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RESUMO

A Norma de Desempenho, ABNT NBR 15575:2013, estipulou a
externas (fachada), por exemplo, o sistema deve atender aos requisitos de
preventivas.
Para tanto, este sistema (assim como todos os demais) deve impedir que agentes
externos o agridam

de forma a

comprometer seu

Este trabalho tem como objetivo comparar a estanqueidade a
verticais externas em diferentes tipos de revestimentos argamassados e
Para
isso, foi produzida uma parede para ensaios, em bloco de concreto. Os
revestimentos utilizados foram argamassas
industrializada e monocamada. Dividiu-

ecorativas dosada em obra,
a parede em 9 panos, sendo que

8 destes receberam cada, um tipo de revestimento e um tipo de acabamento ou
valores base. Os ensa

por 6 amostragens em cada
a partir

A metodologia para deter

seguiu os procedimentos

normatizados obedecendo a todos seus

e cura, bem
Karsten, regida

.
Palavras chave: Tubo de
Revestimentos argamassados.

Karsten.

Estanqueidade.

Permeabilidade.
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1
A

mais recente da Norma Brasileira de desempenho de
abitacionais

(ABNT

pelas Construtoras, que os sistemas projetados e executados por elas atendam a
nela constante
de modo a atender a norma.
Dentre as VUP`s estipuladas pela NBR 15.575 (ABNT, 2013), fica
determinado que o sistema de fachada deve atender a, no m

40 anos sem

que haja comprometimentos de seu desempenho, desde que sejam realizadas
sistema.
Os revestim

de chuva.

destacamentos e fissuras, acarretand
(podendo ocasionar acidentes) e

fachadas, a maioria dos reves
desempenho que garanta uma vid
Portanto, os estudos das patologias e dos revestimentos podem ter a
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Alves (2008) verificou em seu estudo que o sistema com maior
de fachadas com 19% (Figura 1).

Figura 1.

Segundo Chaves (2010), o principal causador de patologias em
e pode agredichuva, por microcapila
constituinte.
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Entre os sistemas de revestimento monocamada, de argamassa dosada
em obra e de argamassa industrializada, qual possui maior estanqueidade?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Comparar

a

estanqueidade

dos

revestimentos

de

fachada

monocamada, argamassado dosado em obra e argamassado industrializado.
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1.2.2
Comparar a estanqueidade dos revestimentos no meio da face do
bloco e na junta de assentamento.
Analisar o de

1.3

TESE

Presume-se que os panos revestidos por argamassa industrializada
possuam maior estanqueidade dentre os tipos de revestimento. E, quanto ao tipo
de tratamento superficial, presume-se que se obtenha melhor resultado com a

1.4 JUSTIFICATIVAS
1.4.1
Estudos acerca da

materiais e

1.4.2
A estanqueidade de um material ou sistema construtivo tende a

tivas e preventivas e em um aumento do valor de mercado do
empreendimento.
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1.4.3 Sociais
O estudo auxilia para que o consumidor final possa analisar e
e/ou sistema.
destes.
1.4.4
Ao se prevenir que hajam

1.5
ensaio
patologias que surgiram em fachadas argamassadas devido a umidade e sobre o
revestimento argamassado monocamada.

de revestimento.
Os processos dos ensaios foram registrados fotograficamente e as

analisadas. E, por fim, a verific

19
1.6

O
estruturado em
ta pelos seguintes

itens: texto

icativa; e

metodologia.
2
apresentando

a fundamen

d
ermeabilidade e estanqueidade.
-se o programa experimental, apresentando os

e apresenta
para pesquisas futuras.

20

2
(2009), as fachadas

Le Corbusier (1926 apud Fischer, 2018) definiu cinco conceitos que
moderno da arquitetura mundial. Dentre estes conceitos, se destacaram

ser mais um elemento constr
-

-la conforme quisessem e est

ideologia

Com isto, as fachadas passaram a ter
, com componentes cada vez mais audaciosos,
f
um pouco de lado.
adas, no Brasil, por vezes
Ioshimoto (1988), pesquisas realizadas

constataram

que
eram devido a umidade, e naqueles com quatro a sete anos, os problemas de
umidade representavam aproximadamente 86% dos proble

.

2004, em nova pesquisa, verificou-se que
. Estes dados
comprovam, segundo Oliveira, Moreira e Mitidieri Filho (2006),
levantada po

de que os problemas de umidade
.

21
a umidade que, de acordo com
o principal agente degradante dos revestimentos, o qual diminui

2.1
Segundo Alfano et al.
vertical ou horizon
a ascender por dentre os poros do

danos em bens materiais.
Divizia (2017) aponta que as patologias ocasionadas por umidade
podem ter quatro origens distintas, sendo:
a)
existente no interior de um ambiente entra em contato com
e metais, formando

cozinhas e banheiros);
b)
cios pelas
paredes.

uente esse tipo de umidade em subsolos que
;
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c) A umidade ascendente por capilaridade ocorre quando a
presente no solo umedece a parte inferior das paredes da
e ascendem neste meio por capilaridade;
d)
zante.

2.1.1 Umidade decorrente de
De acordo com Oliveira, Moreira e Mitidieri Filho (2006), a

aberturas na fachada (por exemp

De acordo com Sousa et al
incidindo sobre a parede externa de u
para desencadear mecanismos de
onforme Zapla (2009), quando possibilitada esta
, fissuras, as

23
A figura 2
ra (A),
porosidade (B) e fresta ou junta (C).

Figura 2.

-la contra tais problemas.
As fachadas, portanto, podem ser de diferentes tipos como aderidas ou
ventiladas, e receber diversos tipos d
clientes. Seja qual for o tipo e o acabamento que a facha
uvas, ventos e
Dentre todos os tipos de revestimento de fachada, um dos mais
utilizados no Bra

-se
base, sem contar a camada de acabamento, os

revestimentos argamassados possuem dois tipos: tradicional multicamadas
(dosado em obra ou industrializado) e o monocamada. E, para tanto, devem
garantir estanqueidade ao sistema de fachada, principal agente degradante dos
sistemas de fachada.
2

de revestimentos de origem argamassados

24
m

3), o conceito de permeabilidade e

estanqueidade

4)

2.2 SISTEMA DE FACHADA
pela NBR 15.575 (ABNT,
2013)

Pinhal (2009) como

sendo todas as faces voltadas ao ambiente externo d
O

subsistema

por

esta

.

compreendido

envolve

elementos

s, peitoris, etc.), esquadrias e revestimentos e
acabamento, que de modo geral, devem garantir, segundo Oliveira, Moreira e
Mitidieri

Filho

(2006),

Oliveira (2009) ressalta
compartimenta e separa os ambientes inter
compreendido relaciona as esquadrias e revestimentos.

2.3 REVESTIMENTOS DE ORIGEM ARGAMASSADA
A NBR 7200 (ABNT, 1998) define argamassa, em geral, como uma

pela NBR 16648 (ABNT,
2018) como uma argamassa onde
sendo esta utilizada na

(camada aparente),

25
(monocamada) ou sobre argamassa de
r

).

sobrepostas.
De acordo com Leggerini (2010), os revestimentos argamassados de
fachada auxiliam na:
a)
b)
c)
d)
revestimento;
e)
f)

fachadas.
s, as argamassas devem possuir

da
propriedades por grupo.

Tabela 1. Propriedades das argamassas (Leggerini, 2010)
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2.3.1 Argamassa dosada em obra
As argamassas tradicionais dosadas em obra destinadas ao sistema de
a sua

, de

acordo com Fiorito (2003),
(aglomerantes

s), areia (agregado m

aditivos. A ut
De acordo com Recena (2012), nas argamassas mistas de cal e
cimento Portland, o cimento pode ser considerado como um aditivo em

argamas

e poderiam provocar

De acordo com Nakamura (2013) este
mu
3). Com
substrato adequado para receber o acab
concreto ou alvenaria.

Figura 3. Revestimento argamassado dosado em obra multicamadas (Bolonha, 2014)

27
Cada camada deste tipo de revestimento possui uma determinada
a)
a ser aplicada no sistema, aderindo-

para est

in loco por uma

mistura de a
aplicado n
b)
possui a finalidade de nivelar, regularizar e alisar a camada de
chapisco para receber o reboco, garantir a estanqueidade ao

lidade que se deseja
da argamassa). A espessura de apl

eve estar entre 3 e 4cm;

c)
e por
impermeabilizar o revestimento

cio para

tal

de cada camada do revestimento
essencial no desempenho deste

asionar

entre outros defeitos.
As NBR`s 13749 (ABNT, 2013) e 7200 (ABNT, 1998) omitem a

28

Em contrapartida, segundo Campiteli et al. (1995),
em
obra
e para um mesmo

vezes.
De acordo com experimentos realizados por Selmo (1989),
demonstrados

1 e 2, pode-

agregados e aglomerantes pode alterar significativamente o desempenho de
s
s estabelecidos

1.

(Selmo, 1989)

29

2.

(Selmo, 1989)

2.3.2 Argamassa industrializada
A NBR 13749 (ABNT, 2013) define argamassa industrializada como
sendo o produto de um preciso processo de controle e dosagem das etapas de
industrial.
-se
na Europa nos anos de 1950, de acordo com Martins Neto e Djanikian (1999),
do material e garantir melhor desempenho da argamassa no revestimento. Na
l, iniciou-se a estocagem de argamassa
industrializada em silos em grandes obras.
Segundo Recena (2007), as argamassas industrializadas
pronta

, necessitan

fornecidas

30
quantidade recomendada pelo fabricante

, geralmente, comercializadas em

sacos.
vantagem de se utilizar argamassas industrializadas. Trevisol (2015)

que

processo controlado tende a garantir as mesmas propriedades a todos os lotes de
argamassa fabricados, diferentemente de uma argamassa dosada em obra que
possui dive
Tabela 1 apresenta um comparativo entre asargamassas dosada em
obra e industrializada.

Tabela 2. Comparativo entre argamassas preparada em obra e argamassa industrializada
(
or, 2015).
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industrializadas utilizadas

s das argamassas

tradicionais dosada
A mesma ainda cita
que as argamassas industrializadas de uso externo,
de u
maior rugosidade ao revestimento final
incorporadores de ar que permitem maior impermeabilidade e elasticidade ao
revestimento.

2.3.3 Argamassa monocamada
Segundo Lejeune (1996 apud Crescencio e Barros, 2005), o
por argamassa produzida com cimento branco, agregados e pigmentos aplicados
ubstrato de alvenaria ou em estrutura de
concr
idade do
sistema.
A partir de 1993 tornou-se
destes revestimentos pelo Centre Scientifique et Technique du

(CSTB),

o do ano 2000, com o aquecimento dos mercados da

dos materiais e dos

abalhabilidade e produtividade.
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Com este intuito, surgiu a ideia de importar a tecnologia do revestimento
monocamada.
compatibilidade quanto ao difere

passou a ser estu
levou a ser produzido por duas empresas no Brasil. Mesmo bem adaptada a
brasileira.

2.3.3.1
Segundo Kiss (2009),
. No Brasil, portanto, qualquer empresa
que

Secretaria Nacional da Ha

al de

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), com o objetivo de mobilizar a
com o intuito de
aumentar o leque de a
processo.
meio de pesquisas e ensaios laboratoriais, avaliado por
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Portanto, quando a tecnologia de revestimentos monocamada

duas empresas concorrentes.
T ocorreu em abril de 2018, intitulada
como NBR 16648

2.3.3.2
A NBR 16648 (ABNT, 2018) define o revestimento monocamada
como sendo o result

decorativa

sobrepostas do mesmo material ainda no estado fresco.
A European Mortar Industry Organisation (EMO) conceitua a
argamassa monocamada

argamassa concebida para revestimento, aplicada

conseguidas por um sistema multicamada
na

flocado, raspado
ou travertino (Figura4
minerais e aditivos especiais.
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Figura 4. Tipos de acabamento de revestimento monocamada (Silva, 2010)

Segundo Souza et al (2013), o sistema de revestimento monocamada
pode contribuir para ganhos em

Figura 5.

dosado em obra x industrializado x
monocamada (Crescencio, 2003)

Na figura 5, poderevestindo, sendo:
a) Revestimento argamassado dosado em obra;
b) Revestimento argamassado industrializado;
c) Revestimento decorativo monocamada (RDM) aplicado sobre
alvenaria e sobre concreto, respectivamente.
Notautilizado a monocamada, podendo chegar numa re

35
quando comparado ao argamassado tradicional multicamadas. Isto gera um

monocamada em um empreendimento habitacional.

Fotografia 1. Revestimento monocamada em empreendimento
habitacional (Os autores, 2019)

Fotografia 2. Chapisco rolado e revestimento monocamada em
empreendimento habitacional (Os autores, 2019)
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2.4 IMPERMEABILIDADE,

ESTANQUEIDADE

E

PROTETORES

DE

omalias construtivas.
Conforme
r a passagem de fluidos
a permeabilidade, sendo esta
(

), regido pela

, conforme Kunzel et al (2004 apud Flores-

Colen, 2009).

(1)

Onde:
0,5

=

];

X=V
d=
t=
Conver

Logo, quanto maior

, maior a permeabilidade

do material ou meio.
de um elemento ou sis

o impedimento de

passagem de fluidos por este. Segundo Cunha (2014), o conceito de

37

elemento ou um conjunto de componentes
aterial.
quisas, em materiais e em
podede

, incidindo na estanqueidade do
Segundo Charola

(1995 apud Silva, 2015) esta busca pelo controle da permeabilidade nas

2.4.1 Hidrofugante
Os hidrofugantes (ou hidrorrepelentes), de acordo com Silva (2015),
,

Segundo
que preenchem a
impedindo e repelindo
agentes agressivos no substrato como tijolos, argamassa, telha, concreto ou
e
ossibilitando
ao revestimento.
Almeida e Ventura
a
io, o revestimento de

38
fachada deve estar pronto, sendo este
acabamento.

2.4.2

tipo de acabamento do sistema argamassado de fachada. Apesar de ter um

impermeabilidade quando aplicado e curado.
Para Sedo (2018), a escolha do tipo de tinta a ser utilizada no
deve ser muito resistente para suportar o calor, ser constantemente lavada pela

retirado, necessitando assim d
Esta antiga busca pelo controle de permeabilidade dos revestimentos
citado por Charola (1995 apud Silva, 2015), principalmente pelos europeus, fica
evidenciado no

.

de 1960, quando foi criado um ensaio expedido
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2.5
f
Karsten e divulgado em seu livro

vil, publicado pela primeira

vez em 1963, segundo Hendrickx (2012).
ficou praticamente normatizado devido
-

International Councilon

Monumentsand Sites (ICOMOS) e Reunion Internationaledes Laboratoires et
Experts des Materiaux
1978.
-

Water Absorption Tube Test

RILEM II.4

, tanto em faces verticais
quanto em faces horizontais.
O tubo utilizado para ensaios de faces verticais (Figura 6)
cachimbo, com uma
, cir
poliuretano (Figura
7). O tubo
vento de 142,56km/h.
Realizatratadas graficamente (cm3/h).
-Colen (2009):
a)
revestimentos de paredes;
b)

40
c)
d)
o

Figura 6. Tubo de Karsten para face vertical
(Safeguard Europe Ltd, 2014)

Figura 7
vertical (Pereira, 2015)
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De acordo com o procedimento proposto pela RILEM (1980), em
es
Andrade (1989) realizou ensaios para diversos tipos de revestimentos
para o ensaio, classificando-a como na Tabela 3.

Tabela 3

permeabilidade (Andrade, 1989)

O ensaio, segundo Saldanha e Eichburg (2013), fornece resultados
estimar p
para determinar a durabilidade do revestimento. Os mesmos ressaltam que em
ensaios periodicamente e que, peque
intervalos de leituras, podem levar a resultados diferentes.

ou nos

42

3

PROGRAMA EXPERIMENTAL
Este
bo de
.

3.1.

-se a
concreto

de parede de alvenaria em bloco de

de 9,00m de comprimento x 1,40m de altura. Esta

parede foi dividida em 9panos (cada qual de 1,00m x 1,40m), assim como segue
e conforme ilustrado na Figura 8:
a) Pano base (A);
b) Pano de revestimento em argamassa industrializada:
i.

(B1);

ii.

com hidrofugante (B2);

iii.

sem tratamento superficial (B3);

c) Pano de revestimento em argamassa dosado em obra:
i.

com hidrofugante (C1);

ii.

com

iii.

sem tratamento superficial (C3);

(C2);

d) Pano de revestimento monocamada:
i.

com tratamento (D1);

ii.

sem hidrofugante (D2).
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Figura 8. Tipos de revestimento de acabamento (Os Autores, 2019)

Para se estudar duas

, foram

face do bloco e outros 3 na pro

Figura

9.

Figura 9.

aio de
(Os Autores, 2019)
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3.2
A parede, nas dime
conforme
argamassa de assentamento industrializada ensacada.

Fotografia 3. Alvenaria em blocos de concreto (Os Autores, 2019)

3.3
ma experimental, foi

a) Pano base: Para se obter valores base de permeabilidade, um
8) permitindo
suas juntas de assentamento;
b) Panos em argamassa industrializada: Devido ao baixo coeficiente

45
realizada com argamassa de cimento e areia, dosada em obra, em
(Fotografia 4). E as demais camadas
foram realizadas em argamassa industrializada;
c) Panos em argamassa dosada em obra: Os panos em argamassa

cimento, cal e are

-se uma

argamassa meno
fachada. E, por fim, a fina camada de reboco em cal e areia em
;
d) Panos de argamassa monocamada: Os panos revestidos em
monocamada foram realizados na espessura de 20mm.
idade ascendente do piso, foi-

va
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Fotografia 4. Chapisco na alvenaria (Os Autores, 2019)

Fotografia 5

9)

47

Fotografia 6
(Os Autores, 2019)

Assim como solicita a NBR 7200 (ABNT, 1998), a camada posterior
de argamassa somente

, conforme

Fotografia 7 e 8. Juntamente, foi realizada o revestimento em argamassa
monocamada, para que assim todos os panos de revestimentos ficassem com
mesma idade.
monocamada receberam o reboco.
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Fotografia 7
(Os Autores, 2019)

Fotografia 8

As fotografias 9, 10 e 11 ilustram o aspecto final do revestimento
argamassado industrializado, dosado em obra e monocamada, respectivamente.

49

Fotografia 9. Revestimento argamassado industrializado (Os Autores, 2019)

Fotografia 10. Revestimento argamassado tradicional dosado em obra
(Os Autores, 2019)
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Fotografia 11. Revestimento argamassado monocamada (Os Autores, 2019)

E a Fotografia 12 ilustra

Fotografia 12. Vista dos panos de ensaio (Os Autores, 2019)

ensaio, ainda

51

recebeu seu respectivo tipo de acabamento, de acordo com a sistematiza

na

Figura 8 e conforme Fotografia 13, ressaltando que o hidrofugante utilizado
acetinada fosca.
3.4

pano, sendo 3 pontos em faces de bloco e outros 3 pontos em junta de
assentamento.
Vale ressaltar que os raios solares incidiam com maior intensidade
a nos tubos

Fotografia 13

52

4
4.1
Os ensaios realizados conforme programa experimental, apresentaram,
os

A partir dos dados de

permeabilidade em cada pano ensaiado, pode-se obter seu respectivo coeficiente
de
4.1.1 Ensaios no pano base
O pano base

, sem revestimento, foi

ensaiado em suas faces de blocos nos pontos denominados
e em suas juntas de assentamento nos pontos denominados
4

2

6 . Os pontos foram dispersos aleatoriamente no pano conforme

Figura 10.

Figura 10. Pontos ensaiados no pano A
(Os Autores, 2019)
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Os ensaios em face de blocos neste pano apresentaram os resultados
da Tabela 4, culminando em um
k

0,5

5,7342

].

apresentaram
0,5

resultando

].

Tabela 4. Ensaios na face do bloco no pano A
(Os Autores, 2019)

em face de bloco
pode ser demonstrada graficamente

fico 3, inclusive sua reta

ensaio.

3. Ensaios na face do bloco no pano A (OsAutores, 2019)
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4.1.2 Ensaios no pano revestido com argamassa industrializada e
protegido por p
O pano B1, revestido em argamassa industrializada e protegido
conforme figura 8, foi ensaiado em suas
faces de blocos nos pontos

49

juntas de assentamento nos pontos denominados

51
50

3 e em suas
52

54 . Os

pontos foram dispersos aleatoriamente no pano conforme Figura 11.

Figura 11. Pontos ensaiados no pano B1
(Os Autores, 2019)

Os ensaios tanto em face de blocos quanto em suas juntas de
, logo os
coeficientes de
0,5

].

abs) para ambos casos foram iguais a 0,00
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4.1.3 Ensaios no pano revestido com argamassa industrializada e
protegido por hidrofugante
O pano B2, revestido em argamassa industrializada e protegido
superficialmente por hidrofugante, conforme figura 8, foi ensaiado em suas faces
de blocos nos pontos

43

de assentamento nos pontos denominados

45
44

47 e em suas juntas
46

pontos foram dispersos aleatoriamente no pano conforme Figura 12.

Figura 12. Pontos ensaiados no pano B2
(Os Autores, 2019)

48 . Os

56
Os ensaios em face de blocos neste pano apresentaram os resultados
da Tabela 5, culminando em um
0,5

].

dados na Tabela 6, culminaram em um
0,1179

0,5

].

Tabela 5. Ensaios na face de bloco no
pano B2 (Os Autores, 2019)

Tabela 6. Ensaios nas juntas de assentamento
no pano B2 (Os Autores, 2019)

0,0902

57

E, quanto aos
dados dos

4. Ensaios nas faces de blocos no pano B2 (Os Autores,
2019)

5. Ensaios nas juntas de assentamento no pano B2
(OsAutores, 2019)
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4.1.4 Ensaios no pano revestido com argamassa industrializada e sem

O pano
me figura 8, foi ensaiado em suas faces de blocos nos pontos
37
pontos denominados

39
38

41 e em suas juntas de assentamento nos
40

42 . Os pontos foram dispersos

aleatoriamente no pano conforme Figura 13.

Figura 13. Pontos ensaiados no pano B3
(Os Autores, 2019)
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Os ensaios em face de blocos neste pano apresentaram os resultados
da Tabela 7, culminando em um
0,5

0,9365

].

Tabela 7. Ensaios na face de bloco no pano B3
(Os Autores, 2019)

apresentados na Tabela 8
0,7781
h0,5].

Tabela 8. Ensaios na junta de assentamento no
Pano B3 (Os Autores, 2019)

60
Os
pano

demonstrados graficamente no

6. E, quanto aos dados dos
7.

6. Ensaios nas faces de blocos no pano B3 (Os Autores,
2019)

7. Ensaios nas juntas de assentamento no pano B3 (Os
Autores, 2019)
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4.1.5 Ensaios no pano revestido com argamassa dosada em obra e
protegido por hidrofugante
O pano C1, revestido em argamassa dosada em obra e com
hidrof

, conforme figura 8, foi ensaiado em

suas faces de blocos nos pontos

25

suas juntas de assentamento nos pontos denominados

27

29 e em
26

28

30 . Os pontos foram dispersos aleatoriamente no pano conforme Figura 14.

Figura 14. Pontos ensaiados no pano C1
(Os Autores, 2019)

62
Os ensaios em face de blocos neste pano apresentaram os resultados
da Tabela9, culminando em um
0,5

0,4506

].

Tabela 9. Ensaios na face de bloco no pano C1
(Os Autores, 2019)

Os ensaios em juntas de assentamento neste pano, cujos
apresentados na Tabela 10
coeficiente de absor
0,5

].

Tabela 10. Ensaios na junta de assentamento no
Pano C1(Os Autores, 2019)

0,4716
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Os
8. E, quanto aos dados dos
ensaios em juntas de ass

9.

8. Ensaios nas faces de blocos no pano C1 (OsAutores,
2019)

9. Ensaios nas juntas de assentamento no pano C1
(OsAutores, 2019)
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4.1.6 Ensaios no pano revestido com argamassa dosada em obra e

O pano C2, revestido em argamassa dosada em obra protegido
, conforme figura 8, foi ensaiado em suas
faces de blocos nos pontos

31

juntas de assentamento nos pontos denominados

33
32

35 e em suas
34

36 . Os

pontos foram dispersos aleatoriamente no pano conforme Figura 15.

Figura 15. Pontos ensaiados no pano C2
(Os Autores, 2019)

Os ensaios tanto em face de blocos quanto em suas juntas de
abs) para ambos casos foram iguais a 0,00
0,5

].
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4.1.7 Ensaios no pano revestido com argamassa dosada em obra e sem

O pano C3, revestido em argamassa dosada em obra e sem protetor de
, foi ensaiado em suas faces de blocos nos
pontos

19

21

assentamento nos pontos denominados

23
20

e em suas juntas de
22

foram dispersos aleatoriamente no pano conforme Figura 16.

Figura 16. Pontos ensaiados no pano C3
(Os Autores, 2019)

24 . Os pontos
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Os ensaios em face de blocos neste pano apresentaram os resultados
da Tabela 11, culminando em um
0,5

3,5840

].

Tabela 11. Ensaios na face de bloco no pano C3
(Os Autores, 2019)

Os ensaios em jun
2,3579
0,5

].

Tabela 12. Ensaios na junta de assentamento no
Pano C3 (Os Autores, 2019)
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Os
10. E, quanto aos dados dos
ensaios em juntas d

11.

10. Ensaios nas faces de blocos no pano C3 (OsAutores,
2019)

11. Ensaios nas juntas de assentamento no pano C3 (Os
Autores, 2019)
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4.1.8 Ensaios no pano revestido com argamassa monocamada e
protegido por hidrofugante
O pano D1, revestido em argamassa monocamada e hidrofugante
, foi ensaiado em suas faces de
blocos nos pontos

13

assentamento nos pontos denominados

15
14

17 e em suas juntas de
16

foram dispersos aleatoriamente no pano conforme Figura 17.

Figura 17. Pontos ensaiados no pano D1
(Os Autores, 2019)

18 . Os pontos
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Os ensaios em face de blocos neste pano apresentaram os resultados
da Tabela 13, culminando em um
0,5

0,0707

].

Tabela 13. Ensaios na face de bloco no pano D1
(Os Autores, 2019)

apresentados na Tabela 14
m um
0,5

].

Tabela 14. Ensaios na junta de assentamento no
Pano D1 (Os Autores, 2019)

0,2594
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Os
2. E, quanto aos dados dos
ensaios em ju

3.

12. Ensaios nas faces de blocos no pano D1 (Os Autores,
2019)

13. Ensaios nas juntas de assentamento no pano D1 (Os
Autores, 2019)
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4.1.9 Ensaios no pano revestido com argamassa monocamada e sem

O pano de revestimento monocamada

, sem tratamento

superficial hidrofugante, foi ensaiado em suas
pontos denominados

7

9

faces de blocos nos

11 e em suas juntas de assentamento

nos pontos denominados

. Os pontos foram dispersos

aleatoriamente no pano conforme Figura 18.

Figura 18. Pontos ensaiados no pano D2
(Os Autores, 2019)
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Os ensaios em face de blocos neste pano apresentaram os resultados
da Tabela 15, culminando em um
0,5

0,4952

].

Tabela 15. Ensaios na face de bloco no pano D2
(Os Autores, 2019)

Os ensaio
0,5659
0,5

].

Tabela 16. Ensaios na junta de assentamento no
Pano D2 (Os Autores, 2019)
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Os
ensaios em juntas de asse

14. Ensaios nas faces de blocos no pano D2
(Os Autores, 2019)

15. Ensaios nas juntas de assentamento no pano D2
(Os Autores, 2019)
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4.2

RESULTADOS

Graficamente, os resultados dos resultados de permeabilidade dos
6 e 17, respectivamente.

16. Resultados em face de bloco (Os Autores, 2019)

apresentaram piores resultados, em panos revestidos, nas argamassas dosada em
obra e industrializada ambas se
resultados foram obtidos pelas mesmas argamassas,
, que foram estanques. E, ainda, os panos em argamassa industrializada
com hidrofugante e monocamada com hidrofugante

75

17. Resultados em junta de assentamento (Os Autores, 2019)

No
apresentaram piores result
sem tratamento superficial, dosado em obra, industrializado e monocamada,
resultados foram obtidos pelas argamassas
dosada em obra e industrializada tratadas por pintura a
estanques.

76
Analogamente, os resultados
n

o exprimidos pela Tabela 17.
Cabs

PANO

0,5])

FACE

Cabs
JUNTA

0,5])

Cabs(kg/[

Base (A)

5,7342

Argamassa
industrializada com

0,0000

0,0000

0,0000

0,0902

0,1179

0,1040

0,9365

0,7781

0,8573

Argamassa dosada
em obra com
hidrofugante (C1)

0,4506

0,4716

0,4611

Argamassa dosada
em obra com pintura
(C2)

0,0000

0,0000

0,0000

3,5840

2,3579

2,9710

0,0707

0,2594

0,1650

0,4952

0,5659

0,5306

Argamassa
industrializada com
hidrofugante (B2)
Argamassa
industrializada sem

+

+

superficial(B3)

Argamassa dosada
em obra sem
(C3)
Argamassa
monocamada com
hidrofugante (D1)
Argamassa
monocamada sem
(D2)

Tabela 17. Resultado dos Ensaios (Os Autores, 2019)

0,5])
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Na Tabela 17 se pode verificar que
superficiais em qualquer uma das bases argamassadas contribui para uma
Visualiza-se que os panos argamassados multicamadas que receberam
igual a zero, ou seja,
acabamento (segundo fabricante),

coeficiente de ab
Correlacionando os dados obtidos nos ensaios com a Tabela 3,
PANO
Mais que 3,0

Permeabilidade Muito Alta

De 2,4 a 3,0

Permeabilidade Alta

Base (A)
Argamassa Dosada em Obra sem

De 1,0 a 2,4
Argamassa Dosada em Obra com Hidrofugante (C1);
De 0,4 a 1,0

Permeabilidade Baixa
Superficial (D2)

De 0,2 a 0,4

Relativa Impermeabilidade
Argamassa Industrializada com Hidrofugante (B2);
Argamassa Monocamada com Hidrofugante (D1)

De 0,1 a 0,2
Menos que 0,1

Sem Atividade Capilar
Tabela 18.

C

(Os Autores, 2019)

panos revestidos por argamassa dosada em obra (com e sem hi

)

apresentaram as maiores permeabilidades dentre todos os panos com

porosidade do revestimento, culminando em mai

78

79

5
TRABALHOS FUTUROS

5.1 CO

FINAIS

Com base nos resultados obtidos, confirmasuperficial nos panos ensaiados. Entretanto, sem o tratamento superficial, o
revestimento que apresentou os melhores resultados foi a monocamada, muito
aditivo hidr fugo, em pequena quantidade, em sua
E, ao se comparar os dois panos em monocamada, pode-se verificar
uma melhora de 69% no desempenho estanque quando aplicado hidrofugante
superficialmente.
O pano revestido em
superficial, quando comparado ao revestimento com argamassa industrializada
, apresentou um melhor desempenho a estanqueidade na ordem de
38%, e 82% com

.

os resultados obtidos, quando comparadas, que

Pode-se verificar que os resultados obtidos nos panos revestidos em
argamassa industrial e argamassa dosada em obra, ambos protegidos
superficialmente com hidrofugante, apresentaram uma melhoria de 88% e 85%,
s revestimentos, os panos
se tornaram impermeabilizantes.
Os
,

revestimentos

protegidos

com

hidrofugante

apresentaram

30 minuto de ensaio. Tal fato tende a ocorrer

80

pri

em
Fazendo-se uma analogia do ensaio realizado em Tubo de Karsten

amento
superficial tenderia a ser aceito.
Este trabalho atingiu seus objetivos quanto ao comparativo da
fachada e, estimacons

5.2
Sugere-se, para trabalhos futuros, realizar este trabalho alterando a
metodologia de ensaio aplicada, utilizando a descrita pela Norma de
Desempenho NBR 15575:2013, comparando os resultados de ambos trabalhos.
Recomenda-se realizar o ensaio de arrancamento nos pontos
Sugere-

udos e ensaios com outros tipos

de materiais e acabamentos presentes no mercado.
importante
estudos em revestimentos
diferentes idades.

, com
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