gerais),
a ABNT NBR 15.575:2013 estabelece, entre outros fatores, exigências ao
desempenho térmico das edificações, podendo ser avaliado para um sistema, de
forma independente, ou para a edificação como um todo.
As indicações normativas são divididas em dois tipos de procedimentos
avaliativos, normativo simplificado – composto por uma de lista de pré-requisitos a
serem cumpridos –, e informativo por medição – para edificações existentes e/ou
protótipos. Serão levados em consideração, na pesquisa, os procedimentos
avaliativos.
A Tabela 25 apresenta as diretrizes para desempenho de coberturas de
edificações situadas na zona 8 do mapa de zoneamento bioclimáticos, na qual se
insere a cidade de Natal-RN, de acordo com as normas supra.
Tabela 25 - Desempenho térmico de paredes externas, segundo a ABNT NBR
15.220:2005 e ABNT NBR 15.575 – 4: 2013
DESEMPENHO TÉRMICO DE PAREDES EXTERNAS

Zonas bioclimáticas
Transmitância térmica (U) (𝑊/m². K)

8

ABNT NBR 15.220:2005

U ≤ 3,6

NBR 15.575 – 4:2013

U ≤ 3,7 se ∝ ≤ 0,6
U ≤ 2,5 se ∝ > 0,6

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 15.220:2005
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

MATERIAIS
Com base na revisão de conceitos, relacionados à argamassa de RDM, foram

definidos os materiais ditos indispensáveis para a pesquisa, além de viáveis, do
ponto de vista da oferta, dentro de uma perspectiva econômica e espacial. Assim
sendo, os produtos foram adquiridos no comércio varejista, limitando-se à região
Nordeste.
Para elencá-los, foram observados critérios quanto ao lote de fabricação,
qualidade no armazenamento e validade, de modo a permitir a confiabilidade e
credibilidade dos resultados.

3.1.1 Cimento e o aditivo
Para definição do aglomerante a ser utilizado na fase experimental da
pesquisa, condicionantes estéticas e técnicas foram levadas em consideração,
admitindo sua escolha com base nas disponibilidades do mercado local.
O cimento branco é o mais empregado quando se trata de revestimento
monocamada decorativo, por possibilitar uma maior fidelidade às cores, quando
pigmentados.
Dentro de um viés técnico, o cimento deve apresentar propriedades
condizentes com as regulamentações da ABNT NBR 12.989:1993 (Cimento Portland
Branco), além de promover e permitir características mecânicas adequadas às
normas que as ARDM estão submetidas. Assim sendo, foi escolhido Cimento Branco
de caráter estrutural, descartando os utilizados apenas para pequenos reparos ou
rejuntamento.
Os dois tipos disponíveis encontrados no mercado foram: CPB - 52 Estrutural (Cimento Branco estrutural, de alta resistência inicial e classe de
resistência de 52 MPa), cujo índice de brancura é superior a 90%, e um CPB
(Cimento Branco, com classe de resistência não especificada) composto por
agregados minerais e aditivos químicos, conforme figura 26.
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Figura 26 - Cimento Branco estrutural: A - de alta resistência inicial e classe de
resistência de 52 MPa, e B - com classe de resistência não especificada

Como critério de seleção do cimento a ser utilizado, foi realizado ensaio para
avaliação da fluidez da argamassa pelo método do mini-cone de Kantro, visando
determinar a melhor compatibilidade entre os cimentos estudados e o aditivo
químico adotado, obtendo-se, desta forma, a dosagem ótima, que deverá ser
utilizada na composição das argamassas do estudo.
Os procedimentos do ensaio foram desenvolvidos no Laboratório de Materiais
de Construção do IFRN-CNAT, seguindo as recomendações e equipamentos
estabelecidos em Kantro (1980) além da ABNT NBR 7.215:1997, que normatiza o
método para determinação do índice de consistência – “flow table”.
Foi utilizado um aditivo plastificante, do tipo polifuncional, à base de sais
sulfonados em meio aquoso (figura 27); de forma a permitir reduzir a quantidade da
água de amassamento a ser utilizada para atingir a faixa ideal de espalhamento da
pasta.
Figura 27 - Aditivo redutor de água utilizado
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Conforme procedimento de ensaio proposto por Oliveira (2014) e Lima
(2006), se utilizando do mini-tronco de cone, em substituição ao mini-cone, foram
adotadas as percentagens em relação à massa de cimento em 0,5%, 1,0%, 1,5%,
2,0% e 2,5%. A massa de cimento para cada índice, assim como o volume de água,
foi fixada em 1,0kg e 300ml, respectivamente, gerando áreas de espalhamento
(figura 28) diferentes para cada percentual ensaiado, possibilitando estimar o teor de
saturação do aditivo, posteriormente adotado na confecção dos corpos-de-prova.
Figura 28 – Ensaio de Kantro: (A) - Mini-tronco de cone e (B) - Espalhamento da
pasta, do cimento CPB - 52 – Estrutural, com o aditivo.

O procedimento foi realizado para ambos aglomerantes pré-selecionados,
no entanto o CPB (Cimento Branco, com classe de resistência não especificada) foi
descartado da pesquisa por apresentar dificuldade de pega e baixa resistência dos
corpos de prova nas primeiras idades.
Foram realizados ensaios de caracterização com amostras do cimento,
tipo CPB-52 – Estrutural, para determinação de sua massa específica, por meio do
frasco de Le Chatelier (ABNT NBR NM 23:2001), e da massa unitária no estado
solto, utilizando conjunto (Solotest) p/ determinação da densidade aparente a seco,
composto por funil padrão com registro de descarga e copo com volume de um litro,
conforme ABNT NBR NM 45:2006.
3.1.2

Areia

Um dos agregados miúdos utilizados foi areia quartzosa lavada, de rio,
estocada no Laboratório de Materiais de Construção, da Diretoria de Construção
Civil – DIACON, do IFRN – Campus Natal Central.
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Para seleção do tipo de areia a ser utilizado, foi considerado o nível de
acabamento que se pretendia para a argamassa. Uma vez que qualquer vazio ou
reentrância na argamassa aplicada poderia acumular impurezas, seria interessante
que tivesse acabamento alisado, rente.
Assim sendo, foi escolhido para confecção dos corpos de prova apenas o
material passante na peneira #4,80mm.
Para caracterização da areia, foram realizados os seguintes ensaios: de
composição granulométrica por peneiramento e módulo de finura, conforme
orientações da ABNT NBR NM 248:2003, da massa unitária no estado solto (ABNT
NBR NM 45:2006), da massa específica por meio do frasco de Chapman (ABNT
NBR NM 52:2009) e da umidade higroscópica do agregado, conforme a ABNT NBR
6.457:1986.
3.1.3 Resíduo de vidro temperado (RVT)
A escolha do tipo de vidro empregado foi baseada em informações obtidas
por meio de pesquisas literárias, apresentadas anteriormente, assim como sua
facilidade de obtenção no mercado.
Em inspeções realizadas em unidades fabris é comum constatar grande
geração de resíduos de diversos tipos e dimensões provenientes, na maioria das
vezes, de falhas no processo de fabricação.
Os vidros temperados que possuem falhas no processo de têmpera são
descartados in natura ou posteriormente doados a empresas parceiras, que o
utilizam como material inerte em novos compostos. Essa conduta é adotada em
vidros transparentes ou coloridos (fumê, verde e âmbar).
Os vidros foram recolhidos em recipientes de 5L (figura 29) e levados ao
Laboratório de Materiais de Construção, da Diretoria de Construção Civil – DIACON,
do IFRN – Campus Natal Central.
Para adequar o resíduo à condição de agregado miúdo, para substituição de
parte da areia quartzoza, em massa, foi adotado o material passante na peneira
#4,75 mm e retido na #1,20 mm. Tendo em vista que o resíduo coletado não possui
a granulometria adequada, foi utilizado o britador Los Angeles (Figura 30), com
intervalos de 20 minutos de moagem para cada balde de 5L e, em seguida,
submetidas, as amostras, ao peneiramento manual.
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Figura 29 - Vidro sem tratamento
para redução da granulometria

Figura 30 - Britador los Angeles

Outro critério para seleção da faixa granulométrica grossa e média adotada,
visava tornar o material vítreo visível no produto final, possibilitando um brilho
característico a ARDM. Além disso, os finos já estariam bem representados com a
sílica e a areia, convertendo o resíduo de vidro nos maiores grãos do compósito
(figura 31).
Figura 31 - A – RVT retido na peneira #4,80mm; B – RVT utilizado; e C – RVT passante
na #1,18mm

Os ensaios para elaboração da composição granulométrica e obtenção do
módulo de finura do material vítreo selecionado foram realizados conforme
orientações da ABNT NBR 7.217:1987.
3.1.4 Sílica
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A microssílica utilizada para inibir as reações deletérias causadas pela RAA
(reação álcali-agregado) é proveniente de ligas de ferro-silício ou silício metálico, do
tipo densificada, conforme figura 32.
Figura 32 - Microssílica

A caracterização da sílica, para obtenção dos índices de massa unitária
da sílica no estado solto, utilizando conjunto (Solotest) e da massa específica
aparente, por meio do frasco volumétrico de Le Chatelier, foi realizada pelas
respectivas normatizações: ABNT NBR NM 45:2006 e ABNT NBR NM 23:2001.
As propriedades do material estão apresentadas na tabela 26, conforme a
ficha técnica do material, disponibilizada pelo fabricante.
Tabela 26 - Informações da microssílica estudada, fornecidas pelo fabricante.
Fabricante:
Produto:
Regulamentação:
Forma:

Elkem ASA
Elkem Microsilica® - 920D (densificada)
ASTM C 1240
Pó ultrafino e amorfo (poeira respirável)
A poeira forma aglomerados.
Cor:
Cinza, cinza claro
Odor:
Sem odor
Ponto de fusão (ºC):
1550ºC – 1570ºC
Solubilidade (água)
Insolúvel / ligeiramente solúvel
Solubilidade (solventes orgânicos):
Insolúvel / ligeiramente solúvel
Densidade específica (água = 1):
2,2 g/cm³ – 2,3 g/cm³
Densidade solta (kg/m³) aprox..:
150 – 700
Superfície específica (m²/g):
15 – 30
Tamanho de partícula primária (μm):
≈ 0,15 (≈ 80 % das partículas primárias, em
massa, possuem diâmetro > 0,5 μm)
Obs.: 1. O produto pode conter pequenas quantidades de quartzo cristalino (< 0,5
%);
2. Considera-se baixo o risco da ocorrência de fibrose pulmonar (silicose)
devido à inalação da poeira do produto.
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Para adoção do percentual de microssílica a ser incluída na amostra, em
substituição à massa de cimento, foram considerados os resultados obtidos nos
estudos de Costenaro (2003), Lima (2006) e Oliveira (2014), que alcançaram efeitos
expressivos para dez por cento (10%), em substituição a massa do cimento.

3.1.5 Pigmento
Foram utilizados, para as colorações do RDM, pigmentos sintéticos da
Microxcolor, de origem inorgânica, visto a estabilidade química e térmica pretendida,
possuindo, em sua composição química, óxidos ou hidróxidos de ferro, para as
cores vermelha e amarela, e de óxido de cobalto, para cor azul, conforme figura 33.
Destaca-se que os pigmentos são de uso exclusivo para compostos de matriz
cimentícia e devido à sua composição química e estrutural esses pigmentos são
insolúveis em água.
Os materiais foram acondicionados em sacos plásticos, para armazenamento
(figura 33). O teor de pigmento aplicado às argamassas produzidas foi baseado nos
estudos de Nero e Nunes (2001). Sendo assim, admite-se, para a pesquisa, o índice
de 2,0% em massa da argamassa como índice mais adequado, tendo em vista a
interferência mecânica atribuída, assim como sua aparência final, quanto à
tonalidade de cor.
Figura 33 – Pigmento azul, amarelo e vermelho

3.1.6 Aditivo polimérico
Foi utilizada, na mistura, uma resina sintética, de alto desempenho, que
potencializa a aderência das argamassas aos substratos, confere maior plasticidade
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e,

assim,

maior

resistência

ao

desgaste

e

aos

choques,

aumenta

a

impermeabilidade e evita a retração (figura 34). É tido como um adesivo à base de
copolímero vinílico, compatível com o cimento. Foi adotada uma proporção à
mistura, seguindo orientações de Lima (2006) e Oliveira (2014), de 10%, em relação
à massa do cimento.
Figura 34 - Aditivo polimérico utilizado.

3.1.7 Água
Utilizou-se, durante todas as etapas da pesquisa (elaboração de corpos de
prova e a argamassa para o revestimento da parede para ensaio de resistência de
aderência a tração), água potável fornecida na rede de distribuição de Natal/RN –
CAERN.
3.2

DOSAGEM E PREPARO DAS ARGAMASSAS
Com base na revisão literária, abordada em capítulo anterior, foi definido o

traço de relação material cimentício/agregado na proporção de 1:6 (volume),
posteriormente convertido em massa (1:5), e teores de substituição da areia por
resíduo de vidro nas proporções de 20%, 50% e 80%. A relação água/cimento foi
ponderada em função do índice de consistência adotado (250 mm ± 20) para a
massa no estado fresco, descrito anteriormente.
As proporções e quantidade de materiais, para cada traço desenvolvido são
demostradas na tabelas 27 e 28.
As relações a/c apropriadas para os traços citados foram alcançadas
considerando os resultados obtidos no preparo das argamassas (estado fresco), no
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sentido de promover uma melhor proporção dos materiais e, dessa forma, produzir
peças com consistência adequada, garantindo a plasticidade e a adesão inicial ao
substrato.
Tabela 27 – Dosagem dos materiais para os traços 0, 1, 2, 3 e 4.
TRAÇO

IDENTIFICAÇÃO

0

Referência

1

Referência +
10%SBR

2

10%SBR + 20%
RVT

3

10%SBR + 50%
RVT

4

10%SBR + 80%
RVT

MATERIAIS
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 3334 g de areia), fator
a/c = 0, 75, sendo 500 ml de água, além de 10 ml do aditivo
plastificante (1,5% s.p.c.) e cura ao ar (uma camada de pintura de
silicone);
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 3334 g de areia), fator
a/c = 0,70, sendo 367 ml de água e 100 ml do aditivo polimérico, além
de 10 ml do aditivo plastificante (1,5% s.p.c.) e cura ao ar (uma camada
de pintura de silicone);
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 2667g de areia + 667g
de RVT), fator a/c = 0,65, sendo 333 ml de água e 100 ml do aditivo
polimérico, além de 10 ml do aditivo plastificante (1,5% s.p.c.) e cura ao
ar (uma camada de pintura de silicone);
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 1667 g de areia +
1667 g de RVT), fator a/c = 0,60, sendo 300 ml de água e 100 ml do
aditivo polimérico, além de 10 ml do aditivo plastificante (1,5% s.p.c.) e
cura ao ar (uma camada de pintura de silicone);
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 667 g de areia + 2667
g de RVT), fator a/c = 0,55, sendo 270 ml de água e 100 ml do aditivo
polimérico, além de 10 ml do aditivo plastificante (1,5% s.p.c.) e cura ao
ar (uma camada de pintura de silicone);

Traço

Porcentagem
de vidro

Relação a/c

Cimento
– CPB – (g)

Sílica
– 10%– (g)

Areia (g)

RVT (g)

Água (ml)1:5

Aditivo
polimérico –
100 ml

Aditivo
plastificante –
1,5% s.p.c.–
(ml)

Tabela 28 - Proporções de materiais utilizados por traço

0
1
2
3
4

0
0
20
50
80

0,75
0,7
0,65
0,6
0,55

600
600
600
600
600

67
67
67
67
67

3334
3334
2667
1667
667

0
0
667
1667
2667

500
367
333
300
270

0
100
100
100
100

10
10
10
10
10
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Com o objetivo de se obter condições similares e resultados confiáveis, a
sequência dos procedimentos para dosagem, preparo e confecção dos corpos-deprova foi padronizada.
A princípio, todos os materiais e equipamentos a serem utilizados são
reunidos para execução dos procedimentos. Em seguida, são medidas as massas
dos

componentes

das

pastas,

nas

proporções

dosadas,

e

devidamente

armazenadas em recipientes apropriados, conforme a figura 35.

Figura 35 - Separação dos materiais

Para a homogeneização dos componentes (os grãos do agregado, o
cimento e a sílica) é utilizado um recipiente maior, conforme demonstrado na figura
36.
Figura 36 - Mistura do cimento com a sílica e o agregado miúdo

A água e os aditivos (polimérico e o plastificante) são dosados de acordo
com o traço e armazenados em provetas, conforme figura 37.
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Figura 37 - Amostras dosadas em provetas: água, aditivo polimérico e plastificante,
respectivamente.

A mistura é inserida no copo da argamassadeira (figura 38) e acrescida
de dois terços do total de água separado, para início do processo de hidratação. A
máquina é ligada na primeira velocidade e permanece dessa forma durante os dois
primeiros minutos. Em seguida, os 100 ml do aditivo polimérico são misturados ao
terço de água restante, sendo posteriormente implementados à mistura cimentícia
dois terços desta solução.
É necessário mais 1 minuto para homogeneização. Finalmente, o terço
restante da solução é adicionado ao frasco do aditivo plastificante, no sentido de
evitar perdas e, em seguida, adicionado à massa da mistura, por mais um minuto e
meio. Tempo total da mistura mecânica = 5,0 minutos.
Figura 38 - Argamassadeira eletromecânica.
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A escolha do percentual de substituição da areia por RVT, para ser
utilizado nas argamassas pigmentadas, levou em consideração, preliminarmente,
aspectos estéticos, visto que percentuais acima dos obtidos possibilitaram grandes
vazios, característica confirmada com os ensaios de absorção. Para tanto, também
foram considerados os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial.
Dessa forma, o traço base utilizado para a pigmentação foi o de número 2
(dois) (10%SBR + 20% RVT), com relação material cimentício/agregado na
proporção de 1:6 (volume), convertido em massa (1:5), e teores de substituição da
areia por resíduo de vidro nas proporções de 20%, além de relação água/cimento
0,65, de modo a obter um índice de consistência de 250 ± 20 mm.
As proporções e quantidade de materiais, para cada traço desenvolvido, são
demostradas na tabela 29.
Tabela 29 – Dosagem dos materiais para os traços 5, 6 e 7.
Traço

Identificação

5

Referência +
10%SBR + 20%
RVT + 2%
PIGMENTO AZUL

6

Referência +
10%SBR + 20%
RVT + 2%
PIGMENTO
AMARELO

7

Referência +
10%SBR + 20%
RVT + 2%
PIGMENTO
VERMELHO

Materiais
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 2667g de areia +
667g de RVT), 80g de pigmento azul, fator a/c = 0, 65, sendo 333
ml de água e 100 ml do aditivo polimérico, além de 10 ml do aditivo
plastificante (1,5% s.p.c.) e cura ao ar (uma camada de pintura de
silicone);
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 2667g de areia +
667g de RVT), 80g de pigmento amarelo, fator a/c = 0, 65, sendo
333 ml de água e 100 ml do aditivo polimérico, além de 10 ml do
aditivo plastificante (1,5% s.p.c) e cura ao ar (uma camada de
pintura de silicone);
Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, com adição de
microssílica, (600 g do cimento + 67 g da sílica / 2667g de areia +
667g de RVT), 80g de pigmento vermelho, fator a/c = 0, 65, sendo
333 ml de água e 100 ml do aditivo polimérico, além de 10 ml do
aditivo plastificante (1,5% s.p.c) e cura ao ar (uma camada de
pintura de silicone);

De modo resumido, a tabela 30 apresenta todos os percentuais de materiais
utilizados.
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3.3

Relação a/c

Cimento
– CPB – (g)

Sílica
– 10%– (g)

Areia (g)

RVT (g)

Água (ml)

Aditivo
polimérico –
100ml

Aditivo
plastificante –
1,5% s.p.c– (ml)

Pigmento (g)

0
(ref)
1
2
3
4
5
6
7

Porcentagem
de vidro

Traço

Tabela 30 - Proporções de materiais utilizados por traço de 0 a 7

0

0,75

600

67

3334

0

500

0

10

0

0
20
50
80
20
20
20

0,7
0,65
0,6
0,55
0,65
0,65
0,65

600
600
600
600
600
600
600

67
67
67
67
67
67
67

3334
2667
1667
667
2667
2667
2667

0
667
1667
2667
667
667
667

367
333
300
270
333
333
333

100
100
100
100
100
100
100

10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
80
80
80

MOLDAGEM, DESMOLDAGEM E CURA DOS CORPOS-DE-PROVA

O processo de moldagem baseou-se nas recomendações da ABNT NBR
5.738:2015. Para tanto, foram utilizados moldes cilíndricos medindo 5,0 cm x 10,0
cm, para cada traço, conforme figura 39.
Figura 39 - Moldes cilíndricos (5 cm x 10 cm)

Os desmoldes dos corpos de prova foram efetuados com 24h após
moldagem, aproximadamente, e, em seguida, encaminhados ao procedimento de
cura à seco.
Para todos os corpos-de-prova foi aplicada, após desmoldagem, uma
demão de silicone à base de silano-siloxano, de modo a simular as condições reais
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de utilização da argamassa (ao ar), além de manter a água de amassamento em seu
interior. Conforme demonstrados nas figuras 40 e 41.
Desta forma, o silicone auxiliaria no processo de impermeabilização do
corpo-de-prova e, teoricamente, maximizaria as reações resultantes da hidratação
cimentícia, tendo em vista que a película criada, depois da aplicação, dificultaria a
perda de água por evaporação ou exsudação.
Figura 40 - Corpos de prova desmoldados e identificados (traços 0 e 1)

Figura 41 - Corpos de provas desmoldados, com porcentagens adotadas de RVT: 2 20% RVT, 3 – 50% de RVT e 4 – 80% de RVT.

Todo o procedimento apresentado para a moldagem, desmoldagem e
cura das argamassas padrões foi repetido nas argamassas pigmentadas,
diferenciando apenas na inserção do dispositivo para o ensaio de transmitância
térmica (figuras 42, 43 e 44).
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Figura 42 - Corpos de provas desmoldados, com adições de pigmento amarelo - traço
06.

Figura 43 - Corpos de provas desmoldados, com adições de pigmento azul - traço 05.

Figura 44 - Corpos de provas desmoldados, com adições de pigmento vermelho traço 07.

3.4

ENSAIOS REALIZADOS NO ESTADO FRESCO
As primeiras análises e observações a respeito da massa produzida são feitas

durante o seu estado fresco. Alguns ensaios empíricos devem ser realizados com o
objetivo de atestar a trabalhabilidade da argamassa. É importante avaliar a sua
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capacidade de ser manuseada, de ser distribuída facilmente ao ser assentada, de
resistir à segregação e de ter sua superfície acabada. Esses fatores são norteadores
para definição de novas combinações para o traço.
O ensaio normatizado mais importante durante essa fase é o de consistência
da pasta, feita por meio do abatimento do tronco de cone, na mesa de fluidez,
regulamentado pela ABNT NBR 13.276:2005. Os procedimentos devem ser
realizados conforme preconiza a norma, de forma a conseguir duas medições do
diâmetro da massa espalhada, após a execução do ensaio.
Visando obter uma argamassa com a melhor relação trabalhabilidade, adotouse o índice médio base de 250 mm ±20 de diâmetro, como referência. Em todas as
pastas produzidas, com e sem pigmento, foram realizados o ensaio sugerido,
demonstrado nas figuras 45 e 46.
Figura 45 - Ensaio de consistência, na mesa de fluidez - Espalhamento
da argamassa – traço 02.

Figura 46 - Ensaio de consistência, na mesa de fluidez - Espalhamento da argamassa
– traço 05 e 06.
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3.5

ENSAIOS REALIZADOS NO ESTADO ENDURECIDO
Os ensaios no estado endurecido foram realizados aos 28 dias de idade dos

corpos de prova, de modo a determinar as resistências alcançadas pelas interações
proporcionadas na formação da estrutura interna.
Como o produto final da pesquisa é uma argamassa para revestimento, tornase

imprescindível

os

ensaios

de

compressão

axial

e

de

arrancamento,

demonstrados a seguir.
3.5.1 Resistência à compressão axial
A fim de determinar a capacidade de carga limite que a argamassa poderá
estar submetida, além de observar sua reação durante o carregamento, foi realizado
o ensaio de compressão axial, que consiste na impressão de um esforço na direção
perpendicular ao diâmetro, que tende a provocar um encurtamento ou ruptura do
corpo de prova.
A resistência à compressão axial baseou-se nas recomendações da ABNT
NBR 5.739:2007 (Concreto - Ensaio de compressão de corpos de provas
cilíndricos), onde foram utilizados cinco corpos de prova, de cada traço, elaborados
à partir de parâmetros controláveis e constantes, conforme mencionado na
metodologia.
Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção do
IFRN-CNAT, onde se utilizou uma prensa eletromecânica (figura 47), com
capacidade para 200 toneladas e velocidade de carregamento entre 0,3 MPa/s e 0,8
MPa/s.
Destarte, este procedimento foi desenvolvido na segunda e terceira etapa da
pesquisa, no sentido de averiguar a viabilidade dos componentes da argamassa, a
apreciação das proporções (20%, 50% e 80%) na segunda fase, e a interação
proporcionada pela inserção dos pigmentos com o traço de referência, para a
terceira fase.
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Figura 47 - Prensa eletromecânica

3.5.2 Absorção de água por imersão
O ensaio de absorção de água por imersão tem como objetivo determinar o
índice de absorção, além do índice de vazios e a massa especifica da argamassa.
Normatizado na ABNT NBR 9.778:2009, o ensaio seguiu as recomendações
ensaiando cinco corpos de prova para cada traço (do 0 ao 4), e três, para cada um
dos traços 05, 06 e 07 (figura 48), aos 28 dias de idade, estando todos isentos de
óleo ou outros materiais aderidos na moldagem, sendo parte componente da
segunda e terceira etapa da pesquisa.
O ensaio permitiu averiguar as absorções e o índices de vazios dos RDM
iniciais (traços 0 e 1), assim como os que utilizaram o RVT nas proporções de 20%,
50% e 80% (segunda fase), assim como a interação proporcionada pela inserção
dos pigmentos nos traços 05, 06 e 07, compondo a terceira fase da pesquisa.
O procedimento do ensaio é feito em algumas etapas, a realizar-se após cura
do material, necessitando de balança hidrostática (figura 49), recipientes e estufa.
Assim sendo, inicialmente, os corpos de provas foram imersos em água por
72h, de modo a se obter a massa úmida por meio de aferição da massa em balança
hidrostática, em seguida enxugados suas superfícies, para obtenção da massa
saturada de superfície seca.
Após esta etapa, para determinar a massa seca, os corpos de prova, de cada
traço, foram mantidos em estufa por um mesmo período de tempo que foram
imersos, de forma a manter o padrão do ensaio.
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Figura 48 - Exemplares de cp’s dos traços 05, 06 e 07, após retirada da estufa

Figura 49 - Balança hidrostática

3.5.3 Absorção de Água pelo Método do Cachimbo
A fim de avaliar o comportamento do revestimento aplicado em alvenaria, na
terceira fase da pesquisa, frente à ação da água, foi realizado o ensaio de absorção
pelo método do cachimbo, de modo a averiguar a permeabilidade de cada amostra,
quando submetida à ação de chuvas.
Para Freitas (2010) o preenchimento dos vazios, a umidificação da superfície
dos grãos de areia e do aglomerante é realizada pela água de amassamento das
massas. Contudo, se a presença de água torna-se excessiva ela pode sair da
mistura por exsudação, evaporação ou sucção da base. Segundo Santos (2011), a
absorção de água representa a capacidade que a argamassa possui de reter a água
de amassamento contra a sucção da base ou a evaporação. Essa característica é
importante pois permite a adequada hidratação do cimento, promovendo o
endurecimento da argamassa de forma gradativa, garantindo o desempenho
esperado no revestimento ou no assentamento.
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Com base no exposto, o ensaio de absorção realizado, ainda não
normatizado no Brasil, foi proposto pelo Centre Scientifique et Technique de la
Construction (CSTC, 1982).
O ensaio simula uma situação real onde a argamassa estará submetida a
chuva, com uma determinada força da água sobre os poros do revestimento, sendo
a pressão de referência igual a 920 Pa, que corresponde a ação estática de um
vento com velocidade de aproximadamente 140 km/h, onde a altura de água
corresponde à pressão (kgf/m²) exercida por ela (1 mm de coluna d’água é
correspondente 1 kgf/m², que resulta em, aproximadamente 10 Pa)
O ensaio mede a absorção da superfície e a permeabilidade, constituindo-se
de um tubo de vidro com graduação de décimos de ml que varia de 0,0 ml a 4,0 ml,
com uma borda plana circular para evitar a perda de água.
O cachimbo é fixado ao revestimento, previamente limpo, com massa de
calafetar a base de silicone, cera ou qualquer material que garanta a fixação e a
vedação da borda do equipamento (figura 50).
Posteriormente é realizado o preenchimento com água potável e registrados
os níveis da água nos tempos de 5, 10 e 15 minutos.
Figura 50 - Cachimbos fixados aos revestimentos e preenchidos com água

3.5.4 Resistência de aderência à tração (Ra)
A resistência da aderência à tração direta do revestimento pode ser avaliada
pelo ensaio de arrancamento por tração direta, cujo procedimento é descrito na
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ABNT 13528:2010 (Revestimento de Paredes de Argamassas Inorgânicas:
Determinação da Resistência de Aderência à Tração) indicado ao revestimento de
argamassa aplicado em obra ou laboratório, sobre substratos inorgânicos não
metálicos.
O ensaio torna-se importante para verificar a interação entre as camadas
constituintes

do

revestimento

(base,

camada

de

ligação,

revestimento),

determinando o valor da tensão de aderência máxima que o revestimento suporta,
assim como qual a interface do revestimento que apresenta menor resistência às
tensões atuantes no revestimento.
O procedimento do ensaio é feito em algumas etapas, a realizar-se após cura
do material.
Para isso, é feito a limpeza do substrato de tijolo cerâmico e aplicação da
camada de chapisco, de traço 1:2, com aditivo polimérico. Após sua cura, são a
fixadas de taliscas, que deram forma aos painéis do RDM, cuja dimensão é 60 x 60
x 0,15 cm. (figura 51)
Figura 51 - Painel para aplicação do RDM

.

Os traços de RDM produzidos para aplicação foram, respectivamente, o 05,
06 e 07 – todos com a mesma porcentagem de materiais (10%SBR + 20% RVT +
2% PIGMENTO), variando a tonalidade do pigmento – com lançamento manual (não
mecanizado), conforme figura 52.
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Figura 52 - RDM dos traços 05, 06 e 07 aplicados em substrato de tijolo cerâmico com
chapisco

Aos 28 dias de idade dos painéis, são realizados, com uma furadeira
acoplada a uma broca tipo serra-copo, de 50 mm de diâmetro, furos para a
realização do ensaio de arrancamento. Ao todo são feitos 12 perfurações,
distribuídas de forma aleatória, contemplando juntas e blocos. (figura 53)
Figura 53 – Painéis para execução do ensaio de aderência e furadeira com serra-copo
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Após limpeza da superfície, sobre cada furo é colada uma pastilha circular
com resina epóxi, poliéster ou similar, conforme a figura 54. Posteriormente, a
pastilha é acoplada ao equipamento de tração.
Figura 54 – Pastilhas usadas no ensaio de aderência e painel de RDM (traço 06).

O passo seguinte é a introdução do aparelho de arrancamento (dinamômetro
de tração), dotado de dispositivo para leitura de carga. As pastilhas são, então,
arrancadas, conforme as figuras 55 e 56.
Figura 55 - Dinamômetro de tração acoplado à pastilha metálica, previamente aderia
ao RDM
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Figura 56 - Pastilha de ensaio de Ra, após arrancamento.

Por fim, as amostras são analisadas, quando então são estimadas as
resistências de aderência à tração de cada arrancamento (Ra), em MPa, além de
avaliada a forma de ruptura de cada um deles.

3.6

ENSAIOS TERMICOS

3.6.1 Determinação da condutividade térmica, capacidade calorífica e
resistência térmica do RDM
O ensaio consiste na introdução de um filamento uniforme (sonda) no centro
axial do corpo de prova cilíndrico (5 x 10cm) (figura 57), conectando-a ao
equipamento de leitura. A sonda tem a função de dissipar calor e medir a
temperatura no interior da amostra, atuando como um termômetro de resistência.
Figura 57 - Exemplares dos cp's para ensaio térmico
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Para o ensaio, foi utilizado um medidor de propriedades termofísicas portátil,
o KD2 PRO, cuja precisão de leituras é variável em ±10% (figura 58)
Figura 58 - Medidor de propriedades térmicas

O objetivo do ensaio é obter as propriedades termofísicas inerentes ao RDM
proposto, como: Condutividade (K), Calor específico (C), Difusividade (D) e
Resistência térmica (R), que irá auxiliar na obtenção da transmitância térmica do
sistema construtivo.
3.6.2 Determinação da resistência térmica equivalente e transmitância no
sistema construtivo
De modo a averiguar o enquadramento da vedação com RDM na ABNT NBR
15.575-4:2013 (Edifícios habitacionais – Desempenho), foram necessárias as
determinações da resistência térmica equivalente (Rtequivalente) do sistema construtivo
(RDM + chapisco + tijolo cerâmico de oito furos) e da transmitância térmica. Para
isso, observou-se na literatura equivalente, a condutividade térmica dos diversos
materiais, chapisco e tijolo cerâmico.
Para tanto, foram aferidas as radiações incidentes na face externa com um
radiômetro, no horário de incidência direta e indireta, ou seja, no período mais crítico
(aproximadamente às 10h da manhã) e mais ameno (às 16h), respectivamente
(figura 59).
Além disso, foram aferidas nos mesmos horários, com um termômetro
infravermelho, as temperaturas internas e externas da parede, para cada RDM.
(figura 60).
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Figura 59 – Aferição da incidência da radiação direta sobre o RDM

Figura 60 – Aferições das temperaturas interna e externa da alvenaria com RDM

Na figura 61, tem-se um diagrama esquemático do sistema, considerado nos
cálculos de transmitância térmica (U).
Figura 61 - Diagrama esquemático do sistema e direção do fluxo de calor
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Para o cálculo da transmitância, foram consideradas as seguintes equações,
conforme Marques (2013) e a metodologia estabelecida pela NBR 15220-2 (ABNT,
2005):

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑠𝑖 +

𝑒𝑐
𝐾𝑐

+

𝑒𝑅𝐷𝑀
𝐾𝑅𝐷𝑀

+

𝑒𝑡𝑖𝑗
𝐾𝑡𝑖𝑗

+ 𝑅𝑠𝑒

(4)

Onde:
Req – resistência térmica equivalente(m².°C/W)
Rsi – resistência superficial interna (m².°C/W)
Rser - resistência superficial externa (m².°C/W)
Kc - condutividade térmica do chapisco (W/m ºC)
KRDM - condutividade térmica do RDM (W/m ºC)
Ktij - condutividade térmica do tijolo(W/m ºC)
ec – espessura do chapisco (m)
eRDM – espessura do RDM (m)
etij – espessura do tijolo (m)
A transmitância térmica do sistema considerado é dada pelo inverso da
resistência térmica equivalente.
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4. RESULTADOS
Este capítulo é reservado à apresentação e discussão dos resultados obtidos
nos procedimentos experimentais para os ensaios realizados com os materiais,
corpos de prova nas idades mencionadas e respectivos traços, por meio de tabelas
e gráficos com suas respectivas interpretações.
4.1

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

4.1.1 Cimento e aditivo
A partir do ensaio de Kantro (1980) foi possivel determinar o índice de
saturação do aditivo, adotando, para seleção do teor ideal, o valor anterior ao que
apresentasse um aumento menor do que 50% no crescimento da área de
espalhamento da pasta, em relação ao índice anterior. Sendo, portanto, escolhido o
índice de 1,5% s.p.c. para a pesquisa.

CPB - 52 –
Estrutural

Tabela 31 - Ensaio de espalhamento da pasta (Kantro), para escolha do teor de
saturação do aditivo plastificante.
Quantidade
do aditivo
s.c.p.(%)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

Ø médio de
espalhamento
(cm)
12,5
17,5
22,5
22,5
22,5

Área de
espalhamento
(cm²)
490,63
961,63
1589,63
1589,63
1589,63

Diferença de área, em
relação à medição anterior
(cm²)
471
628
0
0

A caracterização do cimento, de acordo com a ABNT NBR NM 23:2001 e
ABNT NBR NM 45:2006 é demonstrado na Tabela 32.

Caracterização
do cimento CPB 52 – Estrutural

Tabela 32 - Caracterização do cimento CPB - 52 - Estrutural
Ensaio realizado
Massa unitária no estado
solto
(NBR NM 45:2006)
Massa específica aparente
(NBR NM 23:2001)
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Resultado
(g/cm³)
1,01
2,98
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4.1.2 Areia e Resíduo de vidro temperado (RVT)
As caracterizações dos aglomerantes estão demonstradas nas tabelas 33, 34,
35, 36 e 37, além da figura 62.
Tabela 33 - Composição granulométrica e módulo de finura do agregado miúdo – areia
- (ABNT NBR NM 248:2003)
Peneira
# (mm)
2,36
1,2
0,6
0,3
0,15
Fundo

Massa retida
% retida
% retida
(g)
individual
acumulada
14,89
1,5
1,5
132,48
13,2
14,7
434,66
43,5
58,2
215,63
21,6
79,8
159,49
15,9
95,7
42,85
4,3
100,0
Obs.: Amostra inicial (g) = 1000g ; Amostra final (g) = 998,5 g

Módulo de
finura

2,49

O gráfico apresentado na figura 62 mostra a curva granulométrica da amostra
ensaiada, comparando-a com os limites utilizáveis para o agregado miúdo,
sugeridos pela ABNT NBR 7.211:2009.
Figura 62 - Curva granulométrica da amostra ensaiada, comparada com os limites de
zona utilizável inferior e superior para o agregado miúdo - areia - (ABNT NBR
7.211:2009)
Limites Granulométricos para o Agregado Miúdo
100%
90%

% retida acumulada

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Fundo

0,15

0,3

0,6

1,2

0%
2,36

Abertura das peneiras (mm)
amostra
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As caracterizações físicas da areia, quanto à massa unitária no estado
solto (ABNT NBR NM 45:2006), massa específica aparente, por meio do frasco de
Chapman (ABNT

NBR NM

52:2009),

umidade higroscópica (ABNT

NBR

6.457:1986), são apresentadas, respectivamente, nas tabelas 34, 35 e 36. Já a
composição granulométrica e módulo de finura do RVT, segundo a ABNT NBR NM
248:2003, é demonstrada na tabela 37.
Tabela 34 - Resultados do ensaio de massa unitária no estado solto, do agregado
miúdo - areia - (ABNT NBR NM 45:2006)
Item
Recipiente (g)
Recipiente + amostra (g)
Volume do recipiente (cm³)
Densidade calculada (g/cm³)
Densidade média (g/cm³)

Primeira
Medição
2652
10025
4913
1,50

Segunda
medição
2652
10072
4913
1,51
1,50

Terceira
Medição
2652
10038
4913
1,50

Tabela 35 - Resultados do ensaio de massa específica aparente, por meio do frasco de
Chapman – areia - (ABNT NBR NM 52:2009)
Item
Volume inicial (ml)
Volume final (ml)
Massa da amostra (g)
Densidade calculada (g/cm³)
Densidade média (g/cm³)

Primeira medição

Segunda medição

200
395
500,0
2,57

200
394,5
500,0
2,57
2,57

Tabela 36 - Resultados do ensaio de umidade higroscópica do agregado miúdo – areia
- (ABNT NBR 6.457:1986)
Cápsula
Massa da cápsula (g)
Massa da cápsula + amostra úmida (g)
Massa da cápsula + amostra seca (g)
Umidade da amostra (%)
Umidade média (%)

Amostra 1
z.28
21,0
114
113,656
0,37

Amostra 2
b.304
21,3
118,8
118,499
0,31
0,36

Amostra 3
a.31
15,6
84,3
84,028
0,40

Tabela 37 - Composição granulométrica e módulo de finura do agregado miúdo - vidro
- (ABNT NBR NM 248:2003)
Peneira
# (mm)
4,75
2,36
1,2
0,6
0,3
0,15
Fundo

Massa retida
% retida
% retida
(g)
individual
acumulada
0
0
0
674,4
66,6
66,6
338,4
33,4
100,0
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
Obs.: Amostra inicial (g) = 1000g ; Amostra final (g) = 998,5 g
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4.1.3 Sílica
As

caracterizações

da

microssílica

utilizada,

na

pesquisa,

estão

demonstradas na tabela 38.

Tabela 38 - Resultados dos ensaios de caracterização da microssílica utilizada
Ensaio realizado
Massa unitária no estado solto
(NBR NM 45:2006)
Massa específica aparente
(NBR NM 23:2001)

4.2

Resultado
(g/cm³)
0,64
2,25

ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA
Todos os traços foram submetidos ao ensaio de consistência, conforme a

(ABNT NBR NM 67:1998), atingindo a faixa de espalhamento entre de 25 cm +/2cm, obtida no ensaio de Kantro (tabela 39). Para isso, houve ajuste na relação a/c
e inserção de aditivo plastificante, de modo a garantir a trabalhabilidade adequada, a
partir do traço de referência (traço 0).
Observa-se que à medida que se aumentou o percentual de vidro incorporado
à mistura, houve um acréscimo no índice de consistência (tabela 39), fato
correlacionado à impermeabilidade dos grãos do resíduo de vidro e à não adsorção
da água na superfície desse resíduo. Outrossim, os grãos de areia têm a capacidade
de absorver água. Por vezes, o volume absorvido atinge 30% do volume total dos
grãos, além da água adsorvida na superfície do grão de areia. Com a adição do
resíduo de vidro, aumentou-se a disponibilidade de água para a hidratação e para a
fluidificação da argamassa.
Observa-se, portanto, que a além da substituição parcial do agregado pelo
resíduo de vidro, a utilização de adições minerais e aditivos químicos ou poliméricos
interferiu na mobilidade da massa e na coesão entre os elementos componentes,
adaptando assim a relação a/c em função da consistência e da trabalhabilidade da
mistura, de modo a sempre obter o índice proposto de 250 ± 20 mm.
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O espalhamento para as massas pigmentadas (traços 5, 6 e 7) ficou próximo
ao do traço 2, cuja composição difere apenas neste material, demonstrando que não
houve alteração circunstancial pela adição. (Tabela 39)
Tabela 39 - índice de consistência

4.3

Traço

Índice de consistência (cm)

0
1
2
3
4
5
6
7

24,5
23,5
26
25,6
23,4
25,5
25
25,5

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL
Os resultados dos ensaios de compressão axial dos corpos-de-prova, aos 28

dias, com traços conforme dosagens elaboradas, estão compilados na Tabela 40.
Tabela 40 - Resultados dos ensaios de compressão axial para os traços 0, 1, 2, 3 e 4
Resistencia a compressão axial (MPa)
Desvio
Resistência mecânica à
Traço
padrão
compressão axial*
cp1
cp2
cp3
cp4
cp5
(Sd)
(MPa)
0
24,1
18,7
23,8
20,7
20,5
2,3
17,7
1
19,6
21,8
20,1
21,3
18,3
1,4
17,9
2
17,0
20,4
20,6
18,7
19,2
1,5
16,8
3
17,1
18,7
22,1
18,3
21,5
2,2
16,0
4
9,2
12,2
9,7
12,7
12,4
1,7
8,5
*Resistência mecânica à compressão axial (MPa) = resistência média (MPa) – 1,65 x desvio padrão

De modo a garantir a confiabilidade dos resultados, foram utilizados, na
determinação da resistência a compressão, todos os corpos de prova, considerando
o desvio padrão adotado, de modo a não apresentar valores discrepantes.
Do ponto de vista mecânico, o ensaio de compressão axial já demonstra, para
o de referência (traço 0), viabilidade da argamassa manufaturada para revestimento
decorativo monocamada.
Os traços de referência (0) e o traço 1, o qual diferencia-se do traço de
referência apenas pelo uso do aditivo à base de estireno butadieno, apresentaram
resultados praticamente iguais em termos de resistência à compressão.
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Já os traços 2 e 3, também podem ser considerados da mesma classe de
resistência, divergindo apenas esteticamente.
O traço 4, apesar de atender à resistência recomendada para a aplicação em
revestimentos, do ponto de vista de substituição do agregado pelo RVT (resíduo de
vidro temperado) apresentou vazios significativos, o que inviabilizou sua utilização.
Os respectivos compostos de traço 02, 03 e 04 apresentaram resultados
satisfatórios, demonstrando que há a possibilidade de reutilização de um material
inerte na natureza na composição do RDM.
Além disso, o ensaio foi crucial para determinar as constantes da terceira fase
da pesquisa: o teor máximo de vidro que seria substituído no RDM.
Nota-se que o desempenho mecânico foi afetado somente para os traços
com substituição de agregado por RVT com o teor de 80%. Para os traços com
substituição de 20% e 50%, a classe de resistência não apresentou diferenças
significativas. Contudo, o teor máximo pesquisado (80%) ainda promove uma
argamassa decorativa monocamada com resistência à compressão adequada,
segundo requisitos da ABNT NBR 13.281:2005 (Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos – Requisitos), conforme a tabela 41.
Tabela 41 – Classificação das argamassas de revestimento – Resistências
Classe

Resistência à compressão (MPa)

P1
P2
P3
P4
P5
P6

≤2,0
1,5 a 3,0
2,5 a 4,5
4,0 a 6,5
5,5 a 9,0
> 8,0
Fonte: ABNT NBR 13.281:2005

Porém, a escolha do traço para pigmentação da argamassa considerou, como
determinante, o acabamento estético proporcionado, uma vez que os percentuais de
50% e 80% deixaram a superfície dos corpos de prova com inúmeras
irregularidades.
Assim sendo, a pigmentação se deu a partir do traço 02, dando origem aos
traços 5, 6 e 7, demonstrando, assim como os demais traços, viabilidade mecânica.
(tabela 42)
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Tabela 42 - Resultados dos ensaios de compressão axial para os traços 5, 6 e 7
Traço

Resistencia a compressão axial
(MPa)
cp1

cp2

cp3

Desvio
padrão
(Sd)

Resistência mecânica à
compressão axial* (MPa)

5 (Azul)
18,2
19,8
16,5
1,7
15,4
6 (Amarelo)
20,3
20,7
23,4
1,7
18,7
7 (Vermelho)
26,7
30,6
32,0
2,7
25,2
*Resistência à compressão axial (MPa) = resistência média (MPa) – 1,65 x desvio padrão

A interação do RDM com o pigmento vermelho (traço 5) provocou um
acréscimo substancial ao composto, demonstrando uma maior interação na reações
produzidas na formação da estrutura interna.
Já os traços 6 e 7, utilizando os pigmentos amarelo e azul, respectivamente,
apresentaram-se dentro do esperado, visto que tomaram como base o traço 02.
Assim sendo, todos os compostos possuem resistência à compressão axial
maior que o mínimo estabelecido para o índice de classificação máximo (P6)
determinado na ABNT NBR 13.281:2005.
Resumidamente, os resultados mencionados estão apresentados nas figuras
63 e 64.
Figura 63 - Resistência à compressão axial (MPa) considerada para os traços 0, 1, 2, 3,
4 e o limite mínimo proposto pela ABNT NBR 13.281:2005

25,0

Resistência mecânica considerada
TRAÇO 0

20,0

(MPa)

TRAÇO 01
15,0

TRAÇO 02
TRAÇO 03

10,0

TRAÇO 04
5,0

17,7

17,9

16,8

16,0

0,0
TRAÇOS
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Figura 64 - Resistência à compressão axial (MPa) considerada para os traços 2, 5, 6, 7
e o limite mínimo proposto pela ABNT NBR 13.281:2005
30,0
25,0
TRAÇO 02
20,0
(MPa)

TRAÇO 05
15,0

TRAÇO 06

10,0

TRAÇO 07
ABNT NBR
13.281:2005

5,0
16,8

15,4

18,7

25,2

8

0,0

4.4

ABSORÇÃO DE ÁGUA POR IMERSÃO
A tabela 43 e a figura 65apresentam os resultados de absorção de água e

índice de vazios, realizado em corpos de prova cilíndricos de 50 mm x 100 mm, aos
28 dias de idade, conforme a ABNT NBR 9.778:2009, para as argamassas
produzidas na segunda fase da pesquisa, mediante as dosagens elaboradas.
Tabela 43 - Resultados dos ensaios de absorção de água por imersão
Massa saturada

Massa seca

Massa úmida

Índice
de
vazios
(%)

Traço

cp1
(g)

cp2
(g)

cp3
(g)

cp1
(g)

cp2
(g)

cp3
(g)

cp1
(g)

cp2
(g)

cp3
(g)

Índice de
absorção
(%)

0

396,3

395,0

397,5

361,3

359,9

362,4

204,1

202,3

204,6

9,7

18,2

1

364,8

372,9

369,6

336,1

342,7

339,4

178,0

185,0

182,9

8,7

15,9

2

379,4

381,3

378,2

351,4

354,4

351,5

187,1

190,4

187,4

7,7

14,2

3

376,8

383,0

379,7

349,8

356,3

351,2

187,1

189,1

187,8

7,8

14,3

4

353,0

354,7

353,1

192,6

191,7

191,7

382,8

383,7

382,2

8,3

15,3
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Figura 65 - Resultados dos ensaios de absorção de água por imersão

Índice de absorção e índice de vazios
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As amostras do traço 0, diferente das demais, não apresentam aditivo
polimérico em sua composição, porém contam com a adição mineral e pintura
protetiva de silicone (impermeabilização externa), após o desmolde, com o processo
de cura seca. Já as amostras do traço 1 contam com a adição do aditivo polimérico,
fato que justifica a diminuição do índice de absorção e de vazios.
As amostras do traço 2, que conseguiram os menores índices de absorção
por imersão e de vazios, além de contarem com a sílica ativa e o SBR em sua
composição, tiveram seu fator a/c reduzido em relação ao traço 1 e ainda a
introdução do RVT na sua composição.
Nota-se que a substituição do agregado por RVT, em termos de índice de
absorção e de vazios, apresentou resultado já esperado, visto que as partículas de
vidro são maiores e não necessitam de muita água para serem envolvidas, além de
que a relação a/c foi reduzida, progressivamente, do traço 2 até o traço 4.
Contudo, há uma proporcionalidade entre o aumento de teor de vidro
temperado e aumento do índice de absorção e de vazios, demonstrando que há um
teor ótimo considerado para ser utilizado na terceira fase da pesquisa. Assim sendo,
escolheu-se o traço 2 para o desenvolvimento da pigmentação, conforme a tabela
44.
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Tabela 44 - Resultados dos ensaios de absorção de água por imersão para os traços
02, 05, 06 e 07
Massa saturada

Massa seca

Massa úmida

Traço

cp1
(g)

cp2
(g)

cp3
(g)

cp1
(g)

cp2
(g)

cp3
(g)

cp1
(g)

cp2
(g)

cp3
(g)

Índice de
absorção
(%)

2

379,4

381,3

378,2

351,4

354,4

351,5

187,1

190,4

187,4

7,7

Índice
de
vazios
(%)
14,2

5

419,5

420,1

-

385,6

385,7

-

225,5

225,4

-

9,5

17,6

6

381,6

380,0

-

351,5

352,0

-

188,4

188,4

-

8,6

15,1

7

373,2

373,0

-

338,7

338,3

-

180,3

180,1

-

9,8

17,9

Quanto à inserção de pigmento aos compostos, percebe-se, a partir da
análise das amostras, que há um aumento no teor de absorção e índice de vazios,
tornando-os mais permeáveis e mais absorventes. Porém, apesar do aumento, os
resultados obtidos se apresentam dentro do esperado.
Os índices auferidos nos ensaios permitiram ainda conhecer as propriedades
das argamassas produzidas, na segunda e terceira fase, quanto às suas massas
específicas, apresentadas na tabela 45.
Tabela 45 - Massa específica seca e saturada para os traços 0, 1, 2, 3 e 4
Traço
0
1
2
3
4

Massa específica
seca (δs)
(g/cm³)
1,88
1,81
1,84
1,84
1,85

Massa específica
saturada (δsat)
(g/cm³)
2,06
1,97
1,98
1,98
2,01

Quando se compara o traço 0 com o 1, nota-se que houve redução das
massas específicas, explicado pela utilização do aditivo polimérico, e justificando a
sua utilização nos traços posteriores.
A partir da análise dos dados, da segunda fase, infere-se que não há, para as
amostras dos traços 2, 3 e 4, variações expressivas entre as massas especificas
seca e saturada, entre si. Dessa forma, observam-se os valores das massas
especificas para o traço que dará origem a terceira fase, utilizando o teor de 20% de
RVT utilizado (traço 2).
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No entanto, nota-se que há uma correlação entre o teor de utilização do RVT
nas amostras dos traços 2, 3 e 4 com a massa especifica, de modo que o limite de
50% de RVT acarreta no aumento desses índices.
Todavia, considerando os valores dos outros ensaios como excludentes, a
pigmentação se deu a partir do traço 02, dando origem aos traços 5, 6 e 7,
demonstrados na tabela 46.
Tabela 46 - Massa específica seca e saturada para os traços 2, 5, 6, e 7
Traço

Massa específica
seca (δs)
(g/cm³)

Massa específica
saturada (δsat)
(g/cm³)

1,84
1,98
1,83
1,75

1,98
2,16
1,98
1,93

2
5
6
7

Quanto às amostras com pigmento, traço 5, 6 e 7, há diferenciação
significativa nos resultados, quando comparadas com o traço de origem (traço 02).
Há, para o traço 07, com coloração azul, redução em todas as massas especificas, o
que denota que a relação massa seca / volume total do sólido (com poros
impermeáveis) diminuiu, assim como a massa saturada / volume total do sólido (com
poros impermeáveis e permeáveis).
Já os traços 05 e 06, apresentam valores próximos do traço base (traço 02).
Pode-se atestar, a partir da tabela 47, que todas as amostras elaboradas, em
ambas as fases, se enquadram nos limites estabelecidos da ABNT NBR
13.281:2005, quanto à densidade de massa aparente no estado endurecido 3.
Tabela 47 - Classificação das argamassas segundo sua densidade de massa aparente
no estado endurecido, conforme ABNT NBR 13.281:2005
Classe
M1
M2
M3
M4
M5
M6

Densidade de Massa Aparente no
Estado Endurecido (g/cm³)
≤1,2
1,0 a 1,4
1,2 a 1,6
1,4 a 1,8
1,6 a 2,0
> 1,8
Fonte: ABNT NBR 13.281:2005

3

Valores obtidos por meio do ensaio normatizado na ABNT NBR 13280:2005 – Argamassa para assentamento
e revestimento de paredes e tetos – Determinação da densidade de massa aparente no estado endurecido
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4.5

ABSORÇÃO PELO MÉTODO DO CACHIMBO (RA)
Os resultados do ensaio de absorção pelo método do cachimbo, realizados

nas amostras aplicadas ao substrato com camada de ligação de chapisco, estão
apresentados na tabela 48.
Tabela 48 - Médias dos resultados da absorção pelo método do cachimbo para
argamassas do traço 05, 06 e 07.
Traço

5 mim (cm³)

10 mim (cm³)

15 mim (cm³)

Traço 05
Traço 06
Traço 07

0,4
0,75
0,05

0,5
0,9
0,08

0,7
1,1
0,1

Analisando os dados, nota-se que a introdução do pigmento não
comprometeu a estrutura da argamassa, quanto à permeabilidade a água, visto que
se associou aditivo plastificante ao composto.
Além disso, pode-se perceber que para obtenção desses valores tão baixos
foi fundamental tratar o chapisco com aditivo polimérico, diminuindo assim a
permeabilidade ao substrato.
Desse modo, pode-se afirmar que o revestimento conseguiu reter a água de
amassamento contra a sucção do substrato ou por evaporação, garantindo assim a
estanqueidade, propriedade fundamental ao revestimento decorativo, assim como a
durabilidade.
A variação dos valores entre os traços deve-se, provavelmente, a posição
entre os cachimbos em relação a junta dos blocos, confirmando o exposto por
Scartezini et al. (2002)
De modo sintético e sistemático, o resultado do ensaio de absorção pelo
método do cachimbo pode ser visualizado na figura 66.

Absorção capilar (ml)

Figura 66 - Resultados do ensaio de absorção de água pelo método do cachimbo
Resultados do ensaio de absorção de água pelo método do
cachimbo

1,5

Traço 06;

1
Traço 05;

0,5

Traço 07;

0
0

5

10

Tempo em minutos
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4.6

RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO (RA)
A adesão da argamassa ao substrato é a propriedade que caracteriza o

comportamento do conjunto substrato/revestimento quanto ao desempenho
decorrente da aderência. O ensaio de aderência à tração, normatizado na ABNT
13528:2010, determina, dentre outras coisas, uma linguagem representativa dos
diversos locais onde ocorrem as rupturas nos revestimentos de argamassas, quando
executado, conforme a figura 68.
Figura 67- Tipos de ruptura no ensaio de determinação de resistência de aderência à
tração

Fonte: ABNT NBR 13528:2010

Dessa forma, as interpretações das imagens apresentadas na Figura 67
sugerem resistências de aderência à tração de valores variáveis. De modo que no
caso da ruptura apresentada em “B” e “D” o valor da Ra é igual ao valor obtido no
ensaio; no caso da ruptura apresentada em “G” há indicação de imperfeição na
colagem da pastilha, devendo ser desconsiderado o resultado; já nos demais casos,
a Ra não foi determinada e é maior do que o valor do ensaio. Contudo, ressalta-se
que quanto mais integro ficar o substrato, melhor está à adesão do revestimento.
A ABNT NBR 13.749:2013 estabelece os limites mínimos de resistência de
aderência à tração (Ra) para revestimentos de argamassa de paredes (emboço e
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camada única), conforme a tabela 49. Sendo, para tanto, necessário à RDM uma Ra
maior do que 0,30 MPa.
Tabela 49 - Limites de resistência de aderência à tração (Ra)
Local
Interna
Externa

Acabamento

Ra (Mpa)

Pintura ou base para reboco
Cerâmica ou laminado
Pintura ou base para reboco
Cerâmica

≥0,20
≥0,30
≥0,30
≥0,30

Fonte: ABNT NBR 13.749:2013

A compilação dos resultados, para as argamassas dos traços 05, 06 e 07, é
apresentada na tabela 50, desconsiderando os que obtiveram falha na execução ou
com resultados fora do desvio padrão.
Tabela 50 - Resultados do ensaio de resistência de aderência à tração de ruptura de
acordo com a legenda apresentada na figura 68 para o traços 05, 06 e 07 (ABNT
NBR13528:2010).

Traço

05

06

07

Número
da
pastilha

Área
da
secção
(cm²)

Carga de
ruptura
(kgf)/cm²

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8

19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62
19,62

8,00
7,20
6,00
8,10
6,70
7,00
7,60
7,90
8,20
8,10
12,10
10,56
11,33
10,91
10,27
11,38
7,93
8,19
7,24
6,12
8,18
6,73
7,70
7,64
7,93
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Tensão de
resistência
de
aderência à
tração (MPa)
0,80
0,72
0,60
0,81
0,67
0,70
0,76
0,79
0,82
0,81
1,21
1,06
1,13
1,09
1,03
1,14
0,79
0,82
0,72
0,61
0,82
0,67
0,77
0,76
0,79

Forma
de
ruptura
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Desvio
padrão
majorado
(Sd)

Tensão de
resistência à
tração (MPa)

0,07

0,63

0,14

0,79

0,05

0,82
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Do exposto, constata-se que para todos os revestimentos, o local de ruptura,
conforme legenda apresentada na figura 66, de acordo com ABNT NBR 13528:2010,
foi na própria argamassa, o que garantiu total integridade ao substrato.
Os valores expressivos obtidos justificam o tipo de cura que foi proposto para
os revestimentos (cura à seco), confirmando o exposto na pesquisa desenvolvida
por Carasek et al. (2008).
Avaliando a substituição da areia pelo RVT, (resíduo de vidro temperado)
pode-se concluir que não houve interferência significativa nos valores de Ra obtidos,
visto

que

os

índices

foram

extremamente

superiores

ao

normatizados,

demonstrando que há a possibilidade de reutilização de material inerte na natureza,
na composição do RDM.
Contudo, nota-se que há interação entre o pigmento e os constituintes da
RDM, visto que houve variação nos resultados de Ra para os traços. Apesar disso,
percebe-se que essas variações não são em grande escala.
Assim sendo, o Revestimento Decorativo Monocamada, em suas diversas
tonalidades, possui resistência de aderência a tração (MPa) maior do que o índice
mínimo (≥0,30), estabelecido na ABNT NBR 13.749:2013.
Resumidamente, os aspectos mencionados podem ser sistematizados na
leitura da figura 69.
Figura 68 - Resistência de aderência à tração para os traços 05, 06 e 07 e o limite
mínimo estabelecido na ABNT NBR 13.749:2013 em (MPa).
1
0,9
ABNT NBR
13.749:2013

Resistência (MPa)

0,8
0,7

TRAÇO 05

0,6
0,5
0,82

0,4

0,63

0,3
0,2
0,1

TRAÇO 06

0,79

TRAÇO 07
0,3

0
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4.7 CONDUTIVIDADE TÉRMICA, CALOR ESPECÍFICO E RESISTÊNCIA
TÉRMICA DO RDM

As propriedades termofísicas do RDM, obtidas à partir do analisador de
propriedades termofísicas KD2 PRO, estão compiladas na tabela 51.
Tabela 51 - Calor específico, Difusividade, Condutividade Térmica e Resistividade
PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS DO RDM PIGMENTADO
Calor específico
2,854 ± 0,285
(C) Mj/m3k
Difusividade
0,335 ± 0,033
(D) mm2/s
Condutividade
0,95 ± 0,095
(K)
w/mk
Resistividade
104,7 ± 10,4
(R) °C·cm/W

Observa-se que a condutividade térmica (K) apresenta-se dentro do esperado
para uma argamassa (1,15 – 0,65W/m.°C) (LAMBERTS et al., 1997), visto que não
foi utilizado, em sua composição, nenhum material com característica isolante.

4.8

RESISTÊNCIA TÉRMICA EQUIVALENTE E TRANSMITÂNCIA DO

SISTEMA CONSTRUTIVO

Para determinação da resistência térmica equivalente foi necessário
determinar, por meio de pesquisa do referencial teórico, a condutividade térmica das
camadas do chapisco e do tijolo cerâmico utilizado, conforme a tabela 52.
Tabela 52 - Resistências térmicas dos elementos do sistema de vedação

Espessura (e)
(m)
Condutividade (K)
(w/mk)
Resistência (R)
(m².°k/W)
(*) Lamberts et al. (1997)

RDM
PIGMENTADO

CHAPISCO

TIJOLO CERÂMICO

0,015

0, 015

0,08

0,95

1,15 *

1,05 *

0,157

0,130

0,0761
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A determinação da resistência térmica equivalente é apresentada na tabela
53.
Tabela 53 - Resistência e transmitância térmica equivalente do sistema de vedação
com RDM pigmentado
SISTEMA DE VEDAÇÃO COM RDM PIGMENTADO
Espessura (e)
(m)
Resistência térmica equivalente (Req)
(m².°k/W)
Transmitância térmica (U)
(W/m²°k)
2
Resistência superficial externa** (Rse) = 0,13 m .K/W.

0,11
0,5343

1,87

Resistência superficial interna **(Rsi) = 0,04 m2.K/W.

Assim sendo, com base na metodologia de cálculo utilizada (MARQUES,
2013; e ABNT NBR 15220-2:2005), percebe-se que,

para as condições

estabelecidas em ensaio, o valor de transmitância térmica encontra-se dentro dos
limites estabelecido na ABNT NBR 15.575 – 4:2013 (U ≤ 3,7 se ∝ ≤ 0,6 e U ≤ 2,5 se
∝ > 0,6) para a zona bioclimática 8, na qual inclui-se a cidade de Natal/RN.
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5. CONCLUSÕES

1. As amostras do traço 02, argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 (em
massa) que constituí o RDM, com resíduo de vidro temperado, para
aplicação em fachadas, apresentaram desempenho mecânico, térmico e
estético satisfatórios, para os materiais utilizados quais sejam: Cimento
branco estrutural CPB 52; adição de microssílica densificada (10% em
substituição ao cimento); areia, com composição granulométrica dentro da
zona utilizável e módulo de finura de 2,49; RVT, com módulo de finura de
4,67 e 20% em substituição da areia; aditivo plastificante polifuncional
(1,5% s.p.c.) e 10% de SBR (aditivo polimérico), atendendo a todos os
requisitos de norma.
2. A argamassa RDM, citada anteriormente, apresentou propriedades
satisfatórias

para

regularidade

da

estanqueidade
superfície,

à

água,

desempenho

aderência
térmico,

ao

suporte,

consistência

e

plasticidade.
3. Como exigência funcional requerida para argamassas RDM, em todos os
traços, a trabalhabilidade demonstrou-se adequada, consequência do
índice de consistência de 250±20 mm adotado.
4. O processamento dos resíduos deve seguir um procedimento, para que os
produtos desenvolvidos apresentem um desempenho compatível com os
padrões técnicos.
5. Há viabilidade de reutilização do RVT como material inerte, com a faixa
granulométrica adotada (passante na peneira #4,75 mm e retido na #1,20
mm) e módulo de finura de 4,67.
6. Os resultados obtidos confirmaram a viabilidade da utilização do RDM
proposto para os traços com ou sem pigmentação e com 20% de RVT,
comprovadamente por meio do desempenho mecânico, térmico e estético,
com índices bastante satisfatórios, alcançados em ensaios laboratoriais
normatizados.
7. Pode-se mensurar, a partir dos ensaios preliminares (da segunda fase) e

aparência estética, o teor adequado do resíduo de vidro temperado em
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substituição ao agregado, para o (RDM), em 20% (traço 02), de modo que
porcentagens maiores provocaram vazios consideráveis no composto,
característica não desejada em virtude da ausência de geometria regular e
imperfeição da superfície do material, além de inviabilizar um acabamento
final adequado às fachadas dos edifícios.
8. Quanto ao emprego dos aditivos, diante dos resultados apresentados,
pode-se afirmar que a adoção do aditivo polimérico imprimiu significativa
diminuição da permeabilidade, promovendo uma melhor integridade dos
constituintes da argamassa, e ainda reduzindo a possibilidade de
manifestação de fissuras de retração pós-cura.
9. No que se refere aos resultados apresentados nos ensaios de resistência
à compressão axial, para as argamassas adotadas (traço 02), a inserção
do pigmento não promoveu alterações substanciais nas resistências
obtidas, quando utilizadas as cores amarela e azul.
10. O desempenho mecânico das argamassas, para todos os traços,
apresentou índices elevados, quando comparado às normatizações,
sendo mais expressivo para o traço 02 (Cimento branco estrutural CPB 52;
adição de microssílica densificada - 10% em substituição ao cimento;
areia, com composição granulométrica dentro da zona utilizável e módulo
de finura de 2,49; RVT, com módulo de finura de 4,67 e 20% em
substituição da areia; aditivo plastificante polifuncional - 1,5% s.p.c.; e 10%
de SBR - aditivo polimérico) entre os RDM’s não pigmentados, e para o
traço 07 (traço 02, com adição do pigmento de cor vermelha), para os
RDM’s pigmentados.
11. A redução do desempenho mecânico dos compósitos com teores de
substituição de areia por RVT em 20, 50 e 80% (traço 02, 03 e 04,
respectivamente), quando comparados aos de referência (traço 0 e 1),
pode ser justificada pela baixa adesão na interface do vidro com a matriz
cimentícia, como também pelo empacotamento dos agregados e forma
dos grãos de RVT.
12. Todos os traços podem ser classificados como P6, segundo a ABNT NBR
13.281: 2005.
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13. Entre as argamassas RDM não pigmentadas, as do traço 02,
supracitados, obtiveram os melhores resultados quanto aos índices de
absorção (7,7%) e de vazios (14,2%).
14. A adição dos pigmentos proporcionou um aumento no teor de absorção e
índice de vazios, tornando os revestimentos mais permeáveis e mais
absorventes. Ainda assim, com resultados satisfatórios.
15. O

ensaio

de

absorção

pelo

método

do

cachimbo

comprovou

estanqueidade do revestimento frente à ação da água, com média de
0,46ml/min para o traço 05, 0,07ml/min para o traço 06 e 0,06ml/min para
o traço 07.
16. Quanto ao ensaio de aderência a tração, ficou comprovada a total
integridade do substrato e a obtenção de valores superiores à norma em,
pelo menos, 50%, sendo mais expressivo o resultado para o traço 07 (0,82
MPa)
17. A condutividade térmica do RDM apresentou-se dentro do esperado para
seus materiais constituintes, assim como a resistividade térmica.
18. A transmitância térmica, para o revestimento aplicado sobre chapisco e
tijolo cerâmico, apresentou-se aquém do índice máximo especificado pela
norma de desempenho das edificações habitacionais (ABNT NBR
15.575:2013), para todos os coeficientes de absorção da radiação solar,
com base nas cores utilizadas (azul, amarelo e vermelho).
19. A abordagem do tema da pesquisa contribuiu com o estudo sobre o
sistema de Revestimento Monocamada Decorativo (RDM), produzido em
canteiro,

contemplando

seus

materiais

e

suas

propriedades,

demonstrando, qualitativamente, sua viabilidade mecânica e estética.
20. É possível destacar diversos parâmetros positivos alcançados com a
utilização do RDM como alternativa ao sistema tradicional, como aspectos
ambientais (com a utilização do RVT), técnicos (enquadramento nas
normatizações relacionadas ao tema), estéticos (por propor colorações
para revestimento de fachadas) e térmicos (pela adequação ao ambiente
construído).
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5.1

PROSSEGUIMENTOS DE PESQUISA
Considerando a amplitude da temática abordada e a escassez de estudos

sobre o desenvolvimento e/ou proposição do RDM manufaturado, a presente
pesquisa conjectura possíveis linhas de investigação que possam complementar os
aspectos abordados, elencando-as a seguir:
1. Análise do comportamento do RDM quanto aos ensaios complementares
e requisitos descritos na ABNT NBR 13281:2005;
2. Análise microscópica, química e de durabilidade do RDM proposto.
3. Avaliar a adequabilidade do RDM quanto ao comportamento acústico, por
meio do coeficiente de absorção acústica;
4. Proposição de normatização específica que regulamente a RDM,
semelhante aos padrões europeus;
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