
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
   

  

   
 

   
   

   
   

   
   

 

Materiais de Construção 

Volume 2 

 2014 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais de Construção 

Volume 2 

 
 

 

Livro de Atas     

      

 

 

 

 

   

 

1º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO  

Livro de Atas     

      

 

 

 

 

   

 

1º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO  

Livro de Atas     

      

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Materiais de Construção Sustentáveis 

Volume 2 

 

Edição 

Universidade do Minho 

Editores 

Barroso Aguiar, Aires Camões, Raul Fangueiro, Rute Eires, 

Sandra Cunha e Mohammad Kheradmand 

 

ISSN 2183-1866 

Março de 2014 



 

  



Organização 

 

 

Apoios / Patrocínios 

 

 

 

 

Media Partners 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Índice 

Tema 03: Materiais e Resíduos .................................................................................. 5 

Influence of different types and contents of carbon on the pozzolanic activity of rice husk ash ......... 7 

Determinação da absorção de água de agregados minerais porosos .................................................. 15 

Misturas de solos com agregados reciclados porosos ........................................................................ 25 

High-performance concrete with addition of active rice husk silica, and its utilization in parabolic 

solar collector coverage...................................................................................................................... 35 

Resíduos de isoladores elétricos cerâmicos - caracterização e utilização em concretos ............. 45 

The rheological behaviour and hardened properties of mortars with red mud addition .................... 53 

Terra crua estabilizada com ligantes geopoliméricos ........................................................................ 59 

Compósito de cimento Portland com adição de resíduos de isoladores de porcelana e de Pinus ...... 69 

Influência da adição de resíduo à base de polpa de celulose em argamassa de revestimento ............ 79 

Caracterização de cinzas de biomassa geradas na produção de energia e avaliação do seu uso em 

argamassas ......................................................................................................................................... 91 

Caracterização de Cinza de Casca de Arroz Com e Sem Queima Controlada Utilizadas em 

Argamassas ...................................................................................................................................... 103 

Influence of fly ash from biomass combustion on the durability of cement-based mortars ............ 115 

Painéis sustentáveis a base de fibra de malva, madeira termorretificada e bagaço de cana-de-

açúcar ............................................................................................................................................... 125 

Resíduo de perfuração de petróleo como agregado miúdo em blocos de pavimentação ................. 137 

Caracterização por análise de imagem de agregados miúdos provenientes de cascalho de perfuração 

de poços de petróleo ......................................................................................................................... 147 

Influência da adição mineral (diatomita) nas propriedades de argamassa colante em substituição 

parcial de éteres de celuloses ........................................................................................................... 157 

Os aspectos jurídicos da sustentabilidade na construção civil e a importancia do incentivo 

governamental na utilização de materiais sustentáveis .................................................................... 167 

Utilização de bagaço de cana para produção de painéis aglomerados ............................................. 175 

Tema 04: Materiais Naturais ................................................................................. 185 

Application of the component method to traditional dovetail joints of timber trusses .................... 187 

Técnicas inovadoras para caracterização de compósitos ................................................................. 197 

Inclusão de partículas de bagaço de cana em compósitos plásticos ............................................ 203 

Diretrizes para a produção de componentes do sistema construtivo wood frame no Brasil visando a 

sustentabilidade ................................................................................................................................ 209 

Estudo em condições reais e em laboratório da aplicação em exterior do aglomerado de cortiça 

expandida ........................................................................................................................................ 219 

Inclusão de feixes de malva em compósitos plásticos ................................................................. 231 

Durabilidade de Fibras Naturais para Geotecnia ............................................................................. 237 



 

2 

 

Bambu como material sustentável aplicado ao design e a construção civil: espécies, manejo, 

caracterização e aplicações. ........................................................................................................... 247 

Cinza de bagaço de cana de açúcar (CBC) incorporada em argamassas para verificação de seu 

desempenho ...................................................................................................................................... 259 

Utilização de eucalipto roliço em construções na orla norte da Bahia- Brasil: a madeira de florestas 

plantadas como alterantiva sustentável ............................................................................................ 269 

Conexões estruturais e componentes de vedação para sistema construtivo em bambu: projeto, 

construção e patologias .................................................................................................................... 281 

Options for chemical modification of wastes from a Brazilian hardwood species and potential 

applications ...................................................................................................................................... 291 

Análise de desempenho térmico e higroscópico entre telhados de tamanho natural e reduzido ..... 299 

Flambagem de Mastros de Feixe de Bambus ................................................................................... 307 

Flambagem de Mastros de Bambu com espaçadores interpostos .................................................... 319 

Mechanical behaviour analysis of polyester polymer mortars reinforced with luffa fibres ............. 331 

Módulo de Cobertura Têxtil com Estrutura Autoportante de Colmos de Bambu Amarrados .. 339 

Domos Geodésicos de Bambu do Laboratório de Investigação em Livre Desenho – PUC-Rio: 

Origens, Referências e Inovações em estruturas Autoportantes Não Convencionais ...................... 349 

Conexão de Moldagem Livre para Treliças de Bambu .................................................................... 363 

Chapas de madeira aglomerada confeccionadas com resíduos de empresas moveleiras .......... 371 

Design sustentável e participativo: Planejamento, elaboração e confecção de componente 

construtivo com bambu, materiais de fontes renováveis e resíduos locais ...................................... 381 

Estudo prospectivo experimental do compósito madeira cimento moldado com compactação vibro 

dinâmica ........................................................................................................................................... 393 

Tema 05: Toxidade dos Materiais de Construção ............................................... 401 

Influência dos compostos orgânicos voláteis emitidos por componentes utilizando polímeros 

virgens e reciclados na qualidade do ar interno dos edifícios ..................................................... 403 

Influência das rochas ornamentais na adição do nível do gás radônio no interior do ambiente 

construído ......................................................................................................................................... 413 

Impactos na qualidade de vida devidos aos fatores de contaminação em ambientes internos de 

convívio humano .............................................................................................................................. 425 

Avaliação de Lixiviação de Cromo em Monólito de Cerâmica Vermelha por Imersão e Irrigação 435 

Tema 06: Materiais e Reabilitação ........................................................................ 447 

Efeitos da proteção antigraffiti na durabilidade do betão ................................................................ 449 

Análise quantitativa da corrosão de elementos metálicos embutidos em diferentes espécies de 

madeira ............................................................................................................................................. 461 

Mechanical and physical properties of early carbonated high initial strength Portland cement pastes

 .......................................................................................................................................................... 473 

Influência da carbonatação no transporte de cloretos em argamassas submetidas à ação combinada 

destes dois agentes ........................................................................................................................... 479 



 

3 

 

Concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica: estudo comparativo de adequabilidade para 

construções em ilhas oceânicas ........................................................................................................ 489 

Uso da termografia como ferramenta não destrutiva para avaliação de manifestações patológicas 

ocultas .............................................................................................................................................. 503 

Avaliação da durabilidade de revestimentos argamassados à permeabilidade e aderência à tração 513 

Obras Públicas Sustentáveis............................................................................................................. 523 

O uso de técnicas de sensoriamento remoto para detectar microfissuras em concretos submetidos ao 

carregamento precoce ....................................................................................................................... 533 

Influência do formato de corpos de prova em medidas de resistividade elétrica do concreto ......... 545 

Formulação de argamassas de revestimento antigas na conservação de edifícios históricos .......... 551 

Avaliação comparativa do ciclo de vida de blocos de betão ............................................................ 567 

Corrosão dos elementos metálicos de fixação de revestimentos de pedra natural ........................... 577 

Envelhecimento natural em painéis MDF tratados termicamente ............................................... 587 

Revestimento de piso em pedra calcária: manutenção e limpeza .................................................... 593 

Avaliação da durabilidade de concretos coloridos ........................................................................... 605 

Descolamento de revestimento cerâmico de fachada: estudo de caso em Vila Velha - ES ............. 613 

Expansion rates comparison of alkali-reactivity tests for concrete aggregates based on a kinetics 

approach – Model validation ............................................................................................................ 623 

Modeling the beginning of expansion acceleration due to alkali silica reaction in concrete. Part 1- 

model rationale, structure and parameter evaluation by data fitting ................................................ 633 

Modeling the beginning of expansion acceleration due to alkali silica reaction in concrete. Part 2- 

Comparison of model estimates with experimental data ................................................................. 643 

Comparison of limit rates implicit in expansion criteria of alkali-reactivity of aggregates based on a 

kinetics approach .............................................................................................................................. 649 

Análise do modelo de habitação social brasileiro com respeito às características de habitabilidade

 .......................................................................................................................................................... 661 

Avaliação local da capacidade mecânica de elementos de madeira em edifícios antigos  ......... 675 

Technical Solutions for the Restoration of the Rampart of the “Cacela Velha” in Portugal ........... 687 

Caracterização de parâmetros para o comportamento de placas geopoliméricas estruturadas com 

malhas de fibra de carbono .............................................................................................................. 695 

Estudo sobre vigas de betão armado reforçadas com tecidos de fibra de carbono aderidos com 

resinas geopolímeras ........................................................................................................................ 709 

Tecnologias Sustentáveis em Habitações de Interesse Social no Brasil .......................................... 721 

A Importância da Cor na Reabilitação Sustentável das Construções............................................... 733 

 

 



 

4 

 



 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 03: Materiais e Resíduos 
 

 

 



 

6 

 

 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

7 

 

Influence of different types and contents of carbon on the pozzolanic 

activity of rice husk ash 

CORDEIRO Guilherme Chagas1,a, BARBOSA Fabrício Lima1,b 
1
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Laboratory of Civil Engineering, Av. 

Alberto Lamego, 2000 – CEP 28103-602, Campos dos Goytacazes-RJ – Brazil  

a
gcc@uenf.br, 

b
fabriciolbarbosa@gmail.com 

Keywords: rice husk ash, carbon content, pozzolanic activity, isothermal conduction calorimetry. 

Abstract. This work investigates the influence of different types and content of amorphous carbon 

on the pozzolanic activity of a high purity rice husk ash (RHA). For such, the RHA was produced in 

laboratory by acid leaching prior to burning under controlled conditions aiming to produce a white 

amorphous ash. Two types of carbon were used as contamination in different concentrations (5-30% 

in mass): carbon black and carbon from the same rice husk used to produce RHA. For all RHA-

carbon samples the pozzolanic activity was evaluated by using modified Chapelle, isothermal 

conduction calorimetry and electrical conductivity tests. The results indicated a negative effect of 

contamination by both carbon black and carbon from the ash in different proportions. In this case, 

the contamination with synthetic carbon black caused a higher reduction of pozzolanicity of RHA in 

comparison to the contamination by another carbon. 

Introduction 

Nowadays, the ashes from the burning of agroindustrial residues are abundant and have motivated 

several studies about its use as pozzolanic materials. Different residues have currently been used as 

pozzolan, such as rice husk ash, sugar cane bagasse ash, bamboo leaf ash and elephant grass ash [1-

4]. Specifically regarding the rice husk ash (RHA), studies indicate that this material can present 

high pozzolanic activity, being a material consisting essentially of silica in non-crystalline structural 

form. 

Although the RHA presents pozzolanic potential, parameters related to the burning of the rusk, such 

as temperature, heating rate, soaking time and atmosphere greatly influence the content of silica, 

silica structure and amount of impurities in the pozzolan. These factors can expressively affect the 

reactivity of the ash [5]. For example, high quantities of carbon, which is the main impurity of 

RHA, promote a decrease in the silica amount in the ash, which consequently can reduce its 

pozzolanic activity. In addition to the effect of silica dilution, there is another important factor to be 

considered with regard to the high water demand from RHA with high carbon content that 

significantly changes the rheology of concretes and pastes made with this material [1]. 

Materials 

Rice husk (raw material) was obtained in the city of Mogi das Cruzes, located in the State of São 

Paulo, Brazil. After water washing process and drying in a ventilated oven at 60°C, the husk was 

submitted to controlled leaching (solution of HCl 1 N at 90°C for 2 h) to extract most of the 

metallic impurities. Acid leaching was performed to improve the pozzolanic character of the 

produced ash, by increasing the amount of amorphous silica [6]. Afterwards, the husk was washed 

with distilled water, filtered and dried in the ventilated oven again. Subsequently, a white ash was 

produced using the leached husk in an aired electrical oven at a temperature of 600°C, heating rate 

of 10°C/min and residence time of 180 min. The ash was cooled down inside the oven. The 
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chemical composition of the ash, determined by spectrometry by X-ray diffraction (Shimadzu EDX-

720), is shown in Table 1 and reveals the high purity of the material (90.3% of SiO2). 

Besides the high purity ash, named RHA-600, an ash from non-leached rice husk was also 

produced. For that, the husk was burnt at 400°C with heating rate 10°C/min and residence time of 

180 min. This last burning was based on studies conducted by Cordeiro [7] to produce a high carbon 

content ash, as shown by the chemical composition in Table 1. This ash is named RHA-400. 

Another carbon source used in this work was an amorphous carbon (carbon black, CB). Ashes and 

the carbon black were submitted to ultrafine grinding in a planetary Fritsch mill, model Pulverisete, 

for 15 min at 200 rpm. The grinding parameters were defined in several tests with the goal of 

producing an ultrafine ash (D50 < 10 µm). The particle size distribution (laser granulometer Malvern 

Mastersizer 2000) of the materials after grinding is shown in Figure 1 and indicates the 

effectiveness of the employed grinding parameters. The Figure 2 shows the X-ray diffraction 

(diffractometer Bruker D8 Focus with Cu-Ka tube) of the carbon black compared to the both RHAs 

produced in this work. In this case it is possible to observe the exclusive amorphous character of the 

samples. 

A sample of 99.9% purity calcium hydroxide (P.A.) was used for tests of electrical conductivity. In 

the modified Chapelle test, 99.0% purity calcium oxide (P.A.) was used. A Brazilian Portland 

cement CP V (high early strength cement) and deionized water were used in the isothermal 

calorimetry tests. 

Table 1: Chemical composition (% by mass) of the produced rice husk ash. 

Composition RHA-600 RHA-400 

SiO2 90.3 66.2 

Fe2O3 0.1 0.1 

K2O 1.4 2.5 

CaO 1.4 1.2 

SO3 1.1 2.2 

Loss on ignition 5.6 27.6 
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Figure 1: Particle size distribution curves of rice husk ashes and carbon black. 



 

9 

 

0

60

120

180

240

300

0 10 20 30 40 50 60 70

In
te

n
si

ty
 (

cp
s)

2θ angle ( )

CB

RHA-400

RHA-600

 
Figure 2: X-ray diffraction patterns of rice husk ashes and carbon black. 

Methods 

Ashes with different contents of both natural and synthetic carbon sources were produced by mixing 

of RHA-600 with RHA-400 and CB, respectively, to evaluate the influence of carbon contamination 

on the pozzolanic characteristics of materials. Table 2 shows the amounts of each material used in 

the mixtures and the different carbon contents in the ashes. Two different techniques were used to 

evaluate the pozzonalicity of the ashes: electrical conductivity and modified Chapelle. By the 

method of conductivity [8], the variation of the electrical conductivity of a saturated solution of 

calcium hydroxide with 1.75 g of the sample, kept in constant agitation at a temperature of 40 ± 

1°C, is continuously monitored over 20 minutes using a portable conductivity meter. Luxán et al. 

[8], based on the variation of conductivity (ΔC) at 2 min of test, proposed the classification of 

materials with respect to their pozzolanic properties (Table 3). 

Table 2: Amount (% by mass) of constituents and carbon content of each ash produced. 

Ash RHA-600 (%) RHA-400 (%) CB (%) Carbon content (%) 

RHA-1 100.0 – – 5.6 

RHA-2 95.0 – 5.0 10.3 

RHA-3 90.0 – 10.0 15.0 

RHA-4 80.0 – 20.0 24.5 

RHA-5 70.0 – 30.0 33.9 

RHA-6 80.0 20.0 – 10.0 

RHA-7 42.7 57.3 – 15.0 

RHA-8 34.6 65.4 – 20.0 

RHA-9 11.8 88.2 – 25.0 
Table 3: Classification of pozzolanicity proposed by Luxán et al. [8]. 

Classification of the material ∆C (mS/cm) – 2 min 

Non-pozzolanic Less que 0.4 

Medium pozzolanicity Between 0.4 and 1.2 

Good pozzolanicity Greater than 1.2 

The modified Chapelle test is a method for determination of pozzolanic activity by determination of 

calcium hydroxide content fixed by the pozzolan. According to NBR 15895/2010 [9], the test 

consists of placing 2.0000 g of CaO, 1.0000 g of the material that will be evaluated and 250.0 ml of 

water free of CO2 in a flask and shake it in a water bath for about 16 hours at 90 ± 5ºC. The value of 

the pozzolanic activity is given by the quantity in milligrams of CaO which reacts with the 



 

10 

 

evaluated material. The Chapelle tests were conducted for the ash samples contaminated with 

carbon black (RHA-1 – RHA-5). 

In addition to the pozzolanic activity tests, isothermal conduction calorimetry tests were performed 

in three different pastes. The paste 1 (P-Reference) is the reference by containing only cement and 

water. In the other pastes, 20% by mass of cement were replaced by the ashes RHA-1 (RHA-600 

only), and RHA-8 (20% contamination by RHA-400), denominated P-RHA-600 and P-RHA-

600/RHA-400, respectively. The water-solid ratio was maintained in 0.5 for all mixtures. 

Calorimetry tests were conducted using an isothermal calorimeter (I-Cal 2000 HPC, Calmetrix) at 

23°C up to 100 hours from the start of mixing. Samples with mass of 75 ± 0.5 g were used in these 

tests. 

Results e discussion 

The results of the electrical conductivity tests for the ashes contaminated with different contents of 

carbon from the RHA-400 (between 5.6 and 25.0%) are shown in Figure 3. The interaction between 

Ca
2+

 and OH
–
 ions with the amorphous silica from RHA causes a decrease in the conductivity 

values. Thus, it is observed that the variation in the electrical conductivity decreases as the carbon 

content increases. This behavior seems obvious, because the amount of silica is inversely associated 

with the presence of carbon. However, some researches [10] indicate significant variations of 

conductivity in samples with high quantities of carbon (higher than 10%). This is suggested to the 

occurrence of ions Ca
2+

 adsorption on the surface of the carbon particles, which is not necessarily 

and indicative of the reaction between these ions and amorphous compounds. 
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Figure 3: Variation of the electrical conductivity of the rice husk ash with different carbon contents from RHA-400. 

Figure 4 shows the variation values of electrical conductivity over 2 minutes. In this case, according 

to the classification proposed by Luxán et al. [8] all samples with different carbon contents (from 

RHA-400) are classified as good pozzolans. This same behavior can be observed for the ash 

contaminated with the synthetic carbon. Although variations of conductivity are smaller than those 

observed for the ash contaminated with the RHA-400 carbon, all the samples with carbon black also 

showed good pozzolanicity. It is important to note that there is an inverse relationship between the 

conductivity variation and the carbon content in the ashes containing both types of carbon. Figure 5 

shows the conductivity values of different RHA-600 samples with carbon black over 20 minutes of 

test. 
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Figure 4: Electrical conductivity variation (ΔC) of ashes with different carbon contents. 
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Figure 5: Variation of the electrical conductivity of the rice husk ash with different carbon contents from CB. 

As the ashes contaminated with carbon black showed lower reactivity compared with the samples 

with carbon derived from the RHA-400, modified Chapelle tests were performed with these ashes 

and the results are shown in Table 5. In this case, it is possible to observe that there is an increase in 

the pozzolanic activity as the carbon content decreases. Therefore, in fact, the carbon greatly 

compromises the pozzolanic activity of RHA. However, the obtained pozzolanic activity values are 

significantly higher than other pozzolans, e.g. fly ash [8], indicating that the amount of amorphous 

silica present in the ash is adequate to provide high reactivity to the material. A good linear 

correlation (R
2
 = 94%) is observed between the two methods of evaluation of pozzolanic activity 

used in this work, as shown in Figure 6. This fact is relevant given that the running time of the 

conductivity test is much lower than the expended to analyses of modified Chapelle, besides the 

simplicity of the experimental procedures of the conductivity tests. Moreover, a simple expression 

(see Figure 6) may be used to estimate the Chapelle pozzolanic activity from the 2 min-conductivity 

variation results. 
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Table 5: Results of pozzolanic activity based on the modified Chapelle tests. 

Ash Pozzolanic activity (mg CaO/g RHA) 

RHA-1 1238 

RHA-2 1192 

RHA-3 1139 

RHA-4 1021 

RHA-5 923 

AC = 197·ΔC + 259

R² = 94%
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Figure 6: Variation of the electrical conductivity of the RHA samples in relation to pozzolanic activity determined by 

the method of modified Chapelle. 

Results of isothermal calorimetry of the three pastes are shown in Figure 7. The raw data are 

normalized in relation to the solid mass (cement plus ash) in each paste. It is observed that there are 

expressive changes in the heat flow in function of the replacement of 20% cement by the different 

ashes. The acceleration peak (main peak associated with the C3S hydration) of the ash-based pastes 

is characterized by lower intensities in comparison with the P-Reference due to the cement 

replacement (dilution effect). However, the replacement of cement by the RHA-600 accelerates the 

hydration of paste. This phenomenon is observed by the shorter dormant period of P-RHA600 in 

comparison with the P-Reference. It appears that the amorphous silica provide nucleation sites for 

hydration products [11]. The effect of the RHA containing 20% carbon is similar as that of the 

RHA-600. However, the P-RHA-600/RHA-400 presents a small delay effect probably due the high 

carbon content. It is important to emphasize that the visible second peak more pronounced in the 

ash-based pastes is due to the pozzolanic reactions of RHA with different carbon contents. 

Conclusions 

Results of the present research indicate that there is an increase in the pozzolanic activity of RHA 

while carbon content decreases. However, the obtained pozzolanic activity values are adequate, 

indicating that the amount of amorphous silica present in the ash is enough to provide high 

reactivity to the material. In relation to the RHA-pozzolanic activity, a simple expression may be 

used to estimate the Chapelle pozzolanic activity from the 2 min-conductivity variation results. 

Finally, the replacement of cement by the RHA accelerates the hydration of paste. It appears that 

this behavior is less pronounced in the paste containing high carbon content RHA. 
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Figure 7: Heat flow evolution curves of reference and RHA-based pastes. 
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Resumo. As preocupações com o meio ambiente e a escassez de fontes de agregados naturais 

têm impulsionado as pesquisas sobre o emprego de agregados reciclados. Para a produção de 

concreto com agregado reciclado é necessário conhecer a sua absorção de água, pois afeta a 

definição do consumo de água de amassamento. Para a caracterização dos agregados têm-se 

disponíveis os métodos de ensaio normatizados, aplicáveis aos agregados naturais, mas nem 

sempre adequados aos reciclados que são porosos e apresentam comportamento peculiar com 

relação à absorção de água. Encontrou-se dificuldades para a aplicação dos métodos 

normatizados para a determinação da absorção de água de agregados reciclados miúdos, devido 

ao não desmoronamento do tronco de cone para caracterização do estado saturado superfície 

seca. Por outro lado, verificou-se com agregados reciclados graúdos que ocorria perda de 

material por esfarelamento ou quebra de partes dos grãos na secagem manual. Desenvolveu-se 

um procedimento de ensaio, baseado na determinação da velocidade de saída da água, de um 

sistema constituído por agregado e água em quantidade acima da necessaria para a saturação do 

mesmo. Os resultados obtidos permitem obter graficamente o valor da absorção de água dos 

agregados na condição saturado superfície seca. Neste trabalho apresentam-se os resultados de 

ensaios realizados em diversas situações e o procedimento gráfico utilizado para a 

determinação da absorção de água de agregados reciclados porosos. 

Introdução 

O interesse sobre reciclagem e emprego de agregados reciclados têm crescido no Brasil e no mundo, 

visando tornar a atividade da construção civil mais sustentável e mitigar os impactos do consumo de 

materiais naturais não renováveis, que estão se tornando escassos. 

A utilização de agregados reciclados pode trazer muitos benefícios ambientais, dentre eles a 

diminuição do consumo de materiais naturais.  

Existe a necessidade de se fazer a caracterização tecnológica dos agregados para seu emprego na 

construção civil, mas os métodos de ensaios normatizados foram desenvolvidos para os agregados 

de origem natural que, muitas vezes, podem ser bem diferentes dos agregados reciclados. 

Os agregados reciclados obtidos de resíduos da construção civil são polifásicos, porosos, 

constituem-se de partículas granulares de diversas dimensões e formatos variados, e suas 

propriedades são dependentes de sua composição e estado. Tem-se observado que esses agregados 

apresentam capacidade de absorção de água muito superior à dos agregados naturais. Além disso, a 

incerteza sobre o valor dessa capacidade de absorção é um agravante que tem dificultado ao meio 

técnico estabelecer corretamente o traço do concreto. 
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A preocupação reside no fato de que o agregado apresentando maior capacidade de absorção e não 

estando no estado saturado irá extrair parte da água da pasta, principalmente nos instantes iniciais, 

tornando incerta a dosagem e o desempenho do concreto [2, 8]. 

Alguns pesquisadores têm sugerido a utilização do agregado reciclado saturado, mas na prática é 

difícil de estabelecer qual é esse estado para o agregado, ou seja, o estado de agregado saturado com 

a superfície seca. 

Dentre outras características de interesse, o conhecimento da absorção dos agregados tem sua 

aplicação no campo da tecnologia do concreto, sendo importante para o estabelecimento e controle 

das dosagens das misturas, bem como para a determinação da massa específica aparente dos grãos 

do agregado [6] . 

Esses autores sugeriram que, a determinação da capacidade de absorção de agregados reciclados, 

com a utilização do procedimento baseado na secagem correlacionada com a capacidade de sucção 

do agregado no tempo, permite vislumbrar a capacidade máxima de absorção de água que o 

agregado apresentará durante o período de amassamento do concreto [6]. 

O Projeto de Norma NBR 18:201.06-001, que trata dos agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil,  prescreve a Norma NBR NM 30:2001 para a determinação da absorção de água de 

agregado miúdo, na condição saturado superfície seca. Para estabelecer a condição de agregado 

saturado superfície seca, este método indica o procedimento de secagens e testes sucessivos 

utilizando o molde tronco-cônico metálico, até que o cone de agregado desmorone, caracterizando 

então, o estado de umidade desejado [1]. 

Os ensaios realizados pelo método da NBR NM 30:2001 apresentam várias dificuldades que levam 

à incerteza da determinação. Uma delas é relacionada ao não desmoronamento do cone quando se 

utiliza agregados com formato lamelar ou irregular (diferente da forma das areias lavadas) e 

tambem agregados com muito fino abaixo da peneira de abertura 0,075 mm, que apresentam coesão 

[4]. 

Outro método de ensaio, que utiliza o frasco de Chapman (ABNT NBR 9777:1987), também se 

mostrou inadequado, em virtude da amplitude da escala do frasco não contemplar materiais com 

massa específica aparente abaixo de 2,0 g/cm3, o que pode ocorrer com agregados reciclados, e 

também porque o aprisionamento de ar e os finos em suspensão dificultam a obtenção de leituras 

confiáveis [4].  

O método da balança hidrostática aplicado aos agregados miúdos, além da dificuldade 

anteriormente mencionada também apresenta restrições em virtude de exigir a utilização de malha 

de abertura muito pequena, sendo prejudicado pela retenção de bolhas de ar na massa de agregado e 

pela lavagem do material fino através da vedação do cesto de imersão [4]. 

Na utilização do método da balança hidrostática (NBR 9937:1987) para a determinação da absorção 

do agregado graúdo reciclado de resíduo da construção e demolição (RCD), também se encontraram 

dificuldades devido à possibilidade de desagregação de algumas partículas no momento da secagem 

com pano e também, posteriormente na imersão com possível desprendimento de partículas e perda 

de material através da malha do cesto [5]. 

Verificou-se então que, diferentemente dos agregados miúdos naturais, o estado físico identificado 

pelo desmoronamento do cone de agregado, nem sempre é possível de ser identificado no caso dos 

agregados reciclados, em virtude de algumas características peculiares destes agregados como, 

formato não esférico -o que “trava” os grãos do agregado-, e partículas finas -que podem apresentar 

certa “plasticidade” e coesão-. Observou-se que nessas situações o desmoronamento do agregado 

não ocorre. 

Outros pesquisadores estudando tambem a determinação da absorção de água de agregados 

reciclados de concreto, de uma fábrica de pré-moldados (blocos, telhas e vigotas), utilizaram 

diversos procedimentos encontrando, da mesma forma, dificuldade de utilização dos métodos das 

normas brasileiras e concluíram que, embora o tempo de realização do ensaio seja excessivo, o 

procedimento baseado na secagem permitiu uma indicação mais precisa do agregado na condição 

saturado com a superfície seca [9]. 
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Diante dos resultados obtidos e considerando a avaliação de outros pesquisadores a respeito do 

procedimento de secagem, os estudos em laboratório tiveram prosseguimento no sentido de 

aprofundar os conhecimentos sobre o mecanismo da secagem e as variaveis que interferem nos 

resultados. Algumas providencias foram tomadas em relação aos ensaios anteriores, como por 

exemplo a aquisição de uma estufa ventilada, no sentido de melhorar a uniformização. 

Uma característica interessante dos ensaios é que o procedimento foi realizado com a utilização de 

recursos normalmente encontrados nos laboratórios de ensaios de materiais de construção civil, o 

que representa um facilitador para a sua aplicação. 

Espera-se contribuir para as discussões e avanços da tecnologia dos agregados reciclados de 

resíduos sólidos minerais, suprindo a limitação constatada para o emprego de métodos aplicaveis 

aos agregados naturais. 

Neste trabalho são apresentados e analisados alguns resultados de ensaios anteriormente realizados 

com agregado reciclado de telha cerâmica,  com agregado reciclado de resíduos da construção civil, 

alem dos mais recentes com areia de rio [7]. 

Secagem de sólidos - conceitos 

O mecanismo da secagem de sólidos granulares porosos e insolúveis é relativamente complexo, e 

sofre interferência da temperatura e da umidade relativa do ambiente de secagem, bem como da 

temperatura inicial do material a secar e de suas propriedades. Faz-se aqui uma breve consideração 

sobre o fenômeno da secagem abordando particularmente a transição dos estados de umidade que 

caracterizam a situação de sólido saturado com superfície seca. 

O mecanismo da secagem, em condições tais que resultem inalteradas a temperatura, umidade e 

velocidade do ar, permite construir uma curva característica de secagem, conforme ilustrado na 

figura 1, refletindo distintos períodos de secagem à medida que a umidade do sólido é reduzida, 

desde um alto valor inicial até um pequeno valor final [3]. 

A identificação de diferentes períodos de secagem está relacionada inicialmente às condições de 

troca de calor e, posteriormente, à retirada das diversas formas de água existentes no material. 

A velocidade de saída da água que está externa ao grão de sólido é aproximadamente constante e a 

superfície molhada do sólido se comporta como uma superfície de água livre. Este é o “Período I” 

indicado na figura 1, cujo comportamento se mantém enquanto chega à superfície de evaporação a 

mesma quantidade de água que evapora. 

Já a retirada da água sub-superficial, ou seja, água interna ao grão de sólido, é dificultada, pois está 

retida nos poros internos e caracteriza um período de velocidade decrescente porque há uma 

diminuição da quantidade de água evaporada por unidade de tempo. Isso ocorre em virtude da 

superfície de evaporação se deslocar para o interior do sólido úmido. À medida que a secagem se 

processa, a “superfície molhada” (interna ao grão) diminui até chegar a zero. 

A transição entre esses dois estados físicos, ou seja, entre o Período I e o Período II, caracteriza o 

estado de material saturado superfície seca, indicado pelo ponto X2 no gráfico da figura 1 [3]. 

Materiais utilizados nos experimentos 

Os materiais utilizados nos experimentos anteriores foram: agregado reciclado de telha cerâmica 

vermelha (ART) e agregado reciclado de resíduos da construção civil - RCD (Am-03). Os dois 

foram obtidos da britagem dos resíduos originais em britador primário de mandíbulas.  

A distribuição granulométrica dos agregados utilizados está apresentada na tabela 1. 

A curva de distribuição granulométrica do agregado reciclado de telha (ART) está ilustrada na 

figura 2.a; e as curvas de distribuição granulométrica do agregado reciclado de resíduos da 

construção civil - RCD (Am-03) e outras derivadas desta, estão na figura 2.b. 
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Figura 1: Velocidade de secagem x conteúdo de umidade 

Tabela 1: Distribuição granulométrica dos agregados utilizados 

Peneira Am-03 Am-03moída Am-03 Retida  # 4,8 Am-03 Passante  # 4,8 ART Areia 2 

[mm] [% R.A.] [% R.A.] [% R.A.] [% R.A.] [% R.A.] [% R.A.] 

19 0 0 0 - - - 

12,5 29 6,6 40,9 - - - 

9,5 56,5 10,7 79,9 - 0,2 1,0 

6,3 69,8 14,6 98,6 - 7,1 - 

4,8 70,8 16,5 100 3,4 15,9 4,8 

2,4 77,1 22,2 100 24,4 33,4 10,6 

1,2 80,5 28,7 100 35,3 46,2 20,7 

0,60 83,4 38,1 100 45,0 59,1 45,8 

0,30 88,9 55,4 100 63,1 68,7 79,3 

0,15 94,2 91,8 100 80,9 80,3 97,2 
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Figura 2: Curvas de distribuição granulométrica dos agregados (exceto a areia de rio) 

Conforme ilustração na figura 2.b, o agregado de RCD foi utilizado nos experimentos com quatro 

diferentes distribuições granulométricas. A distribuição granulométrica denominada Am-03 foi 

aquela obtida para o material da forma como saiu do britador, excluindo-se os contaminantes. 

A Am-03moída, representa a Am-03 após cominuição no aparelho Los Angeles sendo, portanto, o 

mesmo material em termos de fases constituintes, porém mais miúdo. 

A Am-03 Retido na #4,8 é representada pelas frações da Am-03 retidas na peneira de abertura 

4,8mm. 

A amostra Am-03 Passante na #4,8 é representada pelas frações da Am-03 passantes na peneira de 

abertura 4,8mm. Finalmente, a partir desta amostra, produziu-se outra através do corte do material 

(a) (b) 
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passante na peneira de abertura 0,15mm, constituindo a amostra Am-03 Passante na #4,8 cortado na 

# 0,15mm. 

A distribuição granulométrica da Areia 2 está apresentada na Tabela 1 e para esse agregado não se 

apresenta aqui a curva de distribuição granulométrica. 

As fases constituintes do RCD reciclado foram obtidas por separação manual (catação) e 

peneiramento, e estão representadas na Figura 3; a fase denominada solo+finos foi separada na 

peneira de abertura 2,4 mm. 

Os últimos ensaios foram realizados com o agregado natural denominado areia lavada (areia de rio), 

em distribuições granulométricas diferentes, no entanto aqui neste trabalho apresentam-se somente 

alguns dos resultados obtidos com a Areia 2. 

Porcentagem em massa
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rochas (23%)
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asfalto (2%)

cer.rev.(1%)

outros (2%)

 
Figura 3: Composição de fases do agregado reciclado de entulho da construção civil (Am-03) 

Procedimento de ensaio 

Os ensaios para a determinação da absorção no estado saturado superfície seca foram realizados 

segundo os procedimentos apresentados por Dias e Agopyan (2004) para a determinação da 

absorção de agregado reciclado poroso [5]. Na figura 4 ilustra-se o aparato de ensaio utilizado. 

Uma massa de agregado é acondicionada em um prato (fundo) da série de peneiras e levado à 

saturação por imersão em água por 24 horas; em seguida é retirado o excesso de água e anotada a 

massa úmida inicial. Na seqüência é submetido à secagem em estufa, a 105±5 ºC, determinando-se 

a massa do conjunto a cada intervalo de tempo de secagem. 

O valor percentual da absorção de água com o tempo foi relacionado com a velocidade de perda de 

água, obtida pela divisão da massa de água perdida com o tempo, pela massa seca inicial e pelo 

intervalo de tempo. 

Os dados obtidos foram plotados em um gráfico onde é possível se observar a variação da 

velocidade de secagem do material. No caso importa a identificação da diferença de comportamento 

entre a velocidade de saída da água livre (externa aos grãos sólidos) e da água absorvida (água sub-

superficial) [3]. 

Resultados 

Os resultados obtidos são apresentados em formato de gráficos que correlacionam o teor de 

umidade, em porcentagem da massa seca inicial, no eixo das abscissas, com a velocidade de perda 

de água, em função da variação da massa do material com o tempo, dividida pela variação do tempo 

(no caso, 1 minuto) e pela massa seca de material, no eixo das ordenadas. 

Apesar de ser possível representar a curva (ou os períodos da curva) através de expressões 

matemáticas, adotou-se por simplicidade a solução gráfica que exprime bem o comportamento do 

material submetido à secagem. 

Na seqüência são apresentadas as curvas de secagem dos agregados submetidos aos ensaios. 
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Figura 4: Ilustração do aparato de ensaio de secagem 

Am - 03

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

teor de umidade (%)

V
e
lo

c
. 
p

e
rd

a
 d

e
 á

g
u

a
 

(d
g

/d
t.

g
)

Início período II:  115 min.

h = 8,8±0,9 %

 
Figura 5: Curva de secagem do material “Am – 03” 
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Figura 6: Curva de secagem do material “Am – 03 Moída” 
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Am - 03 Retido na # 4,8mm
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Figura 7: Curva de secagem do material “Am – 03 Retido na # 4,8mm” 
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Figura 8: Curva de secagem do material “Am – 03 Passante na # 4,8mm” 

Am - 03 Passante na # 4,8mm cortado na # 0,15 
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Figura 9: Curva de secagem do material “Am – 03 Passante na # 4,8mm , cortada na # 0,15mm” 
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Figura 10: Curva de secagem do material “ART” 

 
Figura 11: Curva de secagem da Areia de rio 2 

Na figura 11 observa-se que a curva de secagem do agregado Areia 2 (agregado natural de rio, com 

baixa absorção de água) é diferente das outras curvas (agregados reciclados porosos). No caso da 

areia de rio, observam-se os dois pontos de inflexão, caracterizando a transição entre o Período I e II 

(1a inflexão) e o Período II e III (2a inflexão), conforme gráfico teórico apresentado na Figura 1. 

Na primeira inflexão (I - II) indica a transição entre o período em que ainda existe água livre (I) e o 

próximo período (II) onde permanece a água adsorvida e a água absorvida. 

Na segunda inflexão (II - III) indica a transição entre o período em que ainda existe água adsorvida e 

o próximo período (III) onde resta a água absorvida; neste caso, o valor aproximado da absorção de 

água, na condição saturado superfície seca, resultou da ordem de 0,5%. 

A título de comparação, realizou-se o ensaio de acordo com a norma brasileira (ABNT NBR NM 

30:2001) resultando no valor de 0,48% para a absorção de água da mesma amostra de areia de rio 2. 

Dessa forma, foi possível, utilizando o procedimento de Dias e Agopyan (2004) determinar o valor 

da absorção de água, no estado saturado superfície seca, do agregado natural denominado areia 

lavada (de rio). 
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Análise e conclusões 

Os resultados obtidos no ensaio de secagem permitem observar distintos períodos (trechos da curva 

de secagem) com comportamento diferente no que se refere à velocidade de perda ou saída de água, 

se assemelhando ao mecanismo teórico de secagem apresentado [3]. 

Esse  comportamento pode ser observado nos resultados gráficos dos ensaios de todos os agregados 

aqui considerados, independente de sua distribuição granulométrica e composição de fases. 

Verifica-se que a distribuição granulométrica interfere no tempo de secagem, prolongando o 

Período I no caso de agregados de dimensões miúdas (muito finos); e encurtando o tempo, no caso 

de agregados de dimensões graúdas. 

A comparação do resultado da Am-03 com a Am-03 Moída (agregado de RCD), que são 

constituídas das mesmas fases, ilustra esse comportamento e confirma o mesmo nível de absorção, 

no estado saturado superfície seca, para as duas amostras. 

Percebe-se que a absorção (no estado saturado superfície seca) varia com a distribuição 

granulométrica do agregado, quando são comparadas as amostras Am-03Retido na #4,8, a Am-

03Passante na #4,8, e a Am-03 Passante na #4,8 cortado na # 0,15mm (todos agregados de RCD). 

Isto se deve ao fato de que, em diferentes faixas de granulometria, os agregados reciclados 

apresentam diferentes concentrações das fases constituintes, mas a determinação da composição das 

fases, em cada dimensão da peneira, não foi objeto de determinação neste trabalho. 

O resultado obtido com a amostra Areia 2 (areia de rio), indica um comportamento diferente das 

demais amostras constituídas por agregados reciclados porosos. Comparando-se o resultado obtido 

com a curva teórica [3], observa-se a existência nesse caso, de mais uma inflexão entre o Período II 

e o III, caracterizando a transição entre a fase onde ainda existe água adsorvida e a seguinte, onde 

somente resta água absorvida (que no caso representa um baixo valor). 

Conclui-se que o procedimento de secagem [4, 5] se mostra promissor para a determinação da 

absorção de água no estado de material saturado superfície seca, e a utilização do recurso gráfico é 

um grande facilitador da tarefa permitindo visualizar o comportamento do material e delimitar uma 

faixa de teor de umidade que representa o estado físico mencionado. 

Os experimentos continuam em desenvolvimento no laboratório, com a intenção de se ajustar o 

processo e o recurso de análise gráfica. 

Referências 

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 30. Agregado miúdo – 

determinação da absorção de água. Rio de Janeiro, ABNT, 2001. 

[2] BARRA, M.. Estudio da la durabilidad Del hormigón de árido reciclado en su aplicación como 

hormigón armado. Barcelona, 1996. 223p. Tese (Doutorado). Universitat Politécnica de 

Catalunya. 

[3] BROWN, G.G.; FOUST A.S.; KATZ, D.L.V.; SCHNEIDEWIND R.; WHITE, R.R.; WOOD, 

W.P.; BROWNELL, L.E.; MARTIN, J.J.; WILLIANS, G.B.; BANCHERO, J.T.; YORK, J.L.. 

Operaciones básicas de la Ingeniería Química. Editorial Marin, S.A. Barcelona. 1986. 

[4] DIAS, J. F.. Avaliação de resíduos da fabricação de telhas cerâmicas para seu emprego em 

camadas de pavimento de baixo custo. São Paulo, 2004. 251p. Tese (Doutorado) – Escola 

Politécnica Universidade de São Paulo.  

[5] DIAS, J. F.; AGOPYAN, V.. Procedimento alternativo para a determinação da absorção de 

agregados reciclados porosos. I Conferência Latino Americana, São Paulo, 2004. p.1-15. 

[6] DIAS, J.F.; SILVA, T.J.; FONSECA, A.P.; Aspectos do consumo de água na produção de 

concreto com agregado reciclado. In: VII Seminário de Desenvolvimento Sustentável e a 



 

24 

 

Reciclagem na Construção Civil - CT-MAB Meio Ambiente, IBRACON. São Paulo, 2006. p.1-

12. 

[7] FERREIRA, P.A.S.C.; MARQUES, R.M.; DIAS, J.F. Estudo comparativo de procedimentos de 

determinação da absorção de água de agregados. Relatório de pesquisa de iniciação científica. 

FECIV. UFU, 2013. p.1-25. 

[8] LEVY, S. M.. Reciclagem do entulho de construção civil, para utilização como agregados de 

argamassas e concretos. São Paulo, 1997. 147p. Dissertação (Mestrado), Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo. 

[9] PRADO, D.M.; BUTTLER, A.M.; RAMALHO, M.A.; CORRÊA, M.R.S.. Avaliação da 

absorção de agregados reciclados de concreto. VII Seminário Desenvolvimento Sustentável e a 

Reciclagem na Construção Civil. São Paulo, IBRACON, 2006. 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

25 

 

Misturas de solos com agregados reciclados porosos 

DIAS João Fernando1,a, AGOPYAN Vahan2,b, BERNUCCI Liedi Legi 
Bariani3,c, MOURA Edson de4,d 

1
Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila, 

2121 - CEP: 38400-902, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil 

2, 3 e 4
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo-USP, Av. Prof. 
Almeida Prado trav.2 no.83, Cidade Universitária, CEP: 05508-900, São Paulo, SP, Brasil  

a
jdias@ufu.br, 

b
agopyan@usp.br, 

c
liedi@usp.br, 

d
edmoura@usp.br 

Palavras-chave: solo-agregado reciclado, mistura solo-agregado, pavimento com solo-agregado 

Resumo. Impulsionado pela busca do desenvolvimento com sustentabilidade, tem-se estudado e 

aplicado resíduos minerais em camadas de pavimentos. Os procedimentos tradicionais de 

dimensionamento das camadas granulares inferiores dos pavimentos levam em consideração a 

distribuição granulométrica dos agregados, dentre outros atributos. Estudou-se em laboratório, as 

características de um agregado produzido por britagem a partir de telhas cerâmicas e sua mistura 

com solos.  Verificou-se que o enquadramento dos agregados reciclados em determinadas faixas de 

granulometria, especificadas para agregados naturais, nem sempre são apropriados devido à 

heterogeneidade e as diferentes massas especificas desses materiais de natureza diferente. 

Desenvolveu-se então, um procedimento para obter uma mistura com a melhor compacidade, 

utilizando-se os conceitos de massa unitária, massa específica e índice de vazios dos materiais 

empregados. Utilizou-se nos estudos um agregado reciclado de telha cerâmica em misturas com 

solos geralmente empregados em camadas de pavimentos urbanos com baixo volume de tráfego. 

Verificou-se que é possível com a adoção desses conceitos a obtenção do percentual de cada 

material para compor a mistura solo-agregado para atingir a maior compacidade. Os resultados 

experimentais mostraram boa correlação do percentual de solo, necessário para obter o menor 

volume compactado da mistura solo-agregado, em relação ao índice de vazios do agregado. 

Introdução 

O interesse no desenvolvimento com sustentabilidade tem impulsionado a academia e pesquisadores 

a estudar a utilização de resíduos de resíduos de diversas naturezas. Na fabricação de telhas 

ceramicas são gerados resíduos após a calcinação, representando quantidades expressivas devido à 

escala de produção de milhares de telhas diariamente. Resíduos da construção e demolição, que 

incorporam os resíduos cerâmicos, têm sido estudados como agregado para diversos fins, mas 

nenhum teve o enfoque de desenvolvimento de um método para pavimentação. 

Os critérios tradicionais de especificação de bases de solo-agregado são baseados nas especificações 

desenvolvidas para os países de clima temperado ou frio, como nos Estados Unidos e na Europa, 

que consideram os seguintes aspectos: granulometria, limite de liquidez, índice de plasticidade da 

fração que passa na peneira nº40 (abertura de 0,425mm), resistência ao desgaste por abrasão Los 

Angeles e equivalente de areia. 

Esses critérios são alvo de muitas críticas no meio técnico no Brasil, demonstrando apresentar 

diversas limitações para sua aplicação aos solos brasileiros, indicando a necessidade de novas 

considerações para os solos nacionais [1,2,3]. Desenvolveu-se então, a metodologia MCT (Mini, 

Compactado, Tropical) para o estudo de solos-agregados constituídos de solos arenosos finos 

lateríticos do Estado de São Paulo (solos submetidos aos processos pedológicos nos horizontes A ou 

B com perfil bem drenado e concreções ferruginosas e aluminosas, fração argila constituida 
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principalmente de argilominerais caulinita e óxidos de ferro e aluminio, ausencia de minerais 

expansivos)  [1,2,3,4]. 

Estudos realizados sobre a aplicação dos critérios tradicionais para a especificação de misturas solo-

agregado demonstram que não é usual a exigência de um valor mínimo de resistência ou capacidade 

de suporte para o solo-agregado compactado, admitindo-se que, caso as exigências sejam satisfeitas, 

a resistência seria automaticamente atendida para solos-agregados adequadamente compactados. O 

autor desse estudo relata diversas dificuldades para aplicar os critérios tradicionais no Brasil, como: 

dificuldade de encontrar materiais “in natura” que satisfaçam às condições impostas; a verificação 

de que materiais que não satisfazem às especificações citadas apresentam freqüentemente 

desempenho satisfatório quanto às propriedades mecânicas do material compactado; e a constatação 

de que a diversidade do clima e das demais condições ambientais levou à formação de solos de 

natureza diferente, acrescentando ainda as diferentes condições climáticas com ausência de 

congelamento-degêlo, e a constatação de que as umidades de campo mantêm um equilíbrio 

geralmente em valores mais baixos do que a umidade de compactação[5]. 

Nota-se que o estudo do solo-agregado apresenta dificuldades, que provavelmente são aumentadas 

quando se utiliza um agregado originado de resíduos. 

Estudando a possibilidade de utilização da metodologia tradicional para misturas solo-agregado 

reciclado de telha, verificou-se que não era aplicável [6]. 

Desenvolveu-se então uma metodologia apropriada baseada no conceito de misturas volumétricas 

tendo em consideração a porosidade do agregado. 

Apresentam-se aqui os principais conceitos relacionados à distribuição granulométrica e porosidade 

de materiais granulares, embasando a metodologia desenvolvida para otimizar misturas solo-

agregado. 

Apresentam-se também os resultados dos experimentos realizados com agregado reciclado de telha 

(ART) e dois tipos de solos, um classificado como LA’/NA’ (arenoso) e outro LG (argiloso), pela 

metodologia MCT. 

Os resultados obtidos demonstraram a possibilidade de obtenção do menor volume compactado para 

as misturas solo-agregado, utilizando-se a premissa de igualar o percentual de solo ao índice de 

vazios do agregado. 

Conceitos utilizados 

 Distribuição granulométrica e porosidade de agregados. Para a utilização de misturas 

solo-agregado em bases de pavimentos, pressupõe-se que a mistura atinja elevada densidade, como 

consequencia do preenchimento dos vazios entre os grãos pelas partículas menores, justificando-se 

as exigencias de distribuição granulometrica. 

Essa condição de preenchimento dos vazios leva ao aumento da quantidade de pontos de contato 

entre os grãos, resultando em elevada resistência ao cisalhamento e baixa deformabilidade, 

decorrentes da alta densificação e grande atrito interno [6,7]. 

No entanto, sob o ponto de vista da estabilidade, o teor de finos exerce um papel importante, pois à 

medida em que se eleva, promove o afastamento dos grãos graúdos, diminuindo os contatos 

(embricamento) e conseqüentemente a estabilidade é muito afetada. Adicionalmente as 

características da fábrica (natureza do solo) exercem também papel importante no comportamento 

dos finos. 

Considerando-se então a distribuição granulométrica, aquela entendida como “ideal” do ponto de 

vista de sua continuidade, geralmente é representada pela equação 1 consagrada de Fuller (1907) e 

mencionada por diversos autores como [5,7,8] dentre outros. 

p = 100 ( d / D )n.                                   (1) 

Na equação 1 "p" representa a porcentagem em massa do material que passa na peneira com 

abertura “d”; "D" é a dimensão máxima do agregado; e "n" um coeficiente compreendido entre 0,33 

e 0,50. 
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Com relação à obtenção de mais alta densidade, Fuller e Thompson (1907) estudaram agregados 

para concreto concluindo que para n= 0,50 se obtém os mais altos valores, sendo confirmado 

posteriormente por Rothfuchs (1935) e Hogentogler (1941), [5]. 

Mas na prática rodoviária observou-se que o n está mais próximo de 0,45 [7]. 

As especificações das faixas granulométricas da AASHTO, ASTM e DNER, por exemplo, guardam 

uma semelhança formal com as curvas de Fuller, a qual é uma aproximação da realidade. Cabe 

ressaltar que, a cada limitação construtiva do diâmetro máximo (geralmente de 2mm até 50mm), 

fica também estabelecida a porcentagem da fração fina, aquela que passa na peneira de abertura 

0,075mm, segundo [5,7]. 

As especificações tradicionais da distribuição granulométrica também tem sido alvo de crítica de 

vários pesquisadores brasileiros, como Nogami, Villibor, Barros, entre outros, pois foram 

estabelecidas para materiais diferentes dos solos tropicais, embora eles reconheçam seu 

significado[2,5]. 

Villibor et al. verificaram em experiências com solos arenosos finos lateríticos (SAFL), com 

dimensão maxima (Dmáx) menor do que 2 mm e às vezes menor do que 0,425 mm, que mesmo não 

atendendo à especificação granulométrica tradicional apresentaram comportamento satisfatório em 

camadas de base construídas no Estado de São Paulo e estados vizinhos [4]. 

Bases de pedregulho laterítico das regiões Norte e Nordeste e diversas regiões do Brasil, com 

granulometria descontínua e excesso de finos também são mencionadas positivamente pois atingem 

boa capacidade de suporte [4]. 

Com relação ao teor de finos, Chini e Monteiro [10] avaliaram um agregado reciclado de concreto 

que não atendia a especificação granulométrica do Departamento de Transportes da Flórida 

(FDTO), para base de pavimento; embora não atendesse apresentou resistência (CBR) acima de 

200%, quando as especificações requeriam 100%. No entanto, o material testado não apresentava 

partículas abaixo da abertura de 2mm, portanto com percentual de finos (abaixo da peneira de malha 

200) igual a zero. Estes pesquisadores reconhecem a importância da proporção de finos para a 

resistência ao cisalhamento (atrito interno) e estabilidade do material, recomendando que o 

percentual de finos deve estar entre 6 e 8% para garantir o preenchimento dos vazios e preservar o 

travamento das partículas. 

Outra característica não levada em conta nas especificações tradicionais é a natureza e a composição 

granulométrica da fração fina, que passa na peneira 0,075 mm, que exercem grande influência sobre 

o comportamento do solo-agregado de regiões tropicais. Os solos que tem essa fração constituída 

por materiais lateríticos são nitidamente superiores, segundo Nogami e Villibor [1]. 

Percebe-se também das especificações tradicionais, que não são considerados possíveis efeitos da 

compactação sobre a mudança granulométrica do material, pressupondo-se então, que os grãos do 

agregado são suficientemente resistentes para não se fragmentarem. 

No entanto, deve-se considerar que além da resistência intrínseca do grão, a possibilidade de se 

fragmentar ou não, será dependente do seu formato, da distribuição granulométrica e do arranjo 

granular, conseqüentemente da porosidade do conjunto (conjunto de grãos ou esqueleto mineral), o 

que pode alterar significativamente os níveis de tensões propagadas em cada ponto de contato das 

partículas. 

O volume de poros de um agregado (aqui considerado como a porosidade ou quantidade de vazios 

entre os grãos) é a diferença entre o volume total (aparente) e o volume de sólidos (Vap – Vs). Em 

termos de porosidade (n) a relação é estabelecida entre a massa específica unitária (δ) e a massa 

específica aparente, ou simplesmente massa específica (ρ), através da relação (Eq. 2)  apresentada 

por Feda [11]: 

n =  
 1Vap

VsVap
                                                 (2) 

A porosidade do agregado é dependente da sua distribuição granulométrica, formato de grãos e 

estado de compacidade. Verifica-se também que a porosidade encerra a interdependência entre os 

valores da massa unitária e da massa específica. 
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Utilizando esses conceitos atribuíram-se alguns valores para massa específica e para massa unitária 

relacionando-os nos graficos seguintes. 

Observa-se que a porosidade cresce com o decréscimo da massa unitária, para uma mesma massa 

específica. Adotaram-se tres valores diferentes de massa especifica representando um agregado 

ceramico (1,8 g/cm
3
); agregado reciclado de RCD (2,1 g/cm

3
) e cascalho (2,65 g/cm

3
). A 

porosidade cresce também com o aumento da massa específica, para o mesmo valor da massa 

unitária, conforme se observa na figura 1, a posição mais acima da curva que representa a maior 

massa especifica. 
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Figura 1. Variação da porosidade com a Massa unitária 

Já o volume de sólidos cresce com o decréscimo da massa específica, para a mesma massa unitária 

conforme ilustrado na figura 2. 
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(a)                                                                                             (b) 

Figura 2. Variação do volume de sólidos: com a variação da massa específica e da massa unitária (a); com a variação da 

massa específica para a mesma massa unitária (b) 

Verifica-se que a possibilidade de agregados com massas unitárias e massas específicas diferentes 

apresentarem a mesma porosidade é restrita, da mesma forma, a quantidade de volume de sólidos 

(quantidade de grãos) somente coincide dentro de uma faixa restrita de valores de massa unitária e 

massa específica diferentes. 

Pode-se dizer então, que o procedimento de especificação de determinada composição 

granulométrica, distribuição contínua por exemplo, apresenta limitações, pois é estabelecido sobre 

medidas em massa (peso), o que é válido para materiais de mesmas massas específicas (ou com 

valores aproximados), mas se constitui na realidade em processo essencialmente volumétrico, e 

também porque por si só não consegue representar os efeitos da natureza e quantidade de finos. 

No caso de misturas de materiais com massas específicas distintas, a metodologia baseada na 

distribuição granulométrica conduz a resultados muito diferentes quanto ao conteúdo volumétrico 

de cada fase constituinte (quantidade ou volume de grãos), podendo haver falta ou excesso de grãos 

em determinadas frações, com implicações no volume de vazios da mistura, na variação dos pontos 

de contato dos grãos e suas conseqüências. 



 

29 

 

Esta constatação leva a uma limitação do alcance de se adotar a expressão consagrada de Fuller 

(1907) ou simplesmente se enquadrar misturas de materiais nas faixas granulométricas 

correntemente especificadas. 

Pode-se então, dizer que, os procedimentos de estabilização granulométrica, baseados nas 

distribuições granulométricas de misturas solo-agregado, têm validade restrita a materiais cujos 

valores de massa específica são próximos. A utilização deste procedimento para estabilizar 

materiais com massas específicas muito diferentes induz a erro. 

Materiais constituídos de grãos de mesma dimensão apresentam maior porosidade intergranular do 

que aqueles polidispersivos, constituídos de grãos de vários tamanhos, pois os grãos menores 

preenchem os vazios dos maiores. 

A disposição dos grãos (esqueleto) define uma determinada porosidade e número de contatos dos 

grãos entre si. Em um material polidispersivo os arranjos são variados, ocorrendo, em um mesmo 

material, zonas ou regiões com características de distribuição de grãos diferentes entre si. Essas 

diferenças fazem com que o número de contatos em um grão seja também muito variável. Na figura 

3 ilustra-se a freqüência relativa do número de contatos de grãos de esferas com porosidades 

diferentes segundo Feda [11]. 

Observa-se na figura 3 que a porosidade interfere na quantidade de contatos. Quanto menor a 

porosidade, maior é a quantidade de contatos e mais uniforme é a freqüência relativa. 

Conclui-se que procedimentos adequados para misturas de solo-agregado, quando as massas 

específicas aparentes dos grãos forem diferentes, devem se basear em relações volumétricas e não 

massivas. 

 
Figura 3. Freqüência relativa do número de contatos de esferas com porosidades diferentes (Feda, 1982). 

Metodologia para otimização de misturas de solo-agregado 

Após as constatações aqui apresentadas, definiu-se a hipótese de que, em uma mistura de solo-

agregado, caso o solo ocupe os vazios do agregado, obtem-se o preenchimento dos vazios do 

esqueleto granular e aumenta-se o número de pontos de contato entre os grãos do agregado. 

Desta forma o pressuposto é que, quando o volume de solo na mistura for igual ao valor da 

porosidade do agregado (vazios entre os grãos) atinge-se a máxima compacidade da mistura. 

Desenvolveu-se, então, um programa experimental em laboratório para misturar o agregado 

reciclado de telha (ART) com dois tipos de solos (um arenoso e um argiloso) variando o conteúdo 

em volume de 10% até 90%, em intervalos de 10%. 

Primeiramente determinou-se a porosidade de cada agregado após a determinação da massa unitária 

e da massa específica correspondentes, utilizando-se os conceitos já apresentados aqui. 
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Para a determinação da massa específica era necessário conhecer-se a absorção no estado saturado 

superfície seca (ABSSSS). Em virtude da característica do ART, que é poroso e apresenta partículas 

finas até as passantes na peneira de malha 0,075 mm, os métodos aplicaveis para os agregados 

naturais, com baixa porosidade, nao foram adequados. 

Utilizou-se então para a determinação da ABSSSS a metodologia desenvolvida por Dias e Agopyan 

[12] baseada na secagem do agregado saturado, com posterior análise gráfica da velocidade de 

perda de massa com o tempo. 

As quantidades de cada material para a compactação da mistura foram determinadas da seguinte 

forma: 

a. Fixou-se um volume inicial (denominado Volume Projetado) com excesso em relação ao 

volume do cilindro do CBR. 

b. A partir desse volume projetado calculou-se o percentual de cada material na mistura 

(agregado e solo), por exemplo: 10% (agregado) + 90% (solo); 20%+80%; e assim 

sucessivamente até 90%+10%, obtendo-se então o volume de cada material. 

c. Com a massa específica aparente seca de cada material (obtida da curva de compactação na 

energia Intermediária - EI) transformou-se o volume para massa seca. 

d. Determinou-se a quantidade de água a ser misturada utilizando-se a umidade ótima de cada 

material (obtida da curva de compactação na EI). 

e. Misturou-se cada material com a quantidade de água estabelecida e deixou-se em descanso 

para uniformizar. 

f. Compactou-se a mistura obtendo-se a massa úmida compactada que, depois de descontada a 

umidade, foi transformada para massa específica aparente seca da mistura. 

g. Com esta massa específica aparente seca calculou-se o denominado Volume Obtido, 

utilizando-se a massa seca total que foi utilizada para compactar. 

h. Correlacionou-se em um gráfico o quociente Vol Obt / Vol Proj com o percentual de ART 

na mistura. 

Resultados obtidos 

 Caracterização dos materiais utilizados.Os resultados da distribuição granulométrica dos 

materiais utilizados está apresentado na tabela 1 e as curvas de distribuição granulométrica 

correspondentes estão apresentadas na figura 4. Na tabela 2 estão incluidas as caracteristicas fisicas. 

Tabela 1. Distribuição granulométrica do ART-1, ART-2i, e ART-2c. 

Material 

Porcentagem Retida Acumulada [%] 

0,15 

[mm] 

0,30 

[mm] 

0,60 

[mm] 

1,2 

[mm] 

2,4 

[mm] 

4,8 

[mm] 

6,3 

[mm] 

9,5 

[mm] 

12,5 

[mm] 

ART-1 91,5 83,8 77,6 69,8 58,9 39,6 24,6 4,1 0 

ART-2i 85,9 73,1 63,0 50,0 32,0 0 - - - 

ART-2c - - - - - 100,0 62,2 10,3 0 

Os agregados reciclados de telha (imagem ilustrativa na figura 5) foram classificados em três tipos: 

ART-1 (originado da 1ª britagem em britador cônico; passante na peneira de malha 12,5 mm até 

abaixo da malha 0,075 mm); ART-2i (originado da 2ª britagem em britador primário de mandíbulas; 

passante na peneira de malha 9,5 mm até abaixo da malha 0,075 mm); ART-2c (originado da 2ª 

britagem, passante na malha 9,5 mm e retido na malha 0,6 mm). 

A hipótese no caso do ART-1 (figuras 6 e 7) era de que a quantidade de solo que proporcionaria a 

maior compacidade fosse igual à porosidade deste agregado, ou seja, 41,4%. O valor da maior 

compacidade, obtido nos experimentos, aqui representado pela relação Volume Obtido / Volume 

Projetado, foi de 41,6% no caso do solo arenoso (gráfico da figura 6), e 39,4% no caso do solo 

argiloso (gráfico da figura 7). Verifica-se que os valores obtidos estão próximos do valor da 

porosidade do ART-1. 
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Curva de Distribuição Granulométrica
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Figura 4. Curvas de distribuição granulométrica 

Tabela 2. Dados dos agregados reciclados de telha utilizados 

Agregado ART-1 ART-2i ART-2c 

Massa Especifica Aparente [kg/m
3
] 1810 1810 1810 

Massa unitária [kg/m
3
] 1060 1249 1148 

Porosidade (vazios entre os grãos) 41,4 % 31,0 % 36,6 % 

Massa Espec. Apar. Seca [kg/m
3
]

* 
1560 1610 1460 

Umidade ótima
* 

19 % 21 % 22 % 

* massa específica aparente seca e umidade ótima determinadas na energia Intermediária. 

 
Figura 5. ART-1 + Solo Arenoso 

No caso do ART-2i (figuras 8 e 9) a hipótese era de que a porcentagem de solo a ser misturada fosse 

o próprio valor da porosidade deste agregado, ou seja, 31 %. Os resultados obtidos foram 31,7% 

para o solo arenoso (gráfico da figura 8) e 31,4 % para o solo argiloso (gráfico da figura 9). 

Para o ART-2c, os resultados também expressaram a proximidade dos valores. Esperava-se que o 

percentual de solo fosse igual a porosidade deste agregado, ou seja, 36,6 %. Os valores encontrados 

para os dois tipos de solos, tanto o argiloso como o arenoso, foi de 37,5 % (figuras 10 e 11), 

portanto, muito próximo do valor da porosidade do agregado (vazios entre os grãos). 
 

argila silte 
areia 

fina média grossa 
pedregulho 
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Compactação de Misturas de ART-1 + Solo Arenoso
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Figura 6. ART-1 + Solo Arenoso 

ART-1 + Solo Argiloso
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Figura 7. ART-1 + Solo Argiloso 

ART-2i + Solo arenoso

(p = 31,4%; h = 21%; MEAS = 1,61)
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 Figura 8. ART-2i + Solo Arenoso  

Conclusões 

Com a análise conceitual utilizando as propriedades de massa especifica, massa unitaria e indice de 

vazios, corroborada pela revisão bibliográfica realizada, ficou claro que a utilização da estabilização 

granulométrica é um processo massivo e quando existe diferença significativa entre as massas 

especificas dos materiais componentes da mistura a sua aplicação é questionável ou pelo menos não 

representa o conteúdo volúmico de sólidos de cada componente, sendo indicado, então, utilizar 

métodos volumétricos. 
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Apresentou-se aqui um método para a obtenção do menor volume compactado da mistura de 

agregado reciclado de telha (ART) com solo laterítico, baseado na porosidade do agregado (vazios 

do esqueleto granular).  

Mistura: ART-2i + Solo argiloso

(p = 31,4%; h = 21%; MEAS = 1,61)
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Figura 9. ART-2i + Solo Argiloso 

Misturas de ART-2c + Solo Argiloso
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Figura 10. ART2c1 + Solo Arenoso 

Misturas de ART-2c + Solo Arenoso
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Figura 11. ART-2c + Solo Argiloso 

Trabalhou-se com o agregado reciclado de telha ceramica com três porosidades distintas e dois 

solos (um argiloso e outro arenoso), para os quais se estabeleceram misturas em porcentagens 

variadas. 

O que se buscava era a correlação entre o menor volume obtido após a compactação e a 

porcentagem de agregado ou de solo na mistura, indicando ser esta a condição em que os vazios do 

agregado seriam mais bem preenchidos com solo compactado. 

Para a porosidade do esqueleto granular do agregado igual a 31,0%, obteve-se após a compactação 

os valores de 31,7% para o solo arenoso e de 31,4% para o solo argiloso, ou seja, praticamente o 

mesmo valor da porosidade do agregado. 
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Para o agregado com a porosidade de 36,6% encontrou-se o valor de 37,5 % para os dois tipos de 

solo; e para o agregado com porosidade de 41,4%, os valores foram de 41,6% no caso do solo 

arenoso, e de 39,4% no caso do solo argiloso. 

Os resultados experimentais  mostraram que o percentual de solo compactado, necessário para se 

obter o menor volume compactado da mistura, praticamente se iguala com o valor da porosidade do 

esqueleto granular do agregado. 

Ressalta-se que deve-se verificar a correspondência dessa otimização do volume compactado com o 

melhor desempenho da mistura em cada requisito desejado. 

Caso se confirme essa correspondencia com outros tipos de agregados e solos, o procedimento 

utilizado poderá se constituir em um método de dosagem bem prático para se obter o menor volume 

compactado de misturas solo-agregado, particularmente nos casos de utilização de agregados 

reciclados multifásicos, com variações nas massas específicas das fases que os compõem. 
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Abstract. Production of active rice husk silica (ARHS) in bubbling fluidized bed boiler of a 

thermoelectric unit (TEU) and its addition to high performance concrete (HPC) with a 

compression resistance of 90 MPa was developed in the last 10 years. A first factory in Brazil 

was established at Alegrete town, RS, and other factories are under planning. Data of ARHS 

production, specification and HPC trace are presented. Design of parabolic solar collector 

coverage (PSCC) for air heating for biomass drying in a special silo of the TEU is presented as 

well. Cost of HPC/ARHS is 10 times less than steel (USD 200/ton vs. USD 2000/ton, specific 

mass 2.5 vs. 7.6 g/m
3
, respectively). Those characteristics allow simultaneous solution of four 

ecological problems: large span coverage, rain water collection, daily solar energy collection 

and storage, and drying of biomass. The integration of those characteristics results in decrease 

of biomass consumption maintaining the same UTE efficiency. Tracking parabolic solar 

collector can be avoided between Cancer and Capricorn Tropics, and it is sufficient its eastern-

western orientation with inclination to the Equator by the latitude angle. Coverage of the area 

occupied by TEU is sufficient to dry its biomass consumption. Preheating of boiler water with 

solar energy is possible decreasing biomass consumption in sunny days; biomass is partially 

consummed at night and cloudy days. Coupling the above technologies with high pressure 

steam TEU and fast-growing short-rotation forest gives to the biomass electrical energy 

generation a competitive economical position with hydraulic, coal, natural gas, and aeolic 

energy generation.  

Introduction 

Biomass thermoelectric units (BTEU) are mainly hindered by production cost and biomass moisture 

content, small size low-pressure and temperature of Rankine cycle. In Brazil BTEU fueled by 

biomass residues (sugarcane bagasse, cellulose, and industrialized wood) does not compete with 

hydroelectric, aeolic, natural gas and imported mineral coal. The present paper aims to overcome 

the BTEU disadvantages by incorporating the following technologies: (a) fluidized bed boiler 

(bubbling or circulated) operating at below 800 
o
C to produce active ash or silica; (b) addition of 

active rice husk silica (ARHS) in high-performance concrete (HPC) for production of blocks, walls, 

plates, beams, pillars, tubes, and parabolic solar collector coverage (PSCC) at concrete artifacts 

factories (CAF); (c) use of PSCC for air heating to dry the biomass in the silo and, partially, as rain 

water collector for water make up of the Rankine cycle of the BTEU;  (d) reforestation with high-
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productivity short-rotation forest (Eucalyptus spp and others) with a percentage of environment 

preservation area (EPA) in the valleys; (e) location of the BTEU in the same municipality of the 

biomass production to generate local employment, revenue, and taxes. Developments are under way 

for future addition to the BTEU of a unit for hydrogen generation by biomass gasification in 

supercritical water (H2-BGSCW) coupled to a hydrostorage of electric energy (HSEE) unit. 

Biomass fueled thermoelectric unit 

Typical thermoelectric units with condensation turbines operate at pressure (MPa)/temperature 

(
o
C)/efficiency (,%) of: 4.2/420/20.3; 6.7/480/23.1; 9.0/535/27; 12.5/535/46; 25.0/700/54 

(supercritical water). The last two versions have high- and low-pressure turbines. Fig.1 shows the 

flow chart of a BTEU generating electric energy, process hot air and steam, with air heated by a 

PCSS for biomass silo drying. Calculations will be presented for the smallest size, that means, a 

BTEU with the following parameters: 4.2 MPa, 420 
o
C,  = 20.3%, electric energy generation = 

2.10 MWe, biomass heating power (BHP) = 10.36 MWt, dry biomass lower heating value  

(LHVDB) = 18.568 MJ/kg; DB feeding rate (ṁDB) = 0.558 kg/s; biomass contained water rate (ṁbw  

given by (Eq. 1); energy forest area (EF) = 362 ha, 40 tons of DB/ha.yr., 80% load factor. 

ṁbw = [X/(1 - X)] ṁDB, where X ≡ biomass moisture content        (1) 

 
Fig.1 Flow chart of a BTEU with PSCC for biomass silo drying 

Main reasons for that choice are: (a) small TEU operation conditions represents the worst scenario; 

the results will be better for larger capacities; (b) the economics of small size TEU demands 

cogeneration and solar biomass drying, both required by an annex local productive arrangement 

(LPA); (c) unproductive areas for EF purposes exist in many municipal districts; large municipal 

solid waste quantities are generated in metropolitan regions; both have high demand of construction 

materials. The next TEU size to be considered is 30 MWe,  = 30 %, BHP = 100 MWt, ṁDB =  

5.39 kg/s, EF area = 3397 ha = 33.97 km
2
, with or without H2-BGSCW and HSEE. That is the 

maximum Brazilian legally allowed electrical capacity for distributed generation with a number of 

government incentives. Base load high-efficiency BTEU can reach 150 MWe (=46%; BHP =  

326 MWt; ṁDB = 17.56 kg/s; EF = 11075 ha =111 km
²
) without disruption of soil occupation in the 

municipality area, typically around 500 km
²
. 
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Active rice husk silica (ARHS) vs. rice husk ash (RHA) 

Traditionally rice husk is used in two inappropriate ways. In boilers, at combustion temperatures 

greater than 800 ºC, generating electric energy but yielding a useless RHA (black, vitrified, non-

active). Another way is long time low temperature burning (sometimes acid treated) generating an 

expensive ARHS. In the last ten years a low temperature bubbling fluidized bed boiler (T ≤ 800 ºC) 

was developed that generates electric energy (5 MWe) and ARHS with following characteristics [1]: 

SiO2 > 92%, K2O = 1.7%, total of inorganic oxides = 96%, LOI = 4%; yellow color; particle 

diameter D90 < 45 μm, crystallinity < 5%, amorphous phase > 95%, BET specific surface = 32 m²/g. 

Fig. 2 shows the binary phase diagram of SiO2/ K2O with the operational point of the boiler. Higher 

temperature generates fractions of glassy phase (eutectic phase K2Si4O9). The phase diagram shows 

why the technology above described yields an ARHS with similar properties and lower cost than 

silica fumes, a by-product of the metallurgical silicon production.  

 

Fig. 2 SiO2-K2O phase diagram showing the operational point of a BTEU for active rice husk silica production 

Addition of ARHS to high performance concrete (HPC) 

HPC is an established technology for large scale civil construction using silica fumes [2]. Its use is 

limited by supply and high sales prices. The world production of metallurgical silicon is various 

orders of magnitude lower than cement, but the rice world production is sufficient to transform all 

concrete in HPC. Besides rice husk, rice straw and bamboo can be used as biomass for ARHS 

production. Table 1 shows some examples of concrete traces with partial replacement of cement by 

ARHS in standard concrete (SC) and HPC [1]. ARHS reduces the cement consumption in two 

ways: an average of 27% in the trace, and reduction of the concrete artifacts cross section due to the 

increase in the compression resistance values. 

Parabolic solar collector coverage for air heating for biomass silo drying 

A schematic drawing of the PSCC is shown in Fig. 3. The parabolic collector is supported by beams 

and is composed of a longitudinal base (a), edges (b), a parabolic shell (c), nervures (d) spaced by  

3 m including one in each extremity, cross-beam (e) screwed in the edges at the nervure position, 

focus pipe for heat absorption composed of glass tube (f) with an inner metallic sieve (g) to absorb 

the solar radiation and transfer heat for the air heating flowing inside the glass tube, and reflective 
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layer (𝒽) glued on the parabolic shell. An ingenious process of construction of the PSCC is under 

patent submission process [3]: firstly, a mold is constructed with a concrete parabolic dome with 

optical precision rested on the floor. Over the dome the PSCC is constructed, and after 7 days of 

cure it is unmolded and pile up for cure up to 28 days. The convex parabolic precision of the dome 

is transferred to the concave precision of the PSCC. During lifting operation, it is rotated for 

positioning at the coverage and completed with the other items (focal tube, reflective layer, etc.). 

Only the concave parabolic surface has optical precision; dimensions of all other parts have civil or 

mechanical engineering finishing. The rigid HPC construction maintains the optical precision of the 

PSCC. 

Table 1: Examples of CC and HPC traces [kg/m
3
], and compression resistance (σc) values 

Trace C
(1) 

ARHS NS
(2)

 
Crushed stone 

Water Additive 
(4) 

W/(C + S)
(5) σc 

[MPa] Nº 1
(3)

 Nº 0 

SC 35 400 0 861 1100 - 172 2.0 0.430 42.4 

SC 35 286 63 915 1100 - 159 2.8 0.455 41.7 

HPC 50 500 0 761 1100 - 178 5.0 0.355 54.5 

HPC 50 369 81 840 1100 - 153 5.4 0.340 53.4 

HPC 90 600 0 590 800 200 173 6.0 0.289 82.9 

HPC 90 435 95 620 800 200 173 7.5 0.327 84.9 

(1) Cement; (2) Natural sand; (3) inferior/superior limits: N
o
 1  1.8/12.5 mm; N

o
 0  < 6.0 mm  

(4) Polycarboxylate base; (5) Water/(Cement + ARHS) 

 
Fig. 3 Cross section of the parabolic solar collector coverage 

The parabolic geometry is given by (Eq. 2).      

y’ = (1/4 f’) x’²                                                                                                                                   (2) 

The focal distance f’ =  and (Eq. 2) are expressed by dimensionless variables by (Eq. 3). 

y = (1/2) x², where y = (1/2 f’) y’, x = (1/2 f’) x’                                         (3) 

The differential length in the parabola is given by (Eq. 4). 

       (4) 

The parabola perimeter is given by (Eq. 5). 

   

 

             (5) 

A numerical example (NE) for road transportation standard clearances is given by 

In general the 

length of PSCC is a multiple of 12 m up to 48 m. 
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Structural calculations. A simplified profile of the collector is shown in Fig. 4, where the 

parabolic shell was replaced by a linear web with thickness t. Calculations for a NE are shown for 

the moment of inertia (I), self-weight (q), concentrated load (P) in the center of the span (D) 

between supports. Eqs. 6 to 12 are used to calculate structural parameters presented in Table 2 [4]. 

 

 
Fig. 4 Simplified PSCC profile for structural calculation 

Flexural moment beam: M = q D²/8 + P D/4        (6) 

Maximum stress: σmax = My/I                               (7) 

Steel reinforcement (S
s
) in the base: M =  S

s
 y       (8) 

S
s
 = M/ (              (9) 

I = 2 B h (H/2)
2
 + 2 t (H-h)

3
 /12 = 5.7125 x 10

-3
 m

4
                 (10) 

Self-weight: q/m = 2(B x h + ℓ t) m
2
 x C x 9.81 m/s

2
 = 2229.32 N/m               (11) 

Two times a worker weight of 75 kg: P = 2 x 75 kg x 9.81 m/s
2 

= 1471.50 N             (12) 

where H = 0.6 m, H = f’, y = H/2, B = 0.3 m, h = 0.1 m, t = 0.015 m, ℓ = 1.030 m, C is the concrete  

specific mass = 2500 kg/m
3
, D is the span, a multiple of 12 m,  = 521.7 MPa for Brazilian steel 

type CA 60 B. B and h can be adjusted depending on the variable loads (wind, etc.) 

Table 2: Results of structural calculations 

Span D [m] 12 24 36 48 

M [N.m] 44542 169340 374393 659702 

σmax [MPa] 2.34 8+89 19.66 34.65 

σad [MPa] 

concrete 

15.00 

SC 

15.00 

SC 

20.00 

SC 

45.00 

HPC 

Base steel reinforcement [mm
2
] 

S
S
 

Bar cross section [mm
2
] 

285 

4 3/8” 

(285) 

1082 

4 3/4” 

(1140) 

2392 

4 1” 

(2565) 

4215 

4 1” 

(4186) 

Base minimum width [mm] 115 230 343 438 

Self-weight [kg];[kg/m
2
] 2727; 87.4 5454; 87.4 8181; 87.4 10908; 87.4 

 

The parabolic shell thickness, ts=15 mm, is composed of 2 x 2.1 = 4.2 mm from the welded steel 

screen of  25 mm x 25 mm x 2.1 mm, 40 wires/m, with steel cross section of  

 = 138.47 x 10
-6

 m
2
/m, protected by a concrete layer of 3 mm below and 7.8 mm above the screen. 

The lower wire of the screen is installed in the ℓ direction of the PSCC, resulting in an effective 

height, hs = 7.8 + 2.1 + 1.05 = 10.95 mm, and a unitary base, bs. It is admitted free support at the 

base and border, zero support in the longitudinal direction and a load of one worker (P =  

75 kg) at the center of ℓ =1.030 m, and a unitary self-weight, qs. Eqs. 13 to 17 show the structural 

parameters calculation of the parabolic shell.  

qs/m = bs ts C x 9.81 m/s
2
 = 367.88 N/m

2
            (13) 

M/m  = qs ℓ
2
/8 + P ℓ/4 = 238.3 N.m/m             (14) 

I/m (steel) = bs hs
3
/12 = 0.1094 x 10

-6
 m

4
/m                  (15) 

σconcrete = M (hs/2)/I = 11.93 MPa                   (16) 

σS = M/  (hs/2) = 314.3 MPa (σS  σad for welded carbon steel)               (17) 
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The main conclusions based on the simplified structure calculations are: (a) large spans (D   

48 m), desired by PSCC, demand HPC; (b) the main limitation is the strength of the base steel 

reinforcement, to be solved by increasing its dimensions and the number of steel bars; (c) parabolic 

shell is sufficiently rigid to maintain optical precision in the dimensions; (d) practical experience 

will show the possibilities of a lighter PSCC for smaller spans (D < 36 m); (e) HPC is impermeable 

to water, gases, and ions allowing small layers to protect the steel reinforcement; (f) for large spans 

the PSCC fabrication will be at the construction site and due to the low weight (11 tons for  

D = 48 m) they can be lifted by mobile cranes. 

Air heating in the focal tube of the PSCC. The solar collection is calculated on the basis of the 

average tropical insolation of 4.8 kWht/m
2
.day, 7 hr./day, PSCC module of 2.4 m wide, 12 m long, 

and 70% of efficiency [5] resulting in  13.824 kWt per module. Air flows inside focal tube, 

which is composed of glass tube with a metallic screen with squared openings that absorbs radiation 

and transfers heat ( ) to the air. If a temperature difference of 20 
o
C is admitted between the screen 

and the air, and a heat transfer coefficient for turbulent flow h = 100 W/m
2
 
o
C [6], the screen surface 

(Ssc) is given by Eq. 18. 

Ssc = /h T = 6.912 m
2
/module         (18) 

The 1 mm-diameter wire, , in the metallic screen has a total length of L = 6.912 m
2
/( x 10

-3
 m) = 

2201.3 m; half of it is in the longitudinal and half in the tangential direction forming an helicoid that 

will be approximate by concentric rings. The number of longitudinal wires is  

(2201.3 m/2)/12 m = 92 wires. That total is close to the sequence (2d/d) (1+2+3+4+5) = 2 x 15 = 

94.2 wires, which represents five rings spaced by the same distance of the wire separation (d) in the 

screen squared opening. The focal tube has an outside glass tube for air stagnation or vacuum 

thermal insulation [3]. Displacement of successive rings in the longitudinal and tangential directions 

by a distance of one wire diameter will minimize shadow, allows light penetration till the inner ring 

and a complete light interception. The glass tube internal diameter is  = 50 mm and has a cross 

section of Sg = 1962.5 mm
2
. The cross section occupied by the screen wires (CSw) and the free 

section for air flow (Sair) are given by Eq. 19 and 20, respectively, where a = (50 + 10)/2 mm. 

CSw = 94 wires  
2
/ 4 + 5 a  = 544.79 mm

2    
   (19) 

Sair = Sg – CSw = 1962.5 – 544.8 = 1417.7 mm
2
 (72% of Sg)     (20) 

Biomass silo drying [7,8] 

Usually, silo size for TEU is for 3-day operation. The silo also acts as a buffer to store peaks of 

insolation (6.4 kWht/m
2
.day) in clear days avoiding superheating of the focus tube by increasing the 

air flux. Hot air is introduced into the silo bottom and distributed by a biomass rotary extractor 

screw. Calculation of total drying heat rate ( t) for naturally dried and predried biomass is shown 

below (Eqs.21 to 23). 

 t = vapor + bh           (21) 

vapor = ṁbw (cpvapor T + LHw)          (22) 

bh = ṁDB cpb T           (23) 

where vapor  is the vapor heating rate; bh is the biomass heating rate; bw means biomass water; 

LHw is the water latent heat of vaporization = 2270 kJ/kg; cpvapor is the vapor specific heat = 1.89 

kJ/kg 
o
C; ṁbw is given by Eq.1, T =100 - 25 = 75 

o
C; bh means biomass heating; cpb is the dry 

biomass specific heat = 1.2566 kJ/kg 
o
C. Table 3 shows the results of total drying heat rate ( t) for 

naturally dried and predried biomass. 

It is obvious that predrying of the biomass by flue gas in the first silo should be provided prior its 

feeding into the final silo. The number of PSCC for air heating of the biomass silo drier, with 80% 

load factor and 60% insolation is given by Eq. 24, where t = 592.0 kWt (Table 3, predried) during 

24 hr., and  13.824 kWt during 7 hr. 
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Table 3: Total drying heat rate for naturally dried and predried biomass for ṁDB = 0.558 kg/s 

Biomass moisture  

content in/out 

ṁbw [kg/s] ṁbw [kg/s] 

(in – out) 
vapor [kWt] bh [kWt] t [kWt] 

vapor + bh 

Natural 50%/  

            17% 

0.558 

0.114 

0.444 1071 52.6 1123 

    

Predried 35%/ 

             12% 

0.859 

0.635 

0.223 539 52.6 592 

    

 

 
The PSCC area is 196 x 2.6 m x 12 m = 6115.2 m

2
 = (96.0 x 63.7) m

2
, that is the same order of the 

TEU area (machinery + biomass courtyard + peripherics). The reforestation area of the TEU is 

(0.558 kg/s x 86400 s/day x 365 days/yr. x 80%)/(40000 kg DB/ha.yr.) = 352 ha.  

The LHV of the biomass referring to different moisture contents is given by Eq. 25. 

LHVX = LHVDB (1 - X) – [(Tq – Tf) cpvapor + LHw] X      (25) 

where X is the moisture content; LHVDB = 18568 kJ/kg; LHV35% = 11222 kJ/kg; LHV12%= 

16050 kJ/kg. In terms of dry biomass LHV values are: LHV35% = 11222/0.65 = 17265 kJ/kg and 

LHV12% = 16050/0.88 =18239 kJ/kg. The gain of 974 kJ/kg (5.25% of LHVDB) is due to the partial 

dehydroxylation occurring in the drying process coupled with nitrogen volatiles of natural biomass 

[9]. The ratio 5.25 % x 352 ha (forest)/0.6115 ha (PSCC) = 30 means that 1 ha of PSCC economizes 

30 ha of forest. Besides the economical justification of PSCC there are further advantages as smaller 

boiler, better combustion, efficiency, and environmental benefits. 

Psychrometric data and air feeding rate 

The moisture ratio Y (kg H2O/kg dry air) is calculated by the relations given by Eqs. 26 to 28 [8].  

Pws = [   [Pa]       (26) 

Pw = RH x Pws [Pa]            (27) 

Y = 0.622 Pa/(Pa – Pw) [kg H2O/kg dry air]        (28) 

where Pws is the saturated vapor pressure; Pw is the actual vapor pressure; RH is the relative 

humidity; Tair is the air temperature; Pa is the atmospheric pressure (10
5
 Pa). Calculations of 

psychrometric parameters are shown in Table 4 for air feeding rate, ṁair, for inlet/outlet of the 

PSCC, and for two outlet temperatures (TI and TII) of the biomass silo. The Y ratio increases as T 

increases; ambient air with RH = 50% and T = 25 
o
C has a small Y. The recommended air feeding 

rate is ṁair =11.98 kg/s at TI = 43 
o
C. If TI increases to TII ṁair decreases but there will be energy 

losses at the silo outlet. Maximum recommended RH value at the silo outlet is 60%; the three 

parameters, T, RH, and ṁair  are optimized depending on capital and operational expenditures. One 

of those optimizations is the installation of an array of vertical pipes from the silo top with valves 

controlled by thermometers at the lower extremities, placed at different levels. Saturated air can be 

by-passed through those pipes avoiding recondensation at the upper parts of the silo. That 

optimization makes the silo drying behave like a conveyor or rotary dryer. 

Table 4: Psychrometric parameters and air feeding rate 

Equipment 
Temperature       

[
o
 C/K] 

RH 

[%] 

Pws  

[Pa] 

Pw  

[Pa] 

Y 

[kg H2O/kg dry air] 
ṁair = ṁbw/Y* 

[kg/s of dry air] 

PSCC 

Inlet 25/298 50 2541.1 1270.6 0.0080 - 

Outlet 105/378 50 91919.

1 

45959.6 0.5290 - 

Silo 
Outlet TI 43/316 60 8852.3 4111.4 0.0267 0.224/(0.0267-0.008)=11.98 

Outlet TII 77/350 60 32484.6 19490.7 0.1506 0.224/(0.1506-0.008) = 1.57 

*ṁbw = 0.224 kg/s (predried biomass); Y = Y(outlet I or II) - Y(inlet PSCC) 
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Complementary characteristics of PSCC-biomass silo dryer 

Thermal balance. Air mass rate, ṁft, in each PSCC module for outlet TI is given by Eq. 29, 

where ṁair is given in Table 4, calculated over 24 hr., and ṁft flows during 7 hr. 

ṁft = (ṁair /196) (24hr./7hr.) = 0.1834 kg/s        (29) 

Hot air temperature difference at the focal tube can be calculated by Eq. 30, considering  

cp air = 1.009 kJ/kg oC, where Tq and Tf are, respectively, outlet and inlet focal tube temperatures. 

ft = ṁft cp air  T  T = ft/(ṁft cp air ) = 74.7 oC = Tq – Tf  Tq = 74.7 + 25  100 oC (30) 

Controlling ṁft  and Tq  during the day will result in the average value calculated by Eq. 30. The 

focal tube heating length of 12 m is independent of span length D up 48 m. Heat collector pipe is 

installed transversally and over the PSCC every 12 m. 

Air turbulence in the focal tube. Local air velocity and Reynolds number can be calculated by 

Eqs. 31 and 32, respectively, considering the air properties values as follows: specific mass  

 = 0.946 kg/m3; viscosity  = 22 x 10-6 kg/m.s; kinematic viscosity  = / = 23.26 x 10-6 m2/s.  

Deq = 4 x 10-3 m (opening between steel screen wires). 

ṁft =  v Sair  v = ṁft /( Sair) = 136.75 m/s       (31) 

Re = v Deq/ = 2.35 x 10
4
 (turbulent flow)             (32) 

Pressure drop in the focal tube [10]. Pressure drop in the focal tube is given by Eq. 33, where 

fc = 0.025 is the friction coefficient for smooth surfaces (glass tube and screen wire);  

 = 0.946 kg/m3 is the air specific mass; v =136.75 m/s is the air velocity; D = 12 m is the PSCC 

modular length;  = 0.05 m is the equivalent diameter of Sair.  

P1 – P2 = (fc/4)  v2 (D/) = 0.52 x 105 Pa  0.52 atm                 (33) 

A slightly increase of the equivalent diameter of Sair will decrease the air velocity, which reduces the 

pressure drop to a fraction of the atmospheric pressure. 

Electric energy gain by biomass solar drying vs. silicon photoelectric panel energy. If one 

considers an advanced TEU ( = 46%, load factor = 80%) [11] the electric energy (EE) per day 

coming from the LHV gain of 970 kJ/kg is calculated by Eq. 34. 

EE/day=(0.558 kg/s x 86400 s/day x 970 kJ/kg x 80% x 46%)(1hr./3600 s)=4780 kWhe/day  (34) 

The PSCC specific electric energy is (4780.41 kWhe/day)/6115.2 m2 = 0.78 kWhe/m2.day, which 

represents a photoelectric efficiency of (0.78 kWhe/m2.day)/(4.8 kWht/m2.day)= 0.1625 = 16.25%. 

That value is similar to the standard efficiency of 18% of commercial silicon panel. Besides the 

improvement in the TEU technology the energy gain due to the biomass drying is the cheapest 

generation of photoelectric energy because capital cost is paid by TEU, solar intermittence and 

storage are solved by the biomass silo drying, and PSCC is paid by the coverage of TEU area. 

Preliminary economical considerations on the biomass electric energy generation (BEEG) [12] 

Investment costs calculations for electric energy generation considering the integration of small 

TEU plus PSCC plus energy forest (land + forest implantation) are shown in Table 5. The 

calculations are based on the following conditions: (a)  = 20% efficiency is for conventional TEU; 

 = 46% considers biomass drying plus consequent improvements (smaller boiler, higher steam 

pressure and temperature, contribution of solar energy, etc.); (b) those efficiencies are the ratio of 

net EE to biomass energy, meaning that thermodynamic cycle efficiency without solar drying is 

lower than 46%; (c) depreciation and interest rates are typical for the electrical sector; (d) typical 

values paid by distributed biomass EE generation in Brazil are USD 80.00/MWh; the difference of 

USD 21.50/MWh in the investment cost (USD 58.50/MWh) for a thermoelectric with  = 20% is 

too small to cover operational cost plus profit (OCP). That is the reason why energy forest does not 

compete with all other forms of EE generation, and why BEEG always uses residues as fuel coupled 

with cogeneration (sugar cane and cellulose plants, wood mills, etc.); (e) by integrating biomass silo 

drying the difference pointed out in item (d) increases to USD 45.60/MWh, a satisfactory value to 

cover OCP. 
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The worst scenario (small TEU) presented in this paper intent to show that PSCC biomass drying 

shift that market to a competitive position with other forms of EE generation. Finally, it is 

interesting to point out that specific energy generation per hectare of forest (SEG/ha) is  

4830 kWe/352 ha = 13.72 kWe/ha. Except for a few hydroelectric plants (Itaipu-PR, Xingó-PE/AL, 

some at Amazon region) all others have large reservoirs and SEG/ha is less than 5 kWe/ha. This 

means that it is cheaper, more efficient and environmentally correct to build TEU-energy forest 

instead of flooding large land areas to form hydroelectric reservoirs. 

Table 5: Investment costs of integrated TEU plus PSCC plus energy forest 

Item  Data or Cost 

1. Thermoelectric efficiency (η = EE / biomass thermal energy) [%] 20 46 

2. Power [MW] 2.10 4.83 

3. Dry biomass rate [kg DB/s] 0.558 0.558 

4. Fluidized bed boiler + Burning system + Sleeve Filter [USD 1000] 3100 2100 

5. Steam turbine + Generator + Peripheric turn key [USD 1000] 1900 4390 

6. Biomass silo (included in item 4) - - - 

7. PSCC:Collector (6115.2 m
2
 = 96 m x 64 m) x 87.4 kg/m

2
 

               Support beams (3x 64 m x 0.6 m x 0.2m x 0.25t/m
3
) 

               Pillars (3 x 11 x  12 m x 0.2 m x 0.2 m x 0.25 t/m
3
) 

               Concrete cost (545 t x USD 200.00/t) 

               Construction cost (40%/60%) x USD 109000.00 

               Peripherics 20% USD (109000 + 72700) 

Total  PSCC cost 

Concrete wt., [t] 

Concrete wt., [t] 

Concrete wt., [t] 

[USD 1000] 

[USD 1000] 

[USD 1000] 

[USD 1000] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

535 

6 

4 

109.0 

72.7 

36.3 

218.0 

8. Focal tube [USD 1000] - 800.0 

9. Energy forest (352 ha x USD 6250.00/ha) [USD 1000] 2200 2200 

10. Total investment cost [USD 1000] 7200 9708 

11. Specific investment cost [USD/kW] 3429 2010 

12. Annual investment cost–12% (15 year depreciation – 7%; 

        interest rate – 5%) 

 

[USD 1000] 

 

864.0 

 

1165 

13. Annual EE generation (24 hr./d x 365 d/yr. x 80% load factor) [MWh] 14769 33849 

14. Investment EE cost (item 11/ item 12) [USD/MWh] 58.50 34.40 

15. Value paid for EE by Brazilian market [USD/MWh] 80.00 80.00 

16. Difference to pay operational costs + profit [USD/MWh] 21.50 45.60 

Conclusions 

ARHS developments allow production of HPC artifacts and its application to fabricate PSCC for air 

heating to dry biomass in the UTE silo. In the Tropics that technology has economical capability to 

pay the energy forest costs to supply biomass to TEU of any size. Preliminary calculations show that 

for a TEU of 2.1 MWe, 4.2 MPa, 480 oC, electric energy generation has a capital expenditure 

(CAPEX) of USD 58.50/MWh using natural biomass (50% humidity) as a fuel, and  

USD 34.40/MWh using dry biomass (12% humidity). Considering a typical sales price of  

USD 80.00/MWh the first configuration does not cover operational expenditures (OPEX) plus profit 

but the second one does. The main reasons to the second configuration success are the smaller 

boiler size, higher thermoelectric efficiency, small cost of PSCC-biomass silo drying, solar energy 

storage in the dried biomass and elimination of its intermittency, improvement of environmental 

conditions, and generation of revenue, employment and taxes at municipal level (larger HDI). 
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Resumo. A geração de resíduos, em geral, pode trazer diversos problemas ao meio ambiente, em 

decorrência de seu descarte inadequado, tornando necessária a busca por métodos alternativos para 

o manuseio, tratamento e disposição final dos mesmos. A Política Nacional Brasileira de Resíduos 

Sólidos, de 2010, define que os resíduos sólidos gerados em território brasileiro, de qualquer 

natureza, devem ser, nos processos geradores, reduzidos, tratados e reutilizados dentro do conceito 

de desenvolvimento sustentável.  Estima-se que o Brasil produza, anualmente, 30.000 toneladas de 

isoladores elétricos cerâmicos, com uma geração de resíduos da ordem de 10% do total produzido. 

Diante deste cenário, a busca por alternativas para utilização de resíduos elétricos cerâmicos em 

novos produtos, tem despertado o interesse acadêmico e tecnológico. Neste estudo, resíduos de 

isoladores elétricos cerâmicos (RIC) foram cominuídos em dimensões compatíveis para a aplicação 

em concreto e foram caracterizados por análise física (granulométrica, índice de forma, massa 

unitária, absorção de água) e química (espectrometria por fluorescência de raios X). A partir da 

caracterização do RIC, foi proposta uma matriz experimental para a avaliação de concretos, 

incorporando 10, 20 e 30% em massa de RIC em substituição aos agregados graúdos. As 

propriedades de resistência mecânica sob compressão, sob tração na flexão, e o módulo de 

elasticidade das misturas com essas incorporações foram comparadas às de um concreto referência 

com resultados similares e superiores a este. Os resultados demonstram que é possível utilizar 

resíduos de isoladores elétricos cerâmicos em substituição a agregados graúdos, permitindo 

incorporações de até 30% de RIC em concreto. 

As actas serão editadas em formato electrónico, incluindo os textos e as figuras, utilizando ficheiros 

em Portable Document Format (PDF). Os autores dos artigos aceites devem enviar a versão final 

dos artigos para o e-mail do secretariado do congresso antes de 7 de Fevereiro de 2014. Pelo menos 

um dos autores deverá registar-se e pagar a inscrição para que o artigo seja incluído no Programa do 

Congresso. Uma mesma pessoa pode ser autora e co-autora de várias comunicações. Além das actas 

do congresso, serão selecionadas os melhores artigos para publicação na revista “Key Engineering 

Materials”. O artigo deve ser escrito em português, ou em inglês, devendo ter uma extensão mínima 

de 6 páginas e máxima de 12 páginas. 

Introdução 

A geração contínua de resíduos industriais, em geral, pode trazer problemas ao ambiente em 

decorrência do descarte inadequado, tornando necessária a busca por métodos alternativos para o 

manuseio, tratamento e disposição adequada para os mesmos. A quantidade de resíduos gerados 

pela população como um todo, e também a disposição em locais inapropriados, compromete áreas 

de preservação ambiental e de mananciais [1]. 

Com a aprovação da Lei 12.305 no Brasil, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS)[2], os resíduos sólidos gerados em território brasileiro, de qualquer natureza, devem ser, 

nos processos geradores, reduzidos, tratados e reutilizados dentro do conceito de desenvolvimento 

sustentável. 
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A utilização de resíduos cerâmicos em outras aplicações, possibilita minimizar o problema da 

geração de resíduos da indústria ceramista, e ao mesmo tempo leva a uma solução sustentável para a 

fabricação de artefatos que necessitam do uso de fontes não renováveis, como no caso dos 

agregados utilizados para a produção de concreto [3].  

A busca por materiais para as atividades de construção sustentável é crescente. Os recursos naturais 

são cada vez mais consumidos devido às atividades de construção e rápida urbanização, de modo 

que várias estratégias estão sendo investigadas para proteger e restaurar ecossistemas naturais do 

mundo [4].    

Os isoladores de porcelana são materiais cerâmicos classificados como cerâmica branca, pois 

possuem um corpo de massa branca recobertos por uma camada vítrea de esmalte.  

Os isoladores elétricos cerâmicos, após sua vida útil, são retirados da rede de energia e separados 

em contêineres, comercializados ou então enterrados por serem classificados como resíduo Classe II 

– B – inerte, segundo NBR 10.004-04 [5] (ABNT, 2004), baseada no Code of Federal Regulations 

(CRF) – Title 40 – Protection of Environmental – Part 260-265 – Harzardous Waste Management.  

A indústria cerâmica e de processos de fabricação de cimento tornaram viável o aproveitamento de 

resíduos cerâmicos, especialmente por meio da incorporação de resíduo na estrutura interna dos 

materiais como parte da sua própria matriz [6,7]. Os autores destacam em seus estudos a 

necessidade da utilização de processos de cominuição, buscando dimensões de partículas 

compatíveis com aplicação em artefatos como argamassas e concretos.  

O uso de resíduos de isoladores elétricos cerâmicos incorporados ao concreto de cimento Portland 

em substituição aos agregados naturais utilizados na indústria de concretos foi descrito em     

estudos anteriores [8,9]. Outras aplicações para os resíduos de isoladores elétricos cerâmicos (RIC) 

em artefatos cerâmicos são encontradas na literatura [10,11].  

Este estudo tem como  objetivo produzir e caracterizar concretos com o emprego de resíduos de 

isoladores elétricos cerâmicos, cominuídos, em substituição a matérias-primas de fontes não 

renováveis, como o agregado graúdo, com potencial uso na indústria da construção civil. 

Este trabalho apresenta parte dos resultados do subprojeto - Artefatos Cerâmicos, dentro de um 

projeto mais amplo intitulado - Matriz hightech de reuso e descarte limpo na CPFL, financiado com 

recursos do programa de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (PA0037 – 

2011), recebendo também o apoio da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL - SP/Brasil).  

Materiais e Métodos 

Materiais. O cimento Portland utilizado foi o CPIV – Votoran-32, comercializado pela 

Votorantin Cimentos RS/Brasil. Os agregados graúdos, de origem basáltica, são provenientes da 

Mineração Florense  RS/Brasil. A areia média de cava, utilizada como agregado miúdo, é 

proveniente da Sampar Comércio e Participações LTDA /RS/Brasil. Os isoladores elétricos 

cerâmicos (RIC) são provenientes Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - SP/Brasil, coletados 

nas estações avançadas (EA) de resíduos da própria empresa. 

Métodos. 

Cominuição dos RIC. No estudo realizado, os RIC foram cominuídos segundo metodologia de 

Gomes e colaboradores [9]. Do processo de cominuição foram obtidas diferentes granulometrias, 

teste feito de acordo com a norma ASTM E-29 [12]. 

Ensaios de Caracterização dos Resíduos de Isoladores Elétricos Cerâmicos. Os resíduos de 

isoladores elétricos cerâmicos (RIC) após processo de cominuição (Fig. 1) foram caracterizados por 

análise física, índice de forma, medição com paquímetro, segundo a norma NBR 7809-08 [13], 

massa unitária segundo a norma NM 45-2006 [14], absorção de água de acordo com a norma NBR 

NM 53-09 [15] e química por espectrometria por fluorescência de raios X (FRX), segundo a norma 

ASTM C1605-04 [16]. 
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Figura 1 – Resíduos de isoladores elétricos cerâmicos (a) antes e após processo de cominuição (b) dimensões de 

partículas ≥ 4 tyler mesh e (c) dimensões de partículas ≤  9 tyler mesh.  

Preparação dos Corpos de Prova - Incorporação dos RIC em Concretos. Neste estudo, 

foram produzidos quatro proporcionamentos de concretos: um concreto  referência (RC) e três 

concretos contendo ric; identificados como CC – 10, CC – 20 e CC – 30; sendo substituído 10, 20 e 

30% em massa dos agregados graúdos naturais por ric, respectivamente. 

Os proporcionamentos dos materiais adotados neste estudo são apresentados  na Tabela 1.  

Tabela 1  – Proporcionamento unitário dos materiais do concreto 

Proporcionamento unitário 

 

Relação1:a:p 

(cimento: areia:brita) 

 

Relação  

a/c 

 

Concreto 1: 2,8: 3,26 0,6 

Foram moldados e curados (em tanque de cura, durante 7 e 28 dias)  corpos de prova  segundo a  

norma    NBR 5738-08 [17].  

No estado fresco, o concreto foi submetido ao abatimento de tronco de cone [18]. No estado 

endurecido, três corpos de prova cilíndricos para cada traço (Tabela 1)  foram submetidos ao ensaio 

de resistência à compressão após 7 e 28 dias de idade, de acordo com a norma NBR 5739-07 [19].  

Corpos de prova confeccionados com os mesmos traços foram submetidos aos ensaios de 

resistência à tração na flexão, de acordo com a norma NBR 12142-10 [20], e módulo de elasticidade 

de acordo com a NBR 8522-03 [21]. 

Resultados  

Análise da Caracterização da Granulometria dos Agregados Naturais e do RIC após o 

Processo de Cominuição. A Fig. 2 apresenta a distribuição granulométrica dos resíduos de 

isoladores elétricos de porcelana, areia média, brita 0 e brita 1. 

 
Figura 2 – Distribuição granulométrica dos agregados RIC, areia média, brita 0 e brita 1. 
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Após o processo de cominuição, os RIC apresentaram partículas com tamanhos variados (Fig. 2). 

De acordo com a Fig. 2, e considerando a distribuição granulométrica dos agregados miúdos (areia) 

e dos agregados graúdos (brita 0  e brita 1), verificou-se que a distribuição granulométrica do RIC 

contempla as duas faixas granulométricas de interesse, podendo ser utilizado com potencial 

substituição tanto a areia quanto a brita.  

 Análise da Caracterização Física dos Resíduos de Isoladores Elétricos Cerâmicos. A Tabela 

2 apresenta o resultado da massa unitária, da absorção de água e do índice de forma, realizados com 

os RIC. 

Tabela 2 – Resultado da caracterização dos resíduos de isoladores elétricos cerâmicos 

Ensaios    RIC Dados da literatura 

Massa unitária (kg∙m
-3

) 

 

1681,6 agregados naturais, tais como areia e pedregulho, apresentam massa 

unitária entre 1500 e  1700 kg∙m
-3

 e produzem concretos normais 

(concretos executados com agregados de areias quartizosas, britas 

graníticas) com aproximadamente 2400 kg∙m
-3

 de massa unitária 

[23].    

Absorção de água (%)  0,34 0,1 a 0,8% granito e quartzito, 1,2 a 8,5% arenito [23,24]. 

0,38% carapaças de moluscos marítimos [25].  

Índice de forma  2,6 grãos de forma cúbica, terão índice próximo de 1; os grãos lamelares, 

considerado aceitável o limite de 3 [13].  

Os resultados da caracterização física dos resíduos de isoladores elétricos cerâmicos encontram-se 

dentro dos valores indicados na literatura para utilização como agregado, em substituição aos 

agregados naturais, no desenvolvimento dos concretos. 

 Análise da Composição Química por Espectrometria por Fluorescência de Raios-X (FRX).  

Os RIC, após cominuição, foram caracterizados quimicamente por meio de Espectrometria por 

Fluorescência de Raios X [16]. A perda ao fogo (LOI) foi determinada de acordo com a norma 

ASTM D7348-08 [26].  

A Tabela 3 apresenta a caracterização química dos RIC, realizada por Espectrometria por 

Fluorescência de Raios X (FRX), em porcentagem mássica de óxidos. 

Tabela – 3 Composição química por Espectrometria por Fluorescência de Raios X dos RIC (% mássica de óxidos). 

 
A composição química dos RIC pela análise de FRX apresentou elevados valores de dióxido de 

silício (SiO2 - 75,09%), seguido de alumina (Al2O3), com 16,86%, sendo os valores esperados para 

este tipo de material, tendo em vista as matérias-primas utilizadas para sua fabricação [27].   
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O valor obtido para a perda ao fogo (LOI), aparentemente baixo, também se mostrou condizente 

pelo fato do resíduo de isoladores elétricos cerâmicos tratar-se de material inorgânico, já sinterizado 

no momento de sua fabricação.  

 Analise dos Concretos no Estado Fresco – Abatimento de Tronco de Cone. No estado fresco 

o concreto foi submetido ao ensaio de abatimento de tronco de cone. Na Tabela 4 são apresentados 

os valores do abatimento de todos os concretos. 

Tabela 4 – Valores ensaio de abatimento dos traços com RIC (Tabela 1) 

 

 

 

 

Observou-se que os traços com RIC apresentaram um aumento gradual de abatimento em relação ao 

traço referência, devido ao fato do RIC apresentar baixa absorção de água em relação ao agregado 

natural brita. Desta forma,  não há grandes diferenças de trabalhabilidade expressos pelos resultados 

de abatimento.  

Análise das Propriedades dos Concretos no Estado Endurecido – Propriedades Mecânicas. 

Nas Fig 3 e 4, são apresentados os valores médios de resistência à compressão obtidos nos ensaios 

realizados nos concretos após a cura úmida, com substituição do agregado graúdo (brita) por 

resíduos de isoladores elétricos de porcelana. 

 
Figura 3 – Resistência à compressão dos corpos de prova dos concretos RC, CC – 10, CC – 20 e CC – 30, após 7  e 28 

dias de idade. 

De acordo com os resultados observados na Fig.3 para a resistência à compressão,  foi observado 

um aumento da resistência à compressão dos 7 para os 28 dias de idade  em todos os concretos, 

contudo os resultados obtidos mostram-se próximos dos valores do RC.  Considerando a diferença 

entre as medidas realizadas (desvio), foi observado um aumento da resistência à compressão de 

45,3% para CC – 10, de 45,1 % para CC – 20, de 49,62 % para CC – 30, e de 54% para o RC dos 7 

em relação aos 28 dias de idade. 

Os resultados da resistência à tração na flexão (Fig. 4) com o aumento do teor de RIC incorporado 

foram similares ao RC, sendo o melhor resultado obtido para 10% de substituição (CC – 10).  Estes 

resultados similares de resistências à compressão e tração na flexão em comparação ao RC podem 

ser justificados com constatações de pesquisadores [28], que em seus estudos indicam baixa 

aderência entre os resíduos de isoladores  elétricos cerâmicos e a argamassa no concreto, 

constatando também que na face vidrada da porcelana a aderência entre o RIC e a argamassa foi 

menor ainda. 

Ensaio 

Concreto referência 

(RC) Substituição do agregado graúdo (brita) 

Abatimento 

(mm) 21 

CC – 10 CC – 20 CC – 30 

23 24 25 
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Um fator preponderante destacado na literatura [28] foi que ao romper os corpos de prova, o resíduo 

não rompeu, seja por sua estrutura, seja pela não aderência completa com a argamassa, ficando 

evidenciada a localização do resíduo aderido ao concreto. 

Os resultados obtidos neste estudo apresentaram resistência adequada para aplicação em 

concreto demonstrando que é possível utilizar resíduos de isoladores elétricos cerâmicos, 

cominuídos, em substituição a agregados graúdos, sem perda de propriedades mecânicas. 

  

 
Figura 4 – Módulo de elasticidada e resistência à tração na flexão dos corpos de prova dos concretos RC, CC – 10, CC – 

20 e CC – 30 após 28 dias de idade. 

O emprego do RIC promoveu um aumento do módulo de elasticidade (Fig. 4) após 28 dias de idade  

comparado com RC, o que pode ser atribuído à natureza rígida, maior dureza dos resíduos de 

isoladores cerâmicos, fruto de sua composição química e sua baixa porosidade [29, 30]. Com base 

nestas análises é importante salientar que o tipo de resíduo, empregado no concreto como agregado, 

e suas características, não influenciaram de forma significativa na propriedade analisada. 

Conclusões 

- Os resultados da caracterização dos resíduos de isoladores elétricos cerâmicos (granulométrica, 

índice de forma, massa unitária, absorção de água e espectrometria por fluorescência de raios X) 

encontram-se dentro dos valores indicados pela literatura para aplicação em concretos;  

- As propriedades de resistência mecânica sob compressão, sob tração na flexão e módulo de 

elasticidade obtidas, são adequadas para aplicação em concreto, possibilitando a incorporação de até 

30% do resíduo em concretos; 

- Os resultados demonstram a potencialidade do emprego de resíduos de isoladores elétricos 

cerâmicos em substituição a agregados graúdos em concretos, tornando o desenvolvimento proposto 

uma solução sustentável para a fabricação de artefatos que necessitam do uso de fontes não 

renováveis. 
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Abstract. The use of solid wastes in the building industry can contribute to achieve the sustainable 

development of this sectorial activity, while it might help to reduce production costs. In this way, 

the experimental research here presented evaluates the influence of Red Mud particles (RM) on the 

fresh and hardened properties of cured mortars up to 28 days. Portland cement was replaced up to 

50 wt.% RM, adjusting the relative amount of water (36–48 wt.%) in order to get mortars with 

suitable workability as defined by rheometry and flow table measurements. Temperature of 

hydration, water absorption and compressive strength were also determined. RM decreases the 

workability and increases the yield stress of the material. Mortars with similar spread on table 

showed different behaviour along the rheology test. RM did not change significantly the dormant 

period, but the magnitude of exothermic peak is reduced when the Portland cement was replaced by 

RM above 20 wt.%. The water absorption increased when the cement was replaced by RM, while 

the compressive strength exhibited an opposite tendency.  

Introduction 

The red mud is a residue generated in large scale from the Bayer process used to produce alumina. 

Through this process, bauxite is digested in a concentrated caustic soda (NaOH) solution at high 

pressure and moderate temperatures (~270 ºC), in order to obtain the alumina trihydrate 

(Al2O3.3H2O) [1][2]. This process leads to the formation of insoluble hydroxides where the 

impurities are concentrated, after proper washing, settling, and filtration operations. Such is the case 

of the red mud, containing goethite (-FeOOH), hematite (-Fe2O3), bohemite (AlO(OH)), quartz 

(SiO2), sodalite (Na4Al3SiO12Cl), and gypsum (CaSO4.2H2O) as major phases, and calcite (CaCO3), 

whewellite (CaC2O4.H2O), gibbsite (Al(OH)3), and TiO2 as minor components [1]. 

In general, the production of 1 ton alumina generates 1-2 ton (dry basis) of red mud. Thus, the 

storage of these massive amounts is economically and environmentally problematic, due to the risk 

of contamination of natural resources and living organisms [3][4]. Therefore, the main purpose of 

this work is investigating the impact of red mud on the rheological properties of mortars. 

Complementary fresh and hardened state properties of mixtures are also evaluated. 
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Materials and Methods 

Portland cement (PC - type I 42.5R, according to EN 197-1 [5] was used as binder. It has a specific 

area of 0.35 m
2
/g (Blaine fineness), average particle size of 14 m and its chemical composition is 

given in Table 1. Red mud (RM) slurry (Alcoa, Spain), here used as partial substitute of Portland 

cement, contains about 61 wt.% solids, specific area of 20 m
2
/g, particle size distribution between 

0.1 to 7 m (average 0.78 m), and chemical composition illustrated in Table 1. 

Superplasticizer (SP) used to adjust the plasticity of fresh mortars is based on a polycarboxylic acid 

(Glenium 52, Basf), with density between 1.067-1.107g/cm³. The sand used as aggregate is 

composed by three particle size fractions (1.2, 0.6 and 0.3 mm), each one corresponding to 33.33 

wt.%. 

Table 1 Chemical composition of Portland cement CEM I – 42.5R as red mud determined by XRF. 
Component  Portland Cement (wt.%) Red Mud  (wt.%) 

SiO2 20.37 5.54 

CaO 63.05 3.27 

Al2O3 4.78 18.76 

Fe2O3 2.96 51.8 

SO3 3.70 0.23 

MgO 2.02 - 

Cl
-
 0.02 - 

Na2O - 6.84 

K2O - 0.08 

TiO2 - 11.18 

MnO - 0.04 

Loss On Ignition 2.37 0.16 

Testing procedures 

The RM particles were used as partial substitute of Portland cement, in levels up to 50 wt% (Table 2 

and Figure 1). An extra dosage of water (W) was required in mixtures containing more than 15 % 

RM to keep the spread value in 200 mm. In addition, the SP was fixed in 0.25 wt.% and binder-to-

aggregate weight ratio was also fixed (1:3). Red mud was used in the as-received condition (as a 

paste), and the quantity of water incorporated by the RM was considered to reduce the volume 

required to prepare each mixture. The solid components of the blends were mixed inside a plastic 

bag for 1 min, while the superplasticizer was mixed into water, before addition to the solids. The 

mixing of the paste was conducted for 3.5 min. 

Table 2 Mortar formulations. 

Wet basis (wt.%) Dry basis (wt.%) 

Cement RM Water Cement RM 

64.0 0.0 36.0 100 0 

59.4 4.7 36.0 92.7 7.3 

52.7 9.3 38.0 85 15 

49.5 12.4 38.1 80 20 

42.0 18.0 40.0 70 30 

34.0 22.7 43.3 60 40 

26.0 26.0 48.0 50 50 
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Figure 1 Experimental space showing the prepared mixtures. 

The rheological behaviour of fresh mortars was measured in a rheometer (Viskomat PC, Germany) 

for testing cement pastes and mortars (Figure 2a), while the flow table (Figure 2b) was performed 

immediately after mixing, following the EN 1015-3 [6].  

 
Figure 2 (a) Rheometer and (b) flow table test. 

The maximum rotation speed was 100 rpm and at every 15 min the speed was brought to zero, kept 

as that for 30 s, and was then increased to 100 rpm during 30 s. The rheological parameters, namely, 

plastic viscosity (h) and yield stress (g) were obtained from Bingham model [7].  

The temperature of hydration was monitored in a quasi-adiabatic calorimeter (Langavant), while the 

water absorption of hardened mortars was determined by an immersive technique [8]. The 

compression strength was determined according to the EN 1015-11 standard [9]. Samples with 40 × 

40 × 160 mm were used, as prescribed by EN 196-1 [10]. The curing was firstly conducted in room 

conditions with samples placed inside the moulds (covered by plastic bags and for 24 h), followed 

by immersion in water for 28 days. 

Results and Discussion 

Rheometry and flow table measurements. When the flow table and rheometer were used as 

parameters for determining the composition of mixtures, an additional difficulty in defining the 

experimental plan was observed. Such equipments differ in terms of minimum plasticity required. 

To evaluate the effect of higher levels of RM in mortars, it was necessary to fix the value of spread 

on table (200 mm), in a condition that permits their evaluation in the rheometer and flow table, 

simultaneously. 

In general, RM particles increased the yield stress and plastic viscosity regardless the water content 

added (Figure 3). As RM particles are smaller and have higher surface area than PC grains, they 

reduce the amount of free water required to lubricate the solid particles. As a result, the internal 
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friction of particles increased and the plasticity of mixture diminished. In addition, the ultra-fine 

particles in suspension have a stronger tendency to agglomerate, which hampers the adequate flow 

of the mixture. 

The yield stress also increased by prolonging the measurements. Particle collisions, formation of a 

three-dimensional structure upon hydration, and concomitant reduction of free water available are 

possible causes for that variation. The evolution of plastic viscosity does not show a defined 

tendency and, therefore, the effect of RM is better accounted by looking to the yield stress. 

Although the values of the initial yield stress are similar for samples with 20, 30 and 40 wt.% RM, 

they exhibited significant differences during the rheology test. 

 
Figure 3 Rheological parameters of fresh mortar mixtures containing up to 50 wt.% RM 

Temperature of hydration. Samples showed two main peaks on curves representing the 

temperature variation upon curing (Figure 4). The first peak occurred in the first moments after 

contact with water, while the second peak has its maximum at 11-13 h but starts after 4-6 h. 

The presence of RM particles did not accelerate the hydration process. As expected from the slight 

hydraulic character of RM, its use as binder (PC replacement) should delay the hydration reactions. 

However, when used up to 15% differences are small when compared with REF mortar (RM-free). 

The fineness of RM particles might be responsible for their action as heterogeneous chemical 

activation nuclei for the hydration of cement [11]. In addition, samples containing higher RM levels 

reached lower maximum temperature. 

Water absorption and compressive strength of hardened samples. Samples showed higher 

water absorption when red mud and water levels increased (Figure 5). The combined effect of RM 

and W strongly increased the water absorption, confirming again the non-hydraulic character of the 

mud. Hardened samples will show higher volume of open pores. Despite the possible capacity of 

RM particles to fill in the pores of the material, due to their fineness, this effect is not sufficient to 

compensate the lower extent of chemical reactivity and hydrates formation. As a consequence, the 

compression strength of samples will diminish when RM level is higher (Figure 6). 
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Figure 4 Temperature of hydration of mortars containing up to 50 wt.% RM 

 

Figure 5 Water absorption (%) of mortar after curing at 28 days. 

 

Figure 6 Compression strength (MPa) of mortars after curing at 28 days 
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The compressive strength of samples 7.5RM + 36W, 15RM + 38W and 30RM + 40W reduced 

respectively 12, 25 and 59% regarding the REF. RM particles can adsorb some water, and then the 

available amount for cement hydration become insufficient to complete the reactions. Mortars with 

20, 30, 40 and 50 wt.% RM showed a successive loose of mechanical resistance, since the relative 

amount of cement diminished. Moreover, the required amount of water to reach suitable workability 

of the mixtures tends to increase, leaving pores after drying/curing. 

Conclusions 

The differences (relative to REF) of initial yield stress for mixtures with RM are not constant and 

also depend on W. By contrast, the plastic viscosity does not change too much. Mortars with 20, 30 

and 40 wt.% RM exhibited similar values of initial yield stress, but during the rheology test the 

behaviour of such mixtures tend to be distinct. RM does not significantly delay the hydration 

process. However, for high RM amounts (above 20 wt.%) the maximum temperature decreased. 

Hardened samples show higher water absorption and lower mechanical strength when RM level 

increases. This also confirms the non-hydraulic character of the mud. Such tendencies are also 

affected by the W added. 
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Palavras-chave: Resíduo líquido de biodiesel, geopolímero, blocos de terra. 

Resumo. Os geopolímeros são feitas de materiais sintetizados através da ativação alcalina de 

partículas sólidas rica em sílica e alumina. Eles são ligantes menos impactantes ao meio 

ambiente do que o cimento Portland. A fração de terra argilosa é composta por silicatos de 

alumínio, que na sua maioria está sob a forma cristalina, mas pode existir, pequena parte na 

fase amorfa. No Brasil, indústrias de biodiesel estão sendo instaladas para produzir um 

combustível menos prejudicial ao meio ambiente do que os produtos petrolíferos. Durante o 

processo de produção, o biodiesel é lavado, e a água resultante possui um pH elevado, podendo 

contribuir  para formação de geopolímeros. Este trabalho apresenta os resultados sobre uma 

nova forma de estabilizar alcalinamente a terra compactada. Para aumentar a presença de sílica 

e alumina amorfa,  foi  adicionado o metacaulim à terra, sendo ela ativada por silicato de sódio, 

hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, este último proveniente do resíduo líquido de  

biodiesel. Três percentagens de geopolímeros foram estudadas. A mistura dos materiais foram 

colocadas em moldes prismáticos, recebendo uma pressão de 2 MPa, próxima da utilizada na 

produção de blocos de terra, em prensas manuais. Foram  feitos ensaios de resistência à 

compressão e testes de durabilidade. Os resultados indicam que 6% de material geopolimérico 

em massa, pode dar as terras compactadas propriedades adequadas para uso na construção civil. 

Resistências superiores a 15 MPa, podem ser atingidas, se a percentagem de geopolímero for 

aumentada. 

Introdução 

Embora o desenvolvimento tecnológico tenha alcançado um patamar elevado no século XXI, 

acabou produzindo um custo ambiental também muito elevado: agressão à biodiversidade, poluição 

atmosférica, do solo e da água, desmatamento, queimadas, extinção de espécies vegetais, animais e 

reservas minerais. 

A política mundial de desenvolvimento sustentável, definido pelo Relatório Brundtland [1], como: 

“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa 

possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento 

social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável 

dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” 

Dentro da política de sustentabilidade, vários estudos a respeito de materiais que consomem pouca 

energia em sua sinterização, que diminuem a poluição do ar e preservam os recursos minerais e 

vegetais estão em andamento. Na França, o Centro da Construção com Terra (CRATerre) se propôs 

a desenvolver técnicas de construções com a utilização da terra crua, sem calcinação. Há 30 anos, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_Brundtland
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Prof. Minke da Universidade de Kassel, na Alemanha, desenvolve pesquisas e projetos na área da 

construção com terra crua [2,3]. 

No Brasil, na PUC-Rio, foram feitos estudos de materiais de menor impacto ambiental como, 

bambu [4,5], fibras vegetais como reforço de matrizes cimentícias [6] e emprego desses materiais 

em habitações de baixo custo [7,8].  

A Universidade de São Paulo  (USP/FZEA), Campus de Pirassununga, vem desenvolvendo 

pesquisas nas áreas de materiais não convencionais, como painéis de compósitos particulados de 

resíduos de lignocelulósicos, usando o bagaço de cana-de-açúcar,  fibras da casca do coco verde e 

da casca do amedoim, tendo como ligantes a resina da mamona [9], compósitos cimentícios à base 

de resíduos agroindustriais, empregando a cinza do bagaço da cana-de-açúcar, casca de arroz, fibras 

de sisal e coco [10], além de produtos de fibrocimento utilizando como matérias-primas: cimento, 

material carbonático, sílica ativa, fibras vegetais na forma de polpa, fibras poliméricas [11] e  fibras 

vegetais de coco e sisal como materiais de construção [12]. 

Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a terra crua foi estudada sob forma de blocos 

prensados e de adobes [13,14,15] e de painéis de paredes com estes blocos [16]. A experiência de 

implantação da tecnologia construtiva de blocos prensados de terra crua, que teve grande aceitação 

por parte da comunidade carente no Estado da Paraíba, tem mostrado a viabilidade do uso desse 

material [17]. 

Outro material que está sendo estudado no Brasil, desde o final da década de 90 é o geopolímero. 

Os primeiros estudos sobre os geopolímeros abordaram as argamassas e cimentos geopoliméricos 

[18,19]. Na UFPB, o estudo sobre geopolímero foi iniciado com o trabalho explorando fontes 

paraibanas de aluminosilicatos [20], outras pesquisas em torno desse assunto estão sendo 

conduzidas: o geopolímero como adesivo para colagem de peças de alumínio [21], as propriedades 

térmicas em compósitos geopoliméricos [22], adesivos alcalinamente ativados [23] entre outros.  

O estado da Paraíba possui recursos minerais em abundancia para fornecer os aluminosilicatos para 

a formação de geopolímeros. Dentre eles destacam-se a bentonita, o caulim, as argilas, os solos e as 

concreções lateríticas. 

Atualmente, no Brasil está se produzindo combustível a partir de matéria prima renovável, como é o 

caso do biodiesel. Durante o seu processo de produção, geram-se resíduos líquidos alcalinos, são as 

águas residuais provenientes da purificação biodiesel, cujas características químicas podem 

contribuir para a reação geopolimérica, devido à alcalinidade inerente a tais resíduos. 

A água residual contém catalisadores como o KOH e o NaOH, que apresentam valores de pH 

superiores a 9. Os hidróxidos de potássio e de sódio são por sua vez ativadores em potencial para a 

formação do geopolímero. 

Neste trabalho, o potencial da água de lavagem do biodiesel será estudado como um coadjuvante na 

ativação da formação do geopolímero visando o desenvolvimento de blocos prensados estruturais. 

Materiais e métodos. 

O material usado nesta pesquisa foram as seguintes: Solo proveniente do Município de Santa Rita, 

Caulim, Silicato de sódio (Na2OSiO3), Hidróxido de Sódio (NaOH), comercial e o Resíduo Líquido 

de Biodiesel (biodiesel do óleo de soja+algodão). 

A caracterização dos materiais foi realizada no Laboratório de Ensaios de Materiais e Estruturas 

(LABEME) e no Laboratório de Solidificação Rápida (LSR).  

Solo. A caracterização do solo no estado natural está indicada na curva granulométrica da Fig.1 e 

da Tabela1. 
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Figura 1 – Curva granulométrica do solo. 

Na curva granulométrica observa-se que o solo não está completamente dentro da faixa 

granulométrica recomendada, pelo CRATerra – EAG (Le Centre Internacional de La Construction 

en Terre – Ecole d’Architeture de Grenoble), para fabricação de blocos prensados [24] 

Tabela 1- Características do solo 

Granulometria do solo natural                         [%] 

Pedregulho acima de 4,8mm 

Areia (50 µm a 4,8mm) 

Silte (5 a 50 µm) 

Argila (<5 µm)  

Silte + Argila 

1,49 

80,11 

12,30 

6,10 

18,40 

Limites de Atterberg                                        [%] 

Limite de Liquidez 

Limite de Plasticidade 

Indice de Plasticidade 

44,00 

29,55 

14,50 

Composição química                                      [%] 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

TiO2 

CaO 

SO3 

ZrO2 

K2O 

MgO 

Outros compostos 

61,204 

27,401 

7,427 

3,115 

0,218 

0,177  

0,144 

0,092 

0,075 

            0,147 

Observa-se na  Tabela 1, apesar da quantidade de areia ser de 80,11%  e a quantidade de silte+argila 

de apenas 6,1%, o solo possui plasticidade necessária para moldagem de corpos de prova. O 

CEPED [25] recomenda para o caso de solo-cimento um limite de liquidez ≤ 45% e índice de 

plasticidade de 18%, foi obtido para este solo o valor de 44% para o limite de liquidez e um índice 

plasticidade igual a 14,5% bem próximo do ideal.  

Composição de misturas de corpos de prova prismáticos. Foram utilizadas três misturas 

básicas: Solo + geopolimérico, solo+ geopolimero+resíduo de líquido de biodiesel e solo + cimento 

( solo-cimento). 

No presente trabalho, o teor de aglutinante foi de 3% , 6 % e 22 % em relação a massa de solo. 

Geopolimérico é considerado como uma mistura de metacaulin, solução de água destilada com 

hidróxido de sódio e silicato de sódio. Foram utilizas as seguintes razões molares: proporção de  

Sílica e Alumína (S/A) = 3,90, a proporção de alcalis e sílica (M /S) = 0,24 e a razão água e alcalis 

(H/M) = 14,19. 



 

62 

 

A percentagem de resíduo líquido de biodiesel (RB) entrou como complemento da parte líquida, 

formada pelo silicato de sódio e água destilada, da mistura de geopolímero + RB. Para os teores de 

3%, 6% e 22% usou-se respectivamente, os teores de 11% , 9% e 8% de RB. 

Como os álcalis favorecem a formação do gel geopolimérico, o pH da amostra foi determinado 

através do phmetro de bancada. O pH obtido foi de 8,7 para o resíduo líquido de biodiesel (óleo de 

soja+algodão).  

Preparação das misturas geopoliméricas. As misturas foram feitas com o solo, metacaulim, 

hidróxido de sódio, silicato de sódio, água com ou sem  resíduo líquido de biodiesel. Os materiais 

secos (solo e metacaulim) foram misturados até ficarem homogêneos. A homogeneidade era 

facilmente percebida, quando a coloração da mistura ficava uniforme. O hidróxido de sódio foi 

dissolvido na água destilada em um recipiente plástico e homogeneizado manualmente com auxilio 

de um bastão de vidro, formando uma solução aquosa. Como a mistura provocava uma reação 

exotérmica, ela ficava em repouso para que ocorresse o resfriamento. A esta mistura foi adicionado 

o silicato de sódio, que por ser bastante viscoso, necessitou de homogeneização manual com auxilio 

de um bastão de vidro.  

Moldagem de Corpos de Prova Prismáticos. Para a produção dos corpos de prova prismáticos 

(largura de 4cm, altura de 4cm e comprimento de 16 cm), foi fabricado um molde desmontável, que 

conseguia produzir três corpos de prova simultaneamente. A máquina usada para a prensagem do 

corpo de prova prismático foi da marca Solotest que atinge a carga máxima de 15 tf. Após a 

colocação do material no molde, foi aplicada uma carga de compressão de 3840 kgf de forma 

simultânea tanto na base, quanto no topo do molde, para garantir uma pressão da ordem de 2 MPa. 

Esta carga reduziu pela metade o volume inicialmente colocado nos compartimentos do molde 

prismático. Para garantir que a carga fosse aplicada uniformemente uma placa de aço foi usada, 

conforme Fig. 2A. O molde após prensagem pode ser visto na Fig. 2B. 

 
Figura 2 - Prensagem dos blocos a taxa de compressão de 2 MPa (A) e molde após prensagem(B). 

Após a desmoldagem, os espécimes, apresentaram arestas vivas e vértices bem definidos, conforme 

Fig. 3. 

 
Figura 3 – Retirada das amostras dos moldes prismáticos 

Regime de cura. Os regimes de cura foram feitos em temperatura ambiente 25 ºC e em estufa a 

55ºC, pois são nestas temperaturas que ocorrem as condições mais econômicas de energia para a 

síntese dos geopolímeros. Os corpos de prova foram postos em sacos plásticos para impedir a rápida 

eliminação da água. Na temperatura ambiente de 25ºC observou-se uma variação de ± 5ºC, mesmo 

para os corpos de prova que ficaram acondicionados em sacos plásticos dentro de uma caixa de 
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isopor. No final do período de cura, os corpos de prova foram conduzidos à estufa, onde 

permaneceram por 24 horas, à temperatura de 55ºC. Os períodos de cura adotados foram de 3 e de 

28 dias. 

Ensaio de resistência à flexão de três pontos e resistencia a compressão. As amostras foram 

submetidas ao ensaio de resistência à flexão, que dividiu o corpo de prova em duas metades, sendo 

uma usada para o ensaio de resistência a compressão simples, e a outra para o ensaio de absorção. O 

ensaio de resistência à flexão seguiu a norma da ABNT (NBR – 13279) [26]. Foram feitos seis 

determinações para cada mistura. Para a determinação da resistência à flexão foi usada a Eq. 1 e a 

resistência à compressão foi calculada pela Eq. 2. 

Rt = 1,5 Ff L                                                                                                                                 (1) 

      40
3 

Rt é a resistência à tração na flexão, em MPa. 

Ff é a carga aplicada verticalmente no centro do corpo-de-prova prismático, em N. 

L é a distância entre os suportes, em mm. 

Rc = Fc                                                                                                                                         (2) 

     1600 

Rc é a resistência à compressão, em MPa. 

Fc é a carga máxima aplicada, em N. 

Absorção por Imersão em Água. Para se estudar o efeito da água sobre os corpos de prova foi 

executado o ensaio de absorção por imersão em água, de acordo com a ABNT (NBR-8492/1984) 

[27].  

Neste ensaio, os corpos-de-prova foram colocados em estufa a uma temperatura de 110ºC até 

constância de massa, obtendo-se a massa seca M1, em g. Em seguida as amostras foram imersas em 

um recipiente com água, à temperatura ambiente, durante 24 horas. Após este período, os blocos 

foram retirados da água, a sua superfície foi enxuta com um pano úmido, a massa da amostra foi 

pesada, antes de decorridos 3 minutos, determinando-se, a massa saturada M2, em g. O valor da 

absorção é expresso em porcentagem e foi calculado pela Eq. 3: 

A% = M2- M1 x 100                                                                                                                          (3) 

                    M1 

Durabilidade. O teste de durabilidade teve a finalidade de verificar o desgaste da superfície da 

amostra através de ciclos de molhagem e de secagem. Usou Método SC-3 para o teste de 

durabilidade da ABCP para solo-cimento. Dentre os dois  Métodos SC-3, utilizou-se o método B 

[28], por ser o mais agressivo, ele consiste de 12 ciclos de 48 horas, com escovação em cada ciclo. 

Em cada ciclo a amostra ficava 43 horas de secagem em estufa a 55ºC, após as amostras serem 

retiradas da estufa, eram pesadas, escovadas e colocadas por mais 5 horas em imersão em água. No 

final do 12
o
 ciclo as amostras foram colocadas em estufa a 110°C, durante 24 horas e depois 

pesadas. Nessa pesagem foi verificada a perda final da massa do corpo de prova.As escovações 

foram feitas com escova de cerdas metálicas, aplicando-se movimento de vai-vem, de modo que, 

toda a área da amostra fosse coberta. Para o ensaio de durabilidade foram utilizados seis corpos de 

prova para cada mistura. A cura foi feita apenas no período de 3 dias. Este teste aplicado nas 

misturas com teores 3%, 6% e 22% de ativadores: geopolímero, geopolímero com resíduo líquido 

de biodiesel e cimento. 

Resultados e discussões 

Resistência à Compressão Simples. Os resultados de resistência à compressão simples das 

misturas estudadas nas idades de 3 e 28 dias, no regime de temperatura ambiente e em estufa a 55ºC 

são apresentados na Fig. 4.  
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Figura 4 –Resistência a Compressão Simples de corpos de prova 

Observa-se que nos sistemas submetidos à temperatura ambiente, todas  as misturas de compósitos 

prensados somente obtiveram resistência superiores a 2 MPa, valor mínimo considerado para blocos 

estruturais em habitações, a partir do teor de 6% de ativador, aos 3 dias. Os valores de resistência 

foram maiores para os obtidos com o geopolímero usando-se o resíduo de biodiesel, em comparação 

ao geopolímero puro, nas mesmas condições. A idade contribuiu para o aumento da resistência, 

apenas quando foi colocado teor maior de material alcalinamente ativável na percentagem de 22%.  

O ganho de resistência foi significativo com a ativação térmica destinada a se obter a energia de 

reação necessária para a geopolimerização. As maiores resistências foram obtidas para a idade de 28 

dias em cura à 55ºC. Na idade de três dias, com teor de 22% de ligante geopolimérico mais o 

resíduo de biodiesel, a resistência foi de 18,5 MPa superior ao valor da resistência do compósito 

usando apenas o geopolímero que foi de 6,52 MPa e do cimento que foi de 13,8 MPa. 

Em relação às misturas de cimento, verificou-se que valores de resistência são maiores em cura 

ambiente entre 20ºC e 30ºC do que em cura em estufa a 55ºC. Embora a temperatura mais alta possa 

aumentar a resistência nas primeiras idades, essa temperatura pode prejudicar a resistência após o 

período de 7 dias. A temperatura mais elevada faz com que a hidratação inicial seja mais rápida 

formando uma estrutura mais porosa, que permanecerá para sempre sem ser preenchida [29]. 

A resistência dos corpos de prova do cimento depende também da idade e do seu teor. Nos 

primeiros 3 dias o aumento da resistência não é tão significante quanto aos 28 dias. O valor da 

resistência à compressão de 7,5 MPa obtido no terceiro dia aumentou para 17,9 MPa aos 28 dias, 

sendo um aumento considerável de 137,8%. Na temperatura ambiente, para os teores de 6% e 22% 

de cimento, a resistência aos três dias ficou praticamente constante, mas para o período de 28 dias 

observou-se um ganho de resistência com o aumento do teor de cimento. 

Na Fig. 5 percebe-se a influência da temperatura ambiente e da idade no ganho de resistencia dos 

corpos de prova com cimento. Para o geopolimero com residuo de biodisel, observa-se ganho de 

resistência nas idades de 3 e 28 dias, principalmente aos de 3 dias com 22% de teor tanto na 

temperatura ambiente quanto em estufa em relação aos sistemas: geopolimero puro e cimento. 

Observa-se que a temperatura de 55ºC favoreceu o ganho de resistencia dos compósitos de 

geopolímero + residuo de biodiesel nas idades de 3 e 28 dias. O valor mais alto foi de 18,5 MPa 

para esse compósito aos 3 dias. 
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Figura 5 – Resistência a Compressão Simples de corpos de prova 

Resistência à flexão. Na Fig. 6 observa-se que os valores de resistência a flexão (três pontos) 

foram muito baixos variando de 0,05 MPa a 0,73 MPa para o geopolímero com resíduo de biodiesel 

nos teores de 1% e 22% respectivamente, a 28 dias, correspondendo a 4,2%  da resistência a 

compressão simples. 

Observa-se que os teores de ativadores, na idade de 28 dias e a temperatura em estufa à 55ºC 

influenciou no aumento da resistência a flexão para as misturas geopoliméricas.  

Nota-se que os valores de resistência para o geopolímero com resíduo do biodiesel para o teor de 

22% foram superiores ao geopolímero puro nas mesmas condições de temperatura e tempo de cura. 

Em relação ao cimento observa-se este mesmo comportamento, salvo para o teor de 22% em cura 

ambiente a 28 dias, com valor de resistência a tração de 0,78 MPa  contra 0,50 MPa do geopolímero 

com biodiesel com as mesmas características, percebe-se então a influência da temperatura de 55ºC 

no geopolímero que com apenas 3 dias já tem resistência de 0,67 MPa, bem próxima do valor de 

0,73 MPa aos 28 dias. 

 
Figura 6 – Resistência a na flexão (três pontos) de corpos de prova nas idades de 3 e 28 dias 
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Absorção em imersão em água. Os valores de absorção são mostrados na Tabela 2. A absorção 

para todas as misturas variou de 11,76% a 17,72%.  Estes valores são inferiores ao da norma NBR 

8491, ou seja 20%. Nota-se que o aumento do teor de geopolímero não tem influência na absorção 

por imersão de terra estabilizada com geopolímero. 

Tabela 2  – Absorção por imersão das amostras 

   Ativador Porcentagem Ambiente [%] Estufa 55o.C [%] 

  [%] 3 dias 28 dias 3dias 28 dias 

Geopolímero  

3 13,73 15,53 14,53 14,72 

6 14,21 14,76 14,58 15,02 

22 16,32 13,67 16,00 13,66 

Geopolímero + RB 

3 13,19 16,60 14,35 14,09 

6 14,44 17,01 16,34 13,67 

22 12,55 11,76 12,41 12,31 

Cimento 

3 17,64 14,83 13,72 14,16 

6 15,54 14,61 16,85 15,25 

22 17,46 12,52 17,72 13,21 

                         RB = Resíduo Líquido de Biodiesel 

Durabilidade. Os valores de perda de massa dos corpos de prova são mostrados na Tabela 3. 

Percebe-se que os sistemas com ligantes geopoliméricos obtiveram os melhores resultados, com 

valores na faixa compreendida entre 6,7 % a 2,1 %, para os teores de 6% e 22% de ligantes, tanto 

em cura ambiente, quanto em estufa. O sistema com cimento apresentou valores mais elevados em 

relação aos sistemas geopoliméricos para todos os teores. Observa-se agora que em todos os 

sistemas as perdas de massa foram menores com o aumento do teor de ligantes. O desempenho da 

estabilização alcalina foi melhor que a estabilização com cimento Portland. 

Tabela 3 – Perda de massa por imersão das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

- A estabilização alcalina da terra crua mostrou-se viável em termos de desempenho tanto mecânico 

quanto com relação à ação da água. 

- A temperatura mais elevada ativou o processo de geopolimerização. 

- A partir do teor de 6% de ativador, aos 3 dias resistência dos corpos de prova estudados superou    

2 MPa. 

- A perda de massa das misturas geopoliméricas foi inferior a das misturas com cimento Portland. 

- As composições com presença de resíduos de biodiesel foram as que conduziram melhor 

desempenho. 

Tipo de Mistura 
Percentagem 

[%] 

Período de 

Cura [dias] 
 Perda de Massa no 12°Ciclo [%] 

Ambiente  Estufa 55°C 

Geopolímero 

3   12,7 16,4 

6 3 6,7 5,5 

22   2,2 2,1 

Geopolímero + 

Resíduo do 

Biodiesel 

3   16,9 18,1 

6 3 6,2 5,5 

22   3,6 3,4 

Cimento 

3   24,4 25,6 

6 3 10,3 9,9 

22   5,5 6,9 
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- A utilização de resíduos de biodiesel na ativação alcalina usada para estabilização dos blocos de 

terra crua pode ser um bom meio de livrar o meio ambiente desse resíduo. 
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Resumo. A sociedade atual gera grande quantidade de resíduos os quais nem sempre são avaliados 

adequadamente quanto à possibilidade de se efetuar sua reutilização ou sua reciclagem. Essa 

preocupação ambiental tem sido objeto de interesse de diversas empresas que buscam atender às 

legislações específicas que tratam desse tema.  O objetivo desta pesquisa foi avaliar o 

comportamento físico-mecânico do compósito de cimento Portland adicionado de resíduos de 

isoladores de porcelana (RIP), originários do descarte da empresa CPFL Energia, e de resíduos de 

Pinus, provenientes de uma fábrica de paletes. O RIP foi processados mecanicamente visando à 

diminuição do tamanho de suas partículas, utilizando-se uma série de moinhos até se obter  uma 

finura adequada; as partículas vegetais, por sua vez, foram processadas em um equipamento 

agrícola, adotando-se o material passante na peneira de abertura 2,40 mm. Como matriz, utilizou-se 

o cimento CP-V-ARI, de alta resistência inicial. Para o RIP, foram estudadas adições de 20 e 30% 

em relação à massa de cimento; para as partículas vegetais, as adições foram de 12,5; 19,0 e 25%. 

Devido à presença de extrativos nas partículas vegetais utilizou-se o cloreto de cálcio a 1% em 

relação à massa de cimento, de forma que não fossem alteradas as reações de hidratação do 

aglomerante. Foram confeccionados corpos de prova prismáticos (40 mm x 40 mm x 160 mm), 

efetuando-se quatro repetições para cada mistura. Os corpos de prova foram submetidos a ensaios 

de ultrassom durante o período de cura para acompanhar o endurecimento das misturas com a idade 

e para obter possíveis correlações entre a velocidade do pulso ultrassônico (VPU) e o 

comportamento mecânico. Aos 56 dias de idade os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de 

tração na flexão e compressão conforme a NBR13279 (2005). Observou-se que desde as primeiras 

idades se pôde diferenciar o efeito das diferentes misturas no comportamento da VPU através dos 

corpos de prova ao longo do tempo (idade). Independentemente da combinação utilizada (teores em 

RIP e em partículas de Pinus), a VPU aumentou rapidamente nas primeiras idades, tendendo a 

estabilizar-se após 21 dias. Após essa idade, houve uma ligeira queda nos valores da VPU devido à 

secagem dos corpos de prova, embora fossse mantido a hierarquia entre as diferentes VPU. Os 

ensaios destrutivos permitiram confirmar as tendências observadas no END por ultrassom, 

indicando o efeito favorável da adição de partículas de Pinus, aumentando o módulo de ruptura 

(MOR) dos corpos de prova e a tenacidade do material, embora tal efeito fosse negativo na 

resistência à compressão simples. Nas misturas que continham apenas cimento e RIP, observou-se o 

efeito desfavorável da utilização do cloreto de cálcio, devido ao surgimento de pequenas fissuras, 

que reduziram significativamente a resistência do compósito quando submetido à flexão estática. 

Introdução 

Devido à aceleração no desenvolvimento econômico do Brasil tem sido grande a pressão exercida 

sobre os recursos naturais, principalmente naqueles voltados para o setor da construção. Dessa 

forma, devem ser buscadas alternativas que visem à substituição dos aglomerantes e dos agregados 

originários de fontes minerais não renováveis.  

mailto:aberaldo@feagri.unicamp.br
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Além disso, com a promulgação da Lei Federal 12305, que trata da nova Política Nacional de 

Resíduo Sólidos - PNRS, em vigor desde agosto de 2010, o setor empresarial brasileiro deve adotar 

medidas que visem à redução nos resíduos gerados em seus processos produtivos e, ao final de tais 

processos, as empresas devem adotar medidas que sejam ambientalmente adequadas para efetuar a 

deposição dos materiais de descarte.  

O setor elétrico é um dos mais importantes economicamente, produzindo uma grande quantidade de 

resíduos ao final das operações de geração e de distribuição de energia. A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) busca incentivar pesquisas, tais como a presente, cujos resultados 

possam vir a contribuir para a otimização dos recursos utilizados pelas empresas na geração e na 

distribuição de energia elétrica. Em especial, na empresa CPFL Energia, sediada em Campinas, SP,  

observou-se  que parte dos resíduos gerados dispõe de uma logística reversa, com a qual se busca 

aproveitar ao máximo a potencialidade dos materiais antes de descartá-los, buscando-se, dessa 

forma, minimizar a poluição ambiental. Uma alternativa interessante sob o ponto de vista 

econômico e ambiental seria a de empregar novas tecnologias para o reaproveitamento dos resíduos 

gerados. Neste contexto, grande parte dos materiais de descarte poderia vir a ser reutilizada, 

combinando-se ou não com materiais convencionais, permitindo a obtenção de novos produtos 

visando reduzir o custo das instalações de redes rurais, por exemplo, ou dos produtos que pudessem 

ser utilizados no padrão de rede. 

Dentre os materiais de descarte gerados pelo Grupo CPFL, destacam-se cinco principais grupos: 

materiais metálicos (cobre, alumínio, etc.), poliméricos (plásticos de diversas naturezas), 

lignocelulósicos (postes, cruzetas, bobinas etc.), cimentíceos (postes, placas e cruzetas) e cerâmicos 

(isoladores elétricos de porcelana, em especial).  

Enquanto que os materiais pertencentes aos dois primeiros grupos (metálicos e poliméricos) já são 

objeto de logística reversa, os demais grupos ainda não despertaram o interesse de setores que 

busquem a sua valorização. De uma forma geral, postes e cruzetas de madeira retirados da linha 

elétrica são comercializados diretamente com os consumidores; postes e cruzetas de concreto são 

desintegrados manualmente, recuperando-se apenas o aço presente em suas armaduras. Por sua vez, 

isoladores de porcelana ainda não encontraram um setor interessado em sua utilização, 

principalmente devido à dificuldade em se efetuar a sua fragmentação de forma que o tamanho das 

partículas obtidas seja adequado para se efetuar a substituição parcial do cimento Portland ([1], [2]) 

ou dos agregados minerais ([3], [4], [2]). 

A utilização dos resíduos de porcelana em estruturas cimentícias mostra-se viável economicamente 

e é ambientalmente correta, pois não apresenta perigos de contaminações futuras, uma vez que estes 

materiais são considerados agregados inertes [5]. 

 A incorporação de agentes pozolânicos ou de cimentos especiais em compósitos com porcelana 

pode contribuir para diminuir a reatividade potencial observada em rejeitos de porcelana que 

possuam substâncias indesejadas como o agente cimentante à base de enxofre, que é utilizado na 

fixação dos suportes metálicos dos isoladores. 

O efeito pozolânico apresentado pelos resíduos de isoladores de porcelana em substituição parcial 

do cimento, em um teor de até 30%, mostrou-se positivo tanto a resistência à compressão simples 

quanto a resistência à penetração de íons cloreto, ambos superiores à argamassa referência [6].  

A utilização de resíduo cerâmico em substituição parcial de até 20% de cimento em concreto 

aumentou sua durabilidade devido à ação pozolânica do resíduo. Além disso, a substituição do 

agregado graúdo convencional se mostrou viável pois não houve comprometimento da resistência à 

compressão simples [7]. 

O efeito de substituições de cimento Portland por RIP, da ordem de 5% até 50%, em massa, foi 

avaliado por meio de curva de hidratação, por ensaio não destrutivo (END) por ultrassom e, ao final, 

por ensaios mecânicos (tração na flexão e compressão simples). Os resultados obtidos permitiram 

destacar que o teor de substituição de 15% do cimento poderia ser adotado sem que fosse 

comprometida a resistência mecânica das misturas, quando comparadas com a pasta de cimento 

utilizada como referência [8]. 
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A durabilidade de argamassas de cimento Portland com resíduo de polimento de porcelana (RP) foi 

avalida quanto à resistência à corrosão. As argamassas com resíduo que permaneceram imersas em 

soluções corrosivas apresentaram melhor comportamento com relação ao tempo de aparecimento da 

primeira fissura e mostraram baixa taxa de corrosão. A análise da microestrutura confirmou que a 

utilização do resíduo em matrizes cimentícias proporcionou a formação de poros menores, os quais 

influenciam na ligação dos poros e, consequentemente, na difusão do cloreto [9]. 

Materiais à base de cimento, tais como concreto e argamassa, são largamente utilizados no setor da 

construção devido a uma série de vantagens, principalmente a trabalhabilidade, a estanqueidade e a 

resistência à compressão. De uma forma geral, a tensão de ruptura em tração na flexão é de cerca de 

10% de sua resistência à compressão. Dessa forma, usualmente se reforça o concreto com barras de 

aço, visando suprir essa deficiência.  

No entanto, para determinadas aplicações, materiais à base de cimento podem também vir a serem 

modificados, recebendo cargas vegetais, que se tornam interessantes sob o ponto de vista ambiental, 

pois são originárias de fontes renováveis e, portanto, com sua incorporação ao cimento pode-se 

poupar os recursos minerais, além da possibilidade de se armazenar o gás carbônico sequestrado 

pela planta em sua fase de crescimento. Além disso, geralmente a biomassa vegetal interfere 

favoravelmente nas propriedades do compósito, sob o ponto de vista da leveza, da estética, do 

isolamento térmico e da absorção acústica. 

Embora a biomassa vegetal apresente uma série de vantagens, a maior parte delas, quando 

incorporada a uma matriz inorgânica, devido aos seus constituintes químicos (taninos, fenóis, 

açúcares etc.) reage negativamente com o aglomerante, culminando, inclusive, com a total ausência 

de sua pega.  Dessa forma devem ser buscados meios que visem favorecer a cinética da reação do 

aglomerante com a biomassa vegetal, traduzindo-se pela escolha de um cimento menos sensível à 

ação dos extrativos nela presentes e/ou pela aplicação de métodos físicos, químicos ou, então, da 

combinação entre ambos [10]. 

De uma forma geral, a eficiência da interação entre o aglomerante e uma determinada biomassa 

vegetal pode ser avaliada por meio da cinética da reação (curva de hidratação), por END ou por 

ensaios convencionais. Dessa forma, o módulo de elasticidade dinâmico (Ed) pode se mostrar um 

eficiente estimador do comportamento de um material, sendo dado por: 

Ed = ρ.VPU
2
. 10

-9
                                                                                                         (1) 

Onde: 

ρ = massa específica aparente (kg. m
-3

); 

VPU = velocidade do pulso ultrassônico (m.s
-1

); 

Ed = módulo de elasticidade dinâmico (GPa). 

Constituiu o objetivo deste trabalho avaliar o comportamento físico-mecânico do compósito de 

pasta de cimento Portland, modificada pela adição de resíduos de isoladores de porcelana (RIP) e de 

partículas de Pinus. 

Materiais e Métodos 

Matriz. Utilizou-se o cimento CP-V-ARI, de alta resistência inicial, resistente aos sulfatos, 

conforme especificação da norma NBR 5733 [11].  

Isoladores de porcelana. O material foi doado por uma empresa contratada para retirar todo o 

material de descarte do Grupo CPFL (Fig. 1A). A seguir, foi levado a uma empresa especializada 

em moagem de materiais, passando, posteriormente, por uma série de etapas de peneiramento até se 

obter o tamanho de partículas desejado (Fig. 1B).  

A massa específica real do RIP foi de 2,52 g.cm
-3

, sendo similar à do cimento, tendo sido 

determinada por meio da utilização de multipicnômetro a gás hélio, de marca Quantachrome 

Instruments, modelo 1000.  

Serragem de Pinus. No Grupo CPFL, o material a ser descartado é inicialmente colocado em 

caçambas metálicas sendo passível de contaminação por outros resíduos (Fig. 2A). Dessa forma, 
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coletou-se o resíduo de Pinus em uma empresa produtora de paletes (Fig. 2B). Posteriormente, o 

material foi reprocessado em moinho-de-martelos, tendo sido selecionada a fração passante na 

peneira de abertura 2,40 mm. 

    
(A)                                                               (B) 

Figura 1. Isoladores de porcelana. A) Material original; B) Após a moagem (RIP). 

 
(A)                                                                       (B) 

Figura 2. Coleta do resíduo de Pinus. 

Composição das misturas. Inicialmente misturou-se manualmente o cimento aos resíduos de 

isoladores de porcelana - RIP (nas razões de 20% e 30%, em relação à massa do cimento); a seguir, 

adicionou-se lentamente a água (50% em relação à massa de cimento) até se obter homogeneidade 

da pasta. Nas misturas nas quais as partículas de Pinus (12,5%, 19% e 25%) foram adicionadas, 

inicialmente se efetuou a mistura do cimento e do RIP e, a seguir, colocou-se o material vegetal, 

homogeneizando-se novamente a mistura; ao final, adicionou-se a água de amassamento (50% em 

relação à massa de cimento). Em todas as formulações utilizou-se o cloreto de cálcio (CC) como 

catalisador, na razão de 1% em relação à massa de cimento. Adotou-se esse procedimento visando 

minimizar as possíveis interferências causadas pela biomassa vegetal in natura na hidratação do 

cimento. 

Confecção dos corpos de prova. As misturas foram colocadas em fôrmas prismáticas (40 mm x 

40 mm x 160 mm), conforme a NBR 13279 (2005) [12], e submetidas à vibração (20 golpes) em 

equipamento destinado ao ensaio de flow-table. O preenchimento das fôrmas foi efetuado em duas 

etapas para minimizar a presença de bolhas de ar. Para cada mistura foram obtidas quatro 

repetições. 

Desmoldagem. Após 24 horas decorridas da confecção dos corpos de prova, efetuou-se  a 

desmoldagem dos mesmos. Os corpos de prova foram identificados, medidos, pesado e colocados 

em sacos plásticos para continuar a hidratação do cimento. 

Ensaio não destrutivo. Logo após a desmoldagem e durante os posteriores 13 dias, o 

endurecimento dos corpos de prova foi acompanhado por meio de ensaio não destrutivo (END) por 

ultrassom. Utilizou-se o equipamento USlab, dispondo de sensores de seção exponencial, com 

transdutores com frequência de ressonância de 45 kHz. Os sensores foram posicionados nas 

superfícies opostas do corpo de prova, ao longo do seu comprimento (160 mm). Adotou-se esse 
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procedimento durante os primeiros 14 dias, sendo, a seguir, os corpos de prova avaliados apenas 

semanalmente até a data de realização dos ensaios destrutivos (56 dias). Sendo o comprimento 

conhecido e de posse do tempo de propagação da onda (em µs), obteve-se a velocidade do pulso 

ultrassônico (VPU) através do corpo de prova. O ensaio apresenta dois objetivos, a saber, 

acompanhamento da etapa de endurecimento das misturas ao longo do tempo e busca de uma 

possível correlação com os resultados obtidos no ensaio destrutivo. 

Ensaio destrutivo. Aos 56 dias, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de tração na 

flexão; nas metades obtidas após a ruptura, procedeu-se o ensaio de compressão simples, conforme 

as recomendações da NBR 13279 [12].   

Análise estatística. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente por meio do 

programa Statgraphics, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 95% de 

probabilidade estatística. Buscou-se avaliar o efeito dos fatores independentes adição de RIP e 

adição de Pinus nas propriedades do compósito (massa específica aparente, VPU, resistências à 

tração na flexão e à compressão simples). 

Resultados e Discussão 

Velocidade do pulso ultrassônico (VPU). Pode-se verificar que a VPU através dos corpos de 

prova mostra um comportamento diferenciado ao longo do tempo (idade). Nas primeiras idades 

observa-se uma rápida elevação da VPU, que a seguir tende para uma estabilização em torno dos 14 

dias. A partir dessa idade, os corpos de prova foram postos a secar ao ar e, a partir da idade de 21 

dias, observa-se uma leve diminuição na magnitude da VPU, devido à maior dissipação de energia, 

acarretada pelo evaporação da água excedente e com sua substituição pelo ar. Embora esse declínio 

tenha sido observado para todas as curvas, independentemente das adições de RIP ou de Pinus que 

tenham sido efetuadas, observa-se uma hierarquia, conforme se esperava, com relação à adição de 

partículas de Pinus. Para todas as idades, quanto mais elevada foi essa adição menor foi a VPU, 

enquanto que o efeito da adição de RIP, para a mesma adição de partículas de Pinus, foi menos 

evidente (Fig. 3 e 4).  

 
Figura 3. VPU em função da idade (dias) para adições de RIP (20%) e de Pinus. 

Propriedades do compósito. 

Massa específica aparente e módulo de elasticidade dinâmico. À medida que se eleva a 

adição de partículas de Pinus, para a mesma adição de RIP, na idade de 14 dias, diminui a massa 

específica aparente (d14) do compósito (Tab. 1). Essa propriedade do compósito é de grande 

importância, juntamente com a VPU, obtida ao 14° dia (VPU14), antes da secagem ao ar livre, para 

estimar o módulo de elasticidade dinâmico (Ed14). Observa-se que para as misturas sem adição de 

Pinus, os valores de Ed são similares, da ordem de 25 GPa. No entanto, à medida que aumenta o 

teor de partículas de Pinus, o valor de Ed14 decresce, principalmente para adição de 30% de RIP. 
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Figura 4. VPU em função da idade (dias) para adições de RIP (30%) e de Pinus. 

Tabela 1. Módulo de elasticidade dinâmico (Ed14) dos compósitos. 

Traço 

RIP/Pinus 
d14 VPU14 Ed14 (GPa) 

20/0.0 1908 3,58 24,45 

20/12.5 1844 3,46 22,08 

20/19.0 1780 3,33 19,74 

20/25.0 1729 3,18 17,48 

30/0.0 1944 3,62 25,47 

30/12.5 1691 2,95 14,76 

30/19.0 1642 2,96 14,40 

30/25.0 1446 2,91 12,20 

Resistência à tração na flexão (Rt). Durante a secagem dos corpos de prova ao ar livre, durante 

42 dias, observou-se a ocorrência de pequenas fissuras (Fig. 5), provavelmente originadas por uma 

reação química entre os constituintes do RIP (silicatos, aluminatos etc.) e o cloreto de cálcio, 

utilizado como acelerador em todas as misturas efetuadas. Conforme apresentado na Figura 6, os 

compósitos que continham apenas as adições de RIP (20% e 30%) apresentaram resultados muito 

inferiores aos esperados quanto à resistência à tração na flexão (Rt). Além disso, o aumento no teor 

de adição de RIP, com exceção da adição de 12,5% de partículas de Pinus, fez com que fosse 

aumentado o Rt, principalmente para o teor mais elevado de adição de partículas de Pinus (25%), 

devido ao preenchimento mais efetivo dos vazios existentes entre a matriz e as partículas de Pinus. 

 
Figura 5. Fissuras decorrentes da reação entre o RIP e o cloreto de cálcio. 
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Figura 6. Resistência à tração na flexão (Rt) para as adições de RIP e de Pinus. 

Resistência à compressão simples (Rc). Na Fig. 7, observam-se elevadas resistências à 

compressão para as misturas de referência (sem adição de partículas de Pinus), confirmando que os 

resultados anteriores de Rt obtidos para as mesmas misturas não atenderam às expectativas. Se o Rt 

deve ser da ordem de 10% da resistência à compressão simples, então na Fig. 6 deveriam ter sido 

obtidos valores entre 6 e 7 MPa. No entanto, os demais resultados se mostram coerentes com as 

expectativas. Quanto mais elevado é o teor de adição das partículas de Pinus menor é a resistência à 

compressão simples (Rc) do compósito. Também se observa que a Rc aparentemente é menos 

dependente do teor de adição do RIP (20% ou 30%), sendo da mesma ordem de grandeza (30 MPa) 

para ambos quando da adição de 19% de partículas de Pinus.  

 
Figura 7. Resistência à compressão simples (Rc) para as adições de RIP e de Pinus. 

Interação química entre o RIP e o cloreto de cálcio. Devido aos baixos valores de Rt obtidos 

para a pasta referência (sem as partículas de Pinus), buscou-se a compreensão dessa interação 

negativa adotando-se duas estratégias: na primeira, avaliou-se a cinética da reação química, por 

meio da curva de hidratação das misturas. Foram preparadas amostras similares àquelas com as 

quais foram produzidos os corpos de prova, sendo as mesmas introduzidas em recipientes semi-

adiabáticos, em frascos plásticos, sendo introduzidos termopares tipo J nas misturas. Conforme se 

observa na Fig. 8, as curvas da pasta referência (P - Pasta)  e daquela correspondente à adição 

apenas do RIP (P + RIP), sem o cloreto de cálcio, praticamente coincidiram. Por sua vez, a curva da 

pasta com RIP e com 1% de cloreto de cálcio (P + RIPP + CC) alcançou temperatura ligeiramente 
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inferior, porém o pico de temperatura ocorreu praticamente no mesmo tempo, em horas, observado 

para as demais misturas. Dessa forma, as fissuras que foram observadas nos corpos de prova (Fig. 5) 

não decorrem da pega, mas, sim, da etapa de secagem do corpo de prova ao ar livre.  

 
Figura 8. Curvas de hidratação da pasta de cimento (Pasta), e com adição de resíduo de isolador (P+RIP) e com adição 

de RIP e cloreto de cálcio (P+RIP+M)).  

Conclusões 

- Compósitos de cimento Portland, com adição de resíduos de isoladores de porcelana (RIP) e de 

resíduos de Pinus mostraram um desempenho mecânico dependente das proporções utilizadas nas 

misturas.  

- Adições de 30% de RIP e de 19% de partículas de Pinus permitiram a obtenção de um compósito 

com características mecânicas adequadas para uso na construção civil (resistência à compressão de 

30 MPa e resistência à tração na flexão de 8 MPa).  

- A utilização do ensaio não destrutivo (END) por ultrassom permitiu acompanhar de forma 

adequada o período de endurecimento das misturas, observando-se a estabilização da velocidade do 

pulso ultrassônico (VPU) na idade de 14 dias.  

- Para o compósito de cimento Portland e RIP, sem a adição de Pinus, verificou-se uma reação 

inadequada quando do uso de 1% de cloreto de cálcio como acelerador. 

Referências Bibliográficas 

[1] A. Juan; C. Medina; M. I. Guerra; J. M. Moran; P. J. Aguado; M. I. S. Rojas; M. Frías; O. 

Rodriguez. Re-use of ceramic wastes in construction. Ceramic Materials, p. 197-214, 2010. 

[2] M. A. Campos Análise microestrutural e das propriedades mecânicas e de durabilidade de 

argamassas e concretos com isoladores elétricos de porcelana. Tese de doutorado (Fac. de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – Unicamp), 2011. 197p. 

[3] K. F. Portella; A. Joukoski; R. Franck; R. Derksen. Reciclagem secundária de rejeitos de 

porcelana elétrica em estruturas de concreto: determinação do desempenho sob envelhecimento 

acelerado. Cerâmica, v. 52, p. 155-167, 2006. 

[4] I. Guerra; I. Vivar; B. Liamas; A. Juan; J. M. Moran. Eco-efficient concretes: the effects of using 

recycled ceramic material from sanitary installations on the mechanical properties of concrete. 

Waste Management, v. 29, p. 643-646, 2009. 

[5] R. Franck; A. Joukoski; K. F. Portella; R. Berksen. Utilização de rejeitos de isoladores de 

porcelana em concretos, em substituição parcial ou total dos agregados naturais. In: Anais do 

46º Congresso Brasileiro de Concreto, 2004. 



 

77 

 

[6] H. Higashiyama, F. Yagishita, M. Sano, O. Takahashi. Compressive strength and resistance to 

chloride penetration of mortars using ceramic waste as fine aggregate. Construction and 

Building Materials, v. 26, p. 96-101, 2012. 

 [7] F. P. Torgal; S. Jalali. Compressive strength and durability properties of ceramic 

wastes based concrete. Materials and Structures, n. 44, p. 155-157, 2011. 

[8] A. L. Beraldo; G. C. S. Ferreira; V. H. Lima. Porcelain waste as a partial Portland cement 

replacement. In: ACCTA - Advances in Cement and Concrete Technology in Africa, 

Johannesburg, Africa do Sul, 28 a 30 de janeiro, 2013.  

[9] M. C. Bignozzi; S. Bonduá. Alternative blended cement with residues: corrosion resistance 

investigation on reinforced mortar. Cement and Concrete Research, v. 41, p. 947-954, 2011. 

[10] A. L. Beraldo. Compuestos de biomassa vegetal y cemento. In: V. A. Borrás; H. Savastano Jr; 

S. D. Arjona; A. M. Ramirez. (Org.). Aprovechamiento de residuos agro-industriales como 

fuente sostenible de materiales de construcción. 1a ed. Valencia - Espanha: Universitat 

Politécnica de Valencia, v. 1, p. 301-326. 2011. 

[11] Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Rio de Janeiro. NBR5733. Cimento 

Portland de Alta Resistência Inicial, especificação, 5p. 1991.  

[12] ______________________________________________________. NBR 13279. Argamassa 

para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na 

flexão e à compressão, 9p, 2005.  

 



 

78 

 

 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

79 

 

Influência da adição de resíduo à base de polpa de celulose em 

argamassa de revestimento  

 GOMES, Leandro Martins1, a, SCHAFER, Maurício2, b, ERHART, Rodrigo3, c, 
MORAES, Carlos Alberto Mendes4, d, ROCHA, Tatiana Louise5, e, BREHM, 

Feliciane Andrade6, f 
1
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950. B. Cristo Rei. Cep 93022-000 – 

São Leopoldo/RS - BR 

2
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950. B. Cristo Rei. Cep 93022-000 – 

São Leopoldo/RS - BR 

3
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950. B. Cristo Rei. Cep 93022-000 – 

São Leopoldo/RS - BR 

4
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950. B. Cristo Rei. Cep 93022-000 – 

São Leopoldo/RS – BR 

5
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950. B. Cristo Rei. Cep 93022-000 – 

São Leopoldo/RS – BR 

6
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950. B. Cristo Rei. Cep 93022-000 – 

São Leopoldo/RS – BR 

a
 lemago7@gmail.com, 

b
 mauschafer@gmail.com, 

c
 arquitetoerhart@gmail.com, 

d
cmoraes@unisinos.br, 

e 
tlavila@unisinos.br,

 f 
felicianeb@unisinos.br 

Palavras-chave: Argamassa de revestimento, Adição de resíduo, Polpa de celulose 

Resumo. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar as propriedades de argamassas de revestimento com 

adição de material absorvente, advindo de resíduo industrial de base celulósica. Verificou-se a 

viabilidade da incorporação desse material numa argamassa de revestimento de cimento Portland, 

cal e areia, no traço de 1:1:6, com os percentuais de adição do material nas argamassas testadas 

foram de 0,5%, 1% e 1,5% de material em relação ao cimento, e essas argamassas foram analisadas 

e comparadas ao resultado de argamassa de referência sem adição. Foram ensaiadas as propriedades 

dessa argamassa no estado fresco: retenção de água, densidade de massa, teor de ar incorporado, e 

sua trabalhabilidade através do índice de consistência. No estado endurecido, foram realizados 

ensaios de absorção capilar e total, os índices de vazios, a resistência à flexão na tração e à 

compressão e a variação dimensional. Os ensaios no estado endurecido foram realizados aos 28 

dias. 

Introdução 

A caracterização e a busca de alternativas para reciclagem e disposição final adequada dos resíduos 

gerados no processo industrial são de extrema importância, pois são materiais nobres que com 

estudos adequados e focados na reciclagem, podem gerar ganho econômico e redução do risco de 

geração de um impacto ambiental negativo [1].  

Para reciclar um resíduo é fundamental um estudo de caracterização físico-química do material 

através de ensaios e métodos apropriados, para que com isto possa-se conhecer sua composição 

química, e suas propriedades físicas [2].  

Para caracterização do material utilizado no estudo, foram realizados ensaios de Difração de raios X 

(DRX), Termogravimetria (TGA), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR).  
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A DRX é um método de análise efetuado através de equipamento que determina a presença ou não 

de fases cristalinas ou amorfas, ou seja, estuda a composição mineralógica do material. Materiais 

cristalinos ou com algum caráter cristalino são identificados pela presença de picos no difratograma. 

O desvio da linha base entre 15 e 30 graus é indicativo da amorficidade do material [3]. 

TGA é uma técnica na qual a mudança de massa de uma substância é medida em função da 

temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de temperatura [4]. 

Segundo Razera, [5] a curva de TGA obtida para as fibras de celulose mostrou que, abaixo de 

100°C a perda de massa está associada à perda de água devido à umidade das fibras. Miléo [6] 

verificou em sua pesquisa que as fibras de celulose possuem estabilidade térmica até 

aproximadamente 275°C, quando ocorre o início da sua decomposição. Em torno de 350°C observa-

se o início de outro processo de decomposição, provavelmente envolvendo ligações da lignina, 

prosseguindo rapidamente com o aumento da temperatura. 

A técnica da FTIR é um dos métodos de espectroscopia mais utilizados na identificação dos 

diferentes grupos constituintes de um dado material. Esta análise baseia-se na propriedade dos 

materiais, principalmente por suas ligações químicas possuírem frequências de vibração e de 

elongação específicas, às quais correspondem níveis energéticos específicos da molécula [7]. 

A metodologia FTIR pode ser utilizada na observação de amostras de polpa de celulose e polímero 

superabsorvente (PSA), este pode ser observado após a preparação da amostra a uma temperatura de 

-60 º C. De um modo geral, a maioria das observações, estão limitadas a verificar a superficie 

morfológica da estrutura da rede macromolecular de partículas de polímeros [8]. 

Na pesquisa realizada por Kumm [9] foi incorporado o PSA em materiais a base de cimento 

Portland, para verificar a sua influência. Nesse estudo o autor verificou que do ponto de vista 

prático, este incremento pode representar a melhoria na hidratação do cimento. O autor concluiu, 

que já aos 3 dias, uma cura interna eficiente feita com a adição do material polimérico, mesmo 

deixando poros vazios com o passar do tempo, pode contribuir para melhor desenvolvimento da 

microestrutura do cimento hidratado. 

Santos et al. [10] utilizaram o PSA extraído de fraldas descartáveis, para medir sua capacidade de 

absorção e o seu comportamento em condições agressivas. Concluindo que o resíduo é uma 

alternativa à impermeabilização podendo ser utilizado em argamassa para assentamento, 

principalmente quando utilizada no capeamento, pois o mesmo formará uma barreira que impedirá a 

infiltração de água por capilaridade, possibilitando a impermeabilização de elementos construtivos, 

como embasamento, fundações, etc. 

Como alternativa, propõe-se nesta pesquisa verificar a viabilidade do emprego dos resíduos de 

polpa celulósica em argamassas de revestimento, tendo em vista as caracterizações nos estados 

fresco e endurecido usuais para este fim. 

Materiais e Métodos 

O programa experimental foi realizado de acordo com o fluxograma. (Fig. 1) 

Materiais utilizados. Os materiais empregados nesta pesquisa e que compõem a argamassa de 

revestimento são descritos a seguir: 

Adição polimérica: Resíduo de polpa de celulose 

Agregado miúdo: Areia quartzosa de leito de rio 

Aglomerante: Cimento Portland CPII F 32 

Aglomerante: Cal hidratada CH-I 
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Figura 1: Fluxograma do programa experimental 

Caracterização do resíduo polimérico 

Difração de Raios X (DRX). Em pesquisa realizada, Santana [11] verificou através do DRX, a 

cristalinidade do material absorvente, o que permite a estes demonstrarem um caráter parcialmente 

cristalino, o que pode favorecer a capacidade de absorção de líquido. Na análise de DRX realizada 

com o material, verificamos a que o resultado em comparação aos resultados pesquisados confirma 

que o material contém em sua composição grande quantidade de fibras celulose. 

Termogravimetria (TGA). A (Fig. 2) demonstra os resultados encontrados na análise de 

DTA/TGA, onde é percebida uma perda de massa de 10% entre 54 e 203°C, isso se dá 

possivelmente devido à perda de umidade. Entre 203 e 476°C ocorreu uma perda de 67,56% de 

massa o que corresponde à decomposição da fibra de celulose, resultados que foram encontrados 

também pelos autores Razera [12], Miléo [6]. Após 476°C ocorre a degradação do hidrogel 

superabsorvente.  

 
Figura 2: Resultado do TGA da fibra de celulose 

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Ao realizar a 

caracterização do material celulósico foram observadas bandas características do material 

celulósico: estiramento da ligação O-H na região de número de ondas de 3300 a 3700 cm-1; 

estiramento assimétrico da ligação C-H na região do 2900 cm-1; deformação angular da ligação C-

H na região 1290 a 1350 cm-1 e estiramento da ligação C-O na região de 950 a 1200 cm-1. Esses 

resultados também foram evidenciados no estudo de Botaro [13]. 

 

Obtenção do resíduo de polpa 
Celulósica 

Ensaios de Caracterização do resíduo Produção de Argamassa referência e 
de argamassas com adições do 

resíduo 

Ensaios realizados Termogravimetria 
(TGA) 

Difração de 
Raios X (DRX) 

Microscopia 
Eletrônica por 

Varredura 
(MEV) 

Estado fresco Estado 
endurecido 

Espectroscopia de 
Infravermelho por 
Transformada de 

Fourier (FTIR)  
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Na (Fig. 3) a presença de alguns pontos (a) 

escuros presentes nas fibras (b), que dão um indício da presença do polímero superabsorvente nas 

fibras. A (Fig. 4) mostra a imagem realizada por MEV demonstrando a presença do polímero 

superabsorvente (c), nela aparecem algumas fibras de celulose. Evidencia que se trata de fibras de 

celulose branqueada, comprovando através da comparação com os dados encontrados nos trabalhos 

de PAN, et al. [14] e Rodrigues [15].  

  
Figura 3: MEV realizado com a polpa de celulose 

 

Figura 4: MEV realizado para demonstrar a presença do 

polímero superabsorvente 

Caracterização do agregado miúdo. Como agregado miúdo empregado nas argamassas, 

utilizou-se uma areia de leito rio, de origem quartzosa, da região de Porto Alegre, do rio Jacuí. 

A caracterização dos agregados miúdos consta na (Tabela 1): 

Tabela 2: Característica física do agregado miúdo 

Ensaios Resultado 

Massa específica (g/cm³)  

NBR NM 52 (ABNT, 2002) 
2,59 (g/cm³) 

Massa unitária no estado solto (kg/m³)  

NBR NM 45 (ABNT, 2006) 
1,51 (g/cm³) 

A distribuição granulométrica do agregado miúdo consta na (Tabela 2): 

Tabela 3: Distribuição granulométrica da areia – NBR 248 (ABNT, 2003) 

Granulometria 

Série normal (mm) Acumulada (%) 

2,4 3,5 

1,2 13,5 

0,6 36 

0,3 83 

0,15 90,5 

Fundo 100 

Módulo de finura 2,26 mm 

Caracterização dos aglomerantes. O cimento usado como aglomerante para a produção das 

argamassas consiste em Portland CPII F 32, conforme a NBR 11578 [16]. Este cimento foi 

escolhido devido à inexistência de pozolana em sua composição. A (Tabela 3) apresenta os 

resultados dos ensaios químicos e físicos do cimento: 

A cal hidratada empregada do tipo CH-I, conforme NB 7175 [17], foi empregada nas argamassas de 

revestimento e tem suas características químicas e físicas na (Tabela 4): 

A (Fig. 5) apresenta a curva granulométrica dos aglomerantes e da fração passante na peneira 75µm 

do agregado miúdo. 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Tabela 4: Caracterização química e física do cimento CPII F32 

Ensaios Resultado 

Massa específica - NBR 7251 (ABNT, 1987) 

Cimento - (g/cm³) 

3,11  

Área Específica Blaine - NBR NM 76 (ABNT, 

1998) - (cm²/g) 

26,3  

Finura - Resíduo na Peneira de 0,075 mm 

(#200) NBR 11579 (ABNT, 1991) - (%) 

2,04 

Resistência à compressão aos 28 dias - NBR 

7215 (ABNT, 1996) - (Mpa) 

40,8  

Início de pega - NBR NM 65 (ABNT, 2003) 3:15 

Fim de pega - NBR NM 65 (ABNT, 2003) 3:57 

Fonte: Itambé (2013) 

Tabela 5: Caracterização química e física da cal CH-I 

Ensaios Resultados 

Densidade aparente (g/cm
3
) 0,712 

 

Finura 
peneira # 200 

(%) 
1,5 

Químicos  

MgO (%) 29,8 

CaO (%) 43 

Óxidos Totais 

(MgO+CaO) (%) 
95,4 

Óxidos totais não 

hidratados (%) 
10,59 

CO2 – (%) 1,7 

Fonte: Hidracal (2013) 

 
Figura 5: Gramulometria por difração a laser 

Produção das argamassas. Para a produção das argamassas foi utilizado um traço de 1:1:6  em 

volume. A mistura das mesmas foi realizada uma pré-mistura de areia, cal, resíduo e água, de 16 a 

24 horas antes de adicionar o cimento, baseado na NBR 13276 [18]. Para as argamassas com adição 

do resíduo de polpa de celulose foram utilizados os percentuais de 0,5, 1,0 e 1,5% de adição sobre a 

massa do cimento. Estes teores provêm de um estudo piloto utilizando 1, 2 e 4% de adição, em que 

o percentual de 1% foi o que apresentou resultados mais promissores quanto às resistências 

mecânicas. A preparação da pré-mistura foi realizado numa argamassadeira de eixo vertical, em que 

areia e a polpa foram misturadas com a cal. Posteriormente, foi adicionada a água, a fim de garantir 

a hidratação do resíduo e da cal. Este procedimento foi adotado uma vez que a polpa possui 

absorção elevada. 
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Ao tempo de 24 horas de hidratação da pré-mistura, foi realizada a mistura da argamassa, 

adicionando-se o cimento e água restante para o ajuste do índice de consistência. A fim de manter 

um mesmo padrão para todas as argamassas foi fixada a trabalhabilidade através do índice de 

consistência em 260 ± 5 mm, conforme a NBR 13276 [18]. Após a confecção das argamassas foram 

realizados os ensaios de caracterização no estado fresco e as moldagens no estado endurecido. 

Durante a cura das argamassas foi realizado o ensaio de variação dimensional NBR 15261 [19], e 

após 28 dias, os ensaios no estado endurecido. 

Apresentação e discussão dos resultados  

Caracterização da Argamassa no Estado Fresco. Na (Tabela 5) são apresentados os resultados 

dos ensaios de caracterização das argamassas no estado fresco. 

Tabela 6: Argamassas no Estado Fresco 

Ensaios de 

caracterização 
Método 

Argamassas 

Referência 
Adição de 

0,5% 

Adição de 

1,0% 

Adição de 

1,5% 

Índice de 

Consistência por 

Espalhamento -

(mm) 

NBR 13276 

(ABNT, 2005) 
264 256 258 257  

Teor de Ar 

Incorporado - (%) 

NBR 13278 

(ABNT, 2005) 
4,4 5 4  5,4 

Densidade de 

Massa - (kg/m³) 

NBR 13278 

(ABNT, 2005) 
2053  2062 2053  2052  

Retenção de Água 

(%) 

NBR 13277 

(ABNT, 2005) 
96,12 97,37 96,61 96,17 

Observa-se que foi atingida a consistência especificada no programa experimental.  

A densidade de massa está dentro dos valores usuais para argamassa, podendo ser classificada como 

D5 pela NBR 13281 [20]. A retenção de água apresentou para as argamassas de referência, e nos 

teores de 1 e 1,5%, classificação em U5 e U6. Já a argamassa com o teor de 0,5%, pode ser 

classificada como U6, conforme a mesma norma. 

Quanto aos demais resultados obtidos nos ensaios no estado fresco, apresentados na (Tabela 5), 

verifica-se que os valores apresentam pequenas variações.  

O ensaio de squeeze-flow foi realizado de acordo com a NBR 15839 [21], na velocidade de 0,1 

mm/s para 15 minutos após a mistura. Na (Fig. 6) estão apresentados os resultados do squeeze-flow 

das argamassas utilizadas. 

 

Figura 6: Resultado Squeeze-Flow 15 minutos 
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Segundo Freitas [22] os resultados do ensaio squeeze-flow permitem realizar uma analogia com a 

aplicação da argamassa no revestimento. As argamassas que possuem maior deslocamento com 

menor carga, tendem a ter maior trabalhabilidade. Isto foi observado na argamassa de referência. Já 

a argamassa com teor de 1% apresenta uma trabalhabilidade intermediária, em função da carga 

aplicada. Para as argamassas com teores de 0,5 e 1,5% possivelmente são de difícil aplicação e 

resultam em baixa produtividade. 

Caracterização da Argamassa no Estado Endurecido. Na (Tabela 6) são apresentados os 

resultados dos ensaios de caracterização da argamassa no estado endurecido. 

Tabela 7: Argamassas no Estado Endurecido 

Ensaios de 

caracterização 
Método 

Argamassas 

Referência 
Adição de 

0,5% 

Adição de 

1,0% 

Adição de 

1,5% 

Resistência à 

Compressão – (Mpa) 

NBR 15279 

(ABNT, 2005) 
4,49 4,57 4,43 4,84 

Resistência à Tração 

na Flexão – (Mpa) 

NBR 15279 

(ABNT, 2005) 
2,62 2,51 2,64 2,73 

Determinação da 

Absorção total de 

Água – (%) 

NBR 9778   

(ABNT, 2005) 
14,46 13,61 13,29 13,83 

Coeficiente de 

Capilaridade – 

(g/dm².min
1/2

) 

NBR 15259   

(ABNT, 2005) 
8,5 9,3 10,2 11,3 

Densidade de Massa – 

(g/cm³) 

NBR 13280 

(ABNT, 2005) 
1,86 1,87 1,89 1,87 

Índice de Vazios – (%) 
NBR 9778   

(ABNT, 2005) 
26,90 25,46 25,19 25,85 

Massa Específica Real 

– (g/cm³) 

NBR 9778   

(ABNT, 2005) 
2,55 2,51 2,53 2,52 

As argamassas foram de acordo com a NBR 13281 [20]. Observa-se, assim que a resistência à 

compressão encontra-se na classe P3 e P4 para argamassas de referência e 1% de adição. Para as 

argamassas de 0,5 e 1,5% a classificação é P4. Conforme a resistência à tração na flexão, as 

argamassas de referência, 0,5% e 1,0% de adição enquadram-se na classe R3 e R4. A argamassa de 

1,5% de adição é classificada como R4 e R5 da NBR 13281 [20]. 

O coeficiente de capilaridade está classificado como C5 para todas as argamassas e C6 para 1 e 

1,5%.  

Quanto à densidade de massa, as argamassas se enquadram nas classes M5 e M6.  

A variação dimensional das argamassas estudadas apresentou-se em 3 perfis distintos de retração 

(Fig. 7), sendo o menor para argamassa de referência, intermediário para os teores 1,0 e 1,5. A 

argamassa de teor de 0,5% obteve a maior variação dimensional. Barbosa et al. [23] observaram que 

uma taxa de variação inferior 0,7 mm/m indica menor potencial de fissuração, enquanto valores 

entre 0,7 mm/m a 1,2 mm/m são considerados de risco potencial de fissuração em argamassas. 

Neste sentido, pode-se observar que as argamassas com todos os teores de adição apresentam risco 

potencial e a argamassa de referência enquadra-se em menor potencial de fissuração. 

A maior perda de massa foi para a amostra com maior teor de adição, enquanto a menor perda de 

massa foi para a amostra com 0,5% de adição. A diferença entre os extremos da variação de massa 

para as amostras aos 28 dias foi de aproximadamente 10,40%.  

Quanto aos resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão e tração na flexão, pode-se 

observar que todas as argamassas encontram-se nas mesmas faixas de variação. Isto possível 

afirmar, uma vez que a análise de variância (ANOVA), com nível de significância de 5%, realizada 

para estas duas variáveis, considerando o fator de teor de adição, um nível de significância de 0,63. 

Assim, pode-se afirmar que não influência das adições nas argamassas nas propriedades ensaiadas. 

A (Fig. 8) apresenta as resistências obtidas: 
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Figura 7: Variação dimensional 

 

Figura 8: Resistência à tração na flexão e compressão 

A interação das variáveis coeficientes de capilaridade e absorção total de água quanto aos teores de 

adição, através da análise de variância (ANOVA) apresentam efeito significativo nos diferentes 

teores de adição. Por outro lado, as variáveis de coeficiente de capilaridade e absorção total de água, 

não influenciaram na resistência à compressão nestes teores. A (Fig. 9) apresenta o gráfico dos 

resultados. 

Conclusões 

O comportamento das argamassas no estado fresco nos ensaios realizados indica que não há 

diferenças entre si, possibilitando sua utilização. O único aspecto relevante quanto trabalhabilidade 

das argamassas que pode ser comprometido evidenciado pelo ensaio de squeeze-flow, nas 

argamassas com teores de 0,5 e 1,5%. 
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Figura 9: Análise de variância (ANOVA) 

Quanto aos aspectos analisados no estado endurecido, evidencia-se novamente a aplicabilidade das 

argamassas, sendo que o fator da capilaridade das argamassas e retração pode comprometer seu 

emprego. Contudo, mais estudos são necessários para verificar o desempenho das argamassas em 

sistemas de revestimento. 

Assim, conclui-se que há potencial de uso do resíduo de polpa de celulose para confecção de 

argamassas de revestimento, dentro do que foi proposto nesta pesquisa. 
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Resumo. No Brasil, a combustão direta é o processo mais comum em converter biomassa em 

energia. No entanto, apesar da vantagem de ser uma energia renovável, esse processo resulta na 

geração de uma grande quantidade de cinza que, por não apresentar interesse comercial, é 

encaminhada para aterros ou descartada de forma irregular, contaminando corpos d’água ou solo. O 

objetivo deste trabalho é caracterizar as cinzas de biomassa geradas em caldeira para produção de 

energia, em uma indústria de transformação de cacau, com vistas ao seu uso como adição mineral 

em argamassas de cimento Portland. Dois tipos de cinzas foram coletados: cinza volante e cinza 

depositada no fundo da caldeira. Foram realizados ensaios de caracterização química e mineralógica 

(difração de raios-X), granulometria a laser e microscopia eletrônica de varredura. Argamassas com 

5% de adição de cinza foram produzidas e caracterizadas quanto a resistência à tração na flexão, 

resistência à compressão e absorção por imersão. Verifica-se que as cinzas podem ser classificadas 

como filer e sua adição à argamassa resulta em redução máxima de 10% na resistência mecânica, o 

que, do ponto de vista ambiental, justifica seu uso como adição mineral na construção civil. 

Introdução 

A madeira foi a principal fonte de energia da era pré-industrial e permaneceu como o principal 

combustível em várias regiões do mundo, mesmo após o advento dos combustíveis fósseis. Apesar 

da gradativa redução do uso de madeira, notadamente aquela oriunda de florestas nativas, a queima 

de biomassa é ainda a principal matriz energértica de vários setores industriais que utilizam caldeira 

para geração de vapor. A biomassa utilizada atualmente tem sua origem em madeira de 

reflorestamento e também em resíduos agrícolas, se destacando com um combustível renovável e 

sustentável [1,2]. 

A indústria cacaueira produz vários tipos de resíduos de biomassa com potencial para 

aproveitamento energético, como a poda das árvores, a casca do fruto e a casca (ou tegumento) da 

amendoa do cacau. O tegumento de amêndoa do cacau (TAC) é um subproduto da indústria de 

moagem de cacau e corresponde à testa da semente que é retirada no processo industrial para 

obtenção do líquor (matéria-prima do chocolate). Uma tonelada de amêndoa com 7% de umidade 

pode gerar de 80 a 120 kg de TAC após o processamento. Na região Sul do estado da Bahia, onde 

estão instaladas cinco indústrias de moagem, são gerados por ano aproximadamente 10.000 t de 
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TAC. Esse resíduo tem sido descartado pela indústria ou usado como material combustível (queima 

em caldeiras) [3]. 

No entanto, um dos principais problemas enfrentados pelo setor de geração de energia de biomassa 

é a grande geração de cinzas, que ao serem dispostas de foma inadequada podem contaminar o solo 

(em virtude das alterações provocadas nas relações entre os nutrientes), o ar (pela facilidade da 

dispersão destas, consequência de sua baixa densidade) e a água (através da lixiviação dos diversos 

compostos presentes) [4,5]. 

Na construção civil, o uso da cinza como adição mineral pode contribuir para melhoria das 

propriedades de concretos ou argamassa, com efeito fíler ou com efeito pozolânico, o que dependerá 

da sua composição química, finura e cristalinidade. O benefício da utilização de adições se estende 

ainda às melhorias proporcionadas as matrizes cimentícias onde são utilizadas, acarretando 

melhores desempenhos em propriedades como durabilidade e resistência mecânica [6]. 

Algumas cinzas de biomassa têm sido bastante utilizadas como adição em concreto, como a cinza 

de casca de arroz e a cinza de bagaço de cana, pois apresentam alto teor de sílica o que confere uma 

alta reatividade e melhorias nas propriedades físicas e mecânicas do concreto [7, 8]. As 

propriedades da cinza de biomassa, e seu efeito sobre os materiais a base de cimento, são 

dependentes de vários fatores, entre eles o tipo de biomassa utilizada e as caracteríticas da queima 

(temperatura, tipo de caldeira, etc). Por isso, a utilização de novas cinzas na construção civil precisa 

ser precedida de ensaios que possam determinar suas propriedades. As particularidades relacionadas 

à composição química, forma, densidade, granulometria e umidade de cada material, interferem no 

desempenho deste nas matrizes cimentícias [9]. 

O objetivo deste trabalho é a caracterização da cinza de biomassa gerada em uma indústria de 

beneficiamento de cacau com vista ao seu uso como adição mineral na produção de argamassas. 

Foram realizados ensaios de caracterização da cinza, com determinação da composição química, da 

estrutura mineralógica, da morfologia do grão e granulometria. A influência da susbtituição de 5% 

do cimento por cinza foi avaliada através do ensaio de absorção e ensaios mecânicos. 

Materiais e Métodos 

Cinzas de biomassa. As cinzas de biomassa foram coletadas na região de Ilhéus, Bahia, Brasil, 

provenientes de uma indústria de beneficiamento de cacau. Cavacos de eucalipto e cascas das 

amêndoas do cacau, mostradas na figura 1, são utilizadas como fonte de calor na caldeira, na 

proporção de 80% e 20%, respectivamente. 

   
(a)                                            (b) 

Figura 1: Cavacos de eucalipto (a); Cascas das amêndoas de cacau (b) 

A cinza é coletada diariamente pelos operadores dentro da fornalha (CF) e nos depósitos dos 

ciclones de gases (CC) e são armazenadas em tambores metálicos. Nessa indústria é gerado em 

torno de 30 toneladas de cinzas por mês, o que equivale a 360 toneladas de resíduos sólido por ano.  

Inicialmente as cinzas foram submetidas a análise química e mineralógica com o objetivo de avaliar, 

respectivamente, a composição química e estrutura cristalina. 

As análises químicas foram realizadas por meio da espectroscopia por fluorescência de energia 

dispersiva de raios-X, utilizando equipamento EDX 720. Para as análises mineralógicas foi utilizada 

a difração de raios-X. O espectro foi coletado pelo método do pó em um equipamento Bruker D8 
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nas seguintes condições de operação: radiação de cobre Kα (30 kV/40 mA); velocidade do 

goniômetro de 0,02º 2θ por passo com tempo de contagem de 1 segundo por passo e coletados de 5 

a 70º (2θ). 

Para melhorar a reatividade das cinzas com o cimento foi realizado o beneficiamento das cinzas 

com moagem de 1 minuto em moinho de bolas e calcinação a altas temperaturas. A cinza ciclone foi 

calcinada nas temperaturas de 500ºC, 700ºC e 900ºC para avaliar possíveis alterações na estrutura 

cristalina [10]. 

Cimento e areia. Foi utilizado cimento CP II F 32, com massa especifica de 2,97 kg/m
3
. O 

agregado miúdo foi uma areia quartzosa proveniente, com dimensão máxima de 1,2 mm, módulo de 

finura de 1,83, massa específica seca de 2,64 kg/dm³ e absorção de 0,1%. 

 Argamassas. As argamassas foram moldadas no traço 1:3 (cimento: areia), em massa, com teor 

de susbstuição de cimento por cinza em 5%. O espalhamento das misturas foi mantido dentro do 

intervalo de 265 ± 5 mm, medido na mesa de consistência de acordo com a NBR 13276 [11] (Figura 

2a). O fator água-cimento foi mantido fixo em 0,51 e a adição de até 0,15% de superplastificante foi 

necessária para manter a trabalhabilidade das argamassas com cinza.  

Foram moldados corpos-de-prova cilindricos, com altura 100 mm e diâmetro de 50 mm, para ensaio 

de absorção aos 28 dias de idade de acordo com a norma NBR 9778 [12].  

Para ensaio de flexão e compressão (Figura 2b e 2c), foram moldados corpos de prova prismáticos, 

de dimensão 100 x 100 x 400 mm, de acordo com a NBR 13279 [13]. As propriedades mecânicas 

foram avaliadas aos 3, 7 e 28 dias de idade. Cura por imersão foi realizada em todas as amostras até 

a data do ensaio. 

  

a)         b)              c) 

Figura 2: Ensaios da argamassa: a) consistência; b) tração na flexão; c) compressão 

Resultados e discussão 

Caracterização química, mineralógica e morfológica das cinzas. A composição química das 

cinzas de biomassa depende de vários fatores como tipo de biomassa usada como combustível, 

forma de combustão, tipo de caldeira e mesmo do transporte e armazenamento da cinza. 

Considerando essa variabilidade, Vassilev et al [14] classificou as cinzas de biomassa em quatro 

tipos químicos (denominados S, K, C e CK) a depender da quantidade de determinados compostos 

pré-definidos, mostrados no diagrama da Figura 3. 

Na Figura são classificadas as cinzas estudadas nesse trabalho, cuja composição química é 

apresentada na Tabela 1, e outras cinzas utilizadas na produção de materiais de construção e 

oriundas de vários tipos de biomassa: cama de frango - SDBA [15]; casca de arroz - RHA [15]; 

palha de trigo - WSA [16]; madeira - BFA [17]; resíduo de oleo de palma - POFA [18]; folha de 

bamboo - BL [19]; bagaço de cana de açúcar - BC[8]; bagaço de azeitona e resíduos agricolas - 

OPAW [20]; resíduo de oliva - OW [21]; resíduo de  madeira - WW [22]; bagaço de azeitona - OP 

[23] e casca de castanha de caju - CCC [24]. 
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Tabela 8: Composição química das cinzas 

Composto K2O CaO MgO P2O5 SO3 Fe2O3 SiO2 ZnO Rb2O MnO Na2O TiO2 Al2O3 LOI 

CC (%) 37,1 6,7 15,5 4,7 1,5 2,8 4,9 0,09 0,09 0,15 1,17 0,15 0,6 22,8 

CF (%) 32,2 8,3 15,8 11,3 1,3 2,8 10,2 0,03 0,08 0,13 0,93 0,29 1,6 15,3 

 

Figura 3. Classificação química de cinzas, baseada em [14], de diversas fontes de biomassa 

Verifica-se que as cinzas de cacau (CV e CF) classifica-se como tipo CK, com teores de K20 + P2O5 

+ SO3 + Cl2 entre 30% e 70%, com teor de CaO + MgO + MnO maior que 30% e teor de SiO2 + 

Al2O3 + Fe2O3 + Na2O + TiO2 menor que 70%. Essas cinzas apresentam classificações similares às 

cinzas oriundas de biomassa agrícola e biomassa animal [25], mas diferente das demais cinzas de 

biomassa utilizadas na construção civil que são do tipo C ou S. 

Fazendo uma comparação com a norma EN 450-1 [26], que classifica as cinzas volantes quanto ao 

seu uso como adição ao concreto, a cinza de biomassa deveria ser do Tipo S para ser classificada 

como uma adição pozolânica. Além disso, os teores de álcalis equivalente (Na2O + 0,658K2O) 

devem ser limitados a 5%, o teor de anidro sulfúrico SO3 a 3% e o teor de cloreto, expresso como 

Cl-, deve ser menor que 0,1%. Na Figura 4 as cinzas de biomassa utilizadas na produção de 

materiais de construção são comparadas com os limites da norma EN 450-1 [26]. 

Verifica-se que, das 12 cinzas de biomassa, apenas 3 estão dentros dos limites para serem 

classificadas como pozolana. Isso indica que os teores limites utilizados para cinza volante oriunda 

da queima de carvão mineral podem não ser adequados para limitação do uso de cinza de biomassa 

em materiais a base de cimento. 

As difrações de raios-X das cinzas CC e CF são apresentadas Figura 5. Verifica-se uma estrutura 

cristalina, com picos principais relacionados a Gismondite (CaAl2Si2O8.4H2O). Esse mineral está 

presente em cinzas volantes oriundas da queima de carvão mineral [27]. Picos de fosfato de 

magnésio (Mg2P2O7) e sulfato de potássio ou arcanita (K2SO4) também foram identificados, assim 

como traços de óxido de magnesio (MgO), óxido de potássio (K2O) e silicato de cálcio (Ca2SiO4). 
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Figura 4. Classificação química de cinzas de diversas fontes de biomassa quanto ao limite de álcalis 

 

Figura 5: DRX das cinzas CV e CF 

Através da DRX verifica-se que as cinzas de biomassa de cacau são cristalinas, sendo que a cinza 

ciclone apresenta menor cristalinidade. 

Beneficiamento das cinzas. A reatividade das adições minerais com o cimento portland depende 

essencialmente de três fatores básicos: composição química, grau de cristalinidade e distribuição 

granulométrica das partículas. Para melhorar o desempenho das cinzas vários tratamentos têm sido 

aplicados na alteração da sua cristalinidade, com aquecimento a várias temperaturas [28] e moagem 

dos grãos, para aumento de sua finura [29]. 

Para melhorar o grau de amorfização da cinza de cacau, a cinza ciclone, que apresentava menor 

cristalinidade, foi submetida à queima controlada em temperaturas de 500°C, 700°C e 900°C. O 

grau de amorfização da cinza de cacau foi avaliado através de difractogramas de raio-X, como 

mostra a Figura 6 . Verifica-se que, mesmo após queimar a 900°C, a cinza ainda apresentava picos 
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cristalinos o que indica que a sua reatividade com o cimento não aumentaria mesmo após a quiema 

controlada, diferentemente do que foi observado para outros tipos de cinza [28]. 

 
Figura 6: Influência da temperatura sobre a cristalinidade da cinza CC 

A curva granulométrica das cinzas são apresentadas na Figura 7, juntamente com as curvas obtidas 

após a moagem em moinho de bolas pelo tempo de 1 minuto e 3 minutos. Esses tempos foram 

estabelecidos como máximo porque para moagem acima de 1 minuto, para a cinza ciclone, ou 

acima de 3 minutos, para a cinza fornalha, foi verirficada sinterização da amostra que aderia ao jarro 

cerâmico do moinho, impedindo a continuação do processo de cominuição do grão. 

  
Figura 7: Influência da moagem sobre a granulometria das cinzas 

Verifica-se que, após a moagem de 1 minuto, a cinza ciclone (CC) apresentou diâmetros d10, d50 e 

d90 de 5,01 m, 26,30 m e 104,71 m, respectivamente, contra valores de 7,59 m, 39,81m e 

158,49 m, para a cinza in natura. Observando a Figura 7, verifica-se que para a cinza fornalha (CF) 

a moagem, mesmo com 3 minutos, não foi eficiente. O valor d50, por exemplo, variou de 34,67 

para 26,30 m após a moagem. Esse valor é similar ao da cinza ciclone com apenas 1 minuto de 

moagem. 

Das cinzas in natura e moídas (CV e CF) foram obtidas imagens por Microscopia de Varredura 

Eletrônica (MEV), apresentadas nas Figuras 8a e 8b. 

Pode ser observado que as partículas apresentam formato irregular e grande porosidade, 

comportamento também relatado por Ban e Ramli [22] com cinzas de madeira. As cinzas CF 

quando submetida à moagem passaram a apresentar um aspecto lamelar com camadas sobrepostas, 

o que pode acarretar diminuição da trabalhabilidade de argamassas no estado fresco, além de 

também aumentar o consumo de água, quando da utilização destas. 

 



 

97 

 

   
  

(a)                                                       (b) 

Figura 8: Microscopia eletrônica de varredura (MEV) da cinza ciclone (a) e cinza fornalha (b) 

Avaliação das argamassas. Os resultados dos ensaios físicos e mecânicos das argamassas são 

apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Resultados de ensaios físicos das argamassas 

Mistura Absorção (%) Índice de Vazios (%) 

Massa Específica 

(g/cm
3
) 

REF 7,89 (0,46) 15,73 (0,34) 2,15 (0,09) 

CC 8,95 (0,88) 17,25 (1,14) 2,10 (0,55) 

CC M 9,02 (0,92) 17,49 (0,52) 2,11 (0,40) 

CF 9,20 (0,95) 17,60 (0,76) 2,09 (0,12) 

CF M 9,13 (0,42) 17,40 (0,70) 2,08 (0,44) 

Verifica-se que a adição de cinzas resulta no incremento de até 15% na absorção e de até 12% no 

índice de vazios das argamassas. Este fato pode estar associado à maior rugosidade das cinzas que 

consequentemente retem mais água e geram maior quantidade de vazios na argamassa endurecida. 

A massa específica apresentou variação máxima de 3% com a adição de cinza. 

Comparando-se o tipo de cinza e o efeito da moagem, verifica-se que não há diferença importante 

entre as propriedades físicas para as diversas argamassas. A cinza de fornalha foi a que apresentou 

maior absorção e maior índice de vazios. 

Tabela 3: Resultados de ensaios mecânicos das argamassas 

Mistura Tração na flexão (MPa  Compressão (MPa) 

 
3 dias 7 dias 28 dias  3 dias 7 dias 28 dias 

REF 4,78 (2,2) 6,26 (7,3) 6,75 (1,6)  10,17 (9,6) 23,75 (7,5) 25,25 (4,3) 

CC 3,88 (3,6) 4,97 (5,4) 5,91 (7,3)  10,70 (5,6) 16,75 (6,2) 21,37 (3,3) 

CC M 4,65 (1,6) 5,83 (8,7) 6,79 (4,1)  10,40 (4,2) 18,72 (7,0) 24,74 (4,0) 

CF 4,34 (7,1) 6,17 (1,5) 6,28 (2,4)  11,22 (6,1) 17,27 (2,4) 20,47 (4,3) 

CF M 4,53 (9,8) 5,02 (9,3) 6,02 (11,0)  13,50 (3,6) 16,06 (2,5) 20,72 (7,9) 

Verifica-se que, aos 28 dias, a argamassa com cinza ciclone moída por 1 minuto apresentou 

resistência à tração e resistência à compressão similares às da argamassa de referência, sem adição. 

Analisando a Figura 9, verifica-se que a influência das cinzas sobre a resistência à compressão varia 

com a idade da argamassa. Para três dias de idade as argamassas com cinza apresentaram resistência 

equivalente ou mesmo superior à referencia, este comportamento pode ser explicado pelo possível 
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efeito de nucleação obtido com a presença das cinzas. Para 7 dias, no entanto, a cinza proporciona 

uma redução importante na resistência, a qual é compensada aos 28 dias. Isto indica, como mostra a 

Figura 10, que a evolução da resistência à compressão da argamassa com cinza é maior entre a 

idade de 7 dias e 28 dias, enquanto a argamassa de referência atinge 94% da sua resistência já aos 3 

dias de idade.  

 
Figura 9: Resistência das argamassas com cinza, relativas à argamassa de referência 

 
Figura 10: Evolução da resistência à compressão das argamassas, relativas à argamassa de referencia aos 28 dias 

As reduções da resistência à compressão aos 28 dias foram da ordem de 15%, 2%, 19% e 18% para 

as argamassas denominadas CC, CCM, CF e CFM, respectivamente. Para a resistência à tração na 

flexão a maior redução observada foi de 12% para argamassa contendo cinza ciclone. Isto 

demonstra que, devido à moagem, as argamassas com cinzas apresentaram melhor comportamento 

mecânico. 

Comparando-se os valores obtidos neste trabalho com queles obtidos com o uso de cinzas da casca 

da castanha do caju (CCCC), estudada por Lima [24], cujo teor de álcalis tmabém é elevado, 

verifica-se que a aplicação da  cinza gerada na agroindústria do cacau conseguiu melhores 

resultados. Para teor de 5% de subsituição de CCCC, submetidas à 1 hora de moagem, foi verificada 

uma redução da ordem de 30% na resistência mecânica, contra 2% daquela observada com CCM.  
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Conclusão.  

As cinzas resultantes da queima de eucalipto e casca da amendoa de cacau foram caracterizadas e 

utilizadas na produção de argamassas em subsituição ao cimeno Portland, o que permitiu chegar as 

seguintes conclusões: 

 A cinza obtida apresenta baixo teor de sílica e alumina e, portanto, não apresenta 

atividade pozolânica. Além disso, sua estrutura cristalina não consegue ser alterada mesmo 

após a queima controlada a altas temperaturas, o que reduz ainda mais a sua reatividade. 

Dessa forma a cinza apresenta, como adição mineral, apenas o efeito fíler. Para potencializar 

esse efeito, foi realizada uma moagem de 1 minuto em moinho de bolas o que resultou em 

um material com maior potencial para empacotamento da mistura. 

 A avaliação das propriedades mecânicas demonstrou que a substituição de 5% de 

cimento por cinza ciclone moída praticamente não reduziu a resistência à compressão e nem 

a resistência à tração na flexão das argamassas. 

 Devido ao alto teor de álcalis da cinza, ensaios de reatividade com sílica precisam ser 

realizados para confirmar que a cinza ciclone moída pode ser utilizada como uma alternativa 

durável para substituição de parte do cimento portland. É importante ressaltar, no entanto, 

que a alta cristalinidade da cinza indica pouca possibilidade de reação álcali-silica. 
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Resumo. A utilização de resíduos, como materiais alternativos, tem se mostrado satisfatória, como 

por exemplo, a cinza da casca de arroz (CCA) considerado um material que apresenta grande 

potencial para ser utilizado no setor da construção civil, podendo ser empregada como pozolana. O 

município de Alegrete/RS tem como principal atividade econômica o plantio de arroz, que acaba 

por gerar grandes volumes de resíduos da cinza da casca de arroz, oriundo do processo de 

beneficiamento. Então, foram utilizadas a CCA com controle de queima, e uma cinza residual, 

oriunda de uma beneficiadora de arroz sem qualquer controle de queima.  A caracterização da CCA 

foi realizada por meio de  ensaio de perda ao fogo, granulometria a laser, difração de raio X, 

espectrometria por fluorescência de raio X, massa específica e índice de atividade pozolânica. 

Foram realizados ensaios de índice de consistência e a análise da curva de liberação de calor de 

hidratação, resistência à compressão, porosimetria por intrusão de mercúrio, absorção, índice de 

vazios e microscopia eletrônica de varredura. Para a confecção dos corpos de prova, adotou-se o 

traço 1:3 como referência, relação água/aglomerante de 0,51, com substituição parcial do cimento 

de 10%, 15% e 20% por 2 tipos CCA e 1 tipo de sílica ativa. Os resultados mostraram-se 

satisfatórios quanto ao desempenho mecânico das argamassas, concluindo-se que a utilização da 

CCA para esta aplicação é viável tecnicamente, além de dar uma destinação final ao resíduo menos 

agressiva ao meio ambiente. 

Objetivo 

Avaliar o desempenho mecânico de argamassas, com a substituição parcial de cimento Portland por 

cinzas de casca de arroz (CCA) oriundas de queimas com e sem controle de temperatura.  

Materiais e Métodos 

Os materiais utilizados para a produção de argamassas foram o cimento Portland CP V-ARI de alta 

resistência inicial; a água foi utilizada da rede pública de distribuição de água (empresa CORSAN); 

dois agregados miúdos; areia média e areia fina, de origem natural, do tipo quartzosa proveniente do 

Município de Manoel Viana; sílica ativa comercial (SA); a cinza de casca de arroz (CCA) foram 

cedidas por empresas da região de Alegrete/RS, a primeira implantou um sistema inovador de 

combustão com leito fluidizado, utilizando a casca de arroz para gerar energia elétrica renovável e 

sílica amorfa, tendo um rigoroso controle de temperatura na queima desta nesses fornos e, a segunda 

utiliza a casca de arroz em fornos sem controle de temperatura na queima.  

A metodologia de execução seguiu o programa experimental ilustrado no fluxograma da Fig. 1, que 

mostra esquematicamente todas as etapas de ensaio, e que seguiram as recomendações da norma 

(NBR).  
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Dosagem da argamassa. Para a produção da argamassa, decidiu-se por adotar um traço padrão 

(referência), ou seja, de 1:3 (cimento:areia). Além disso, verificou-se que este traço é normalmente 

utilizado nas obras da região, para produção de argamassa de assentamento, de modo a reproduzir a 

realidade dessas obras locais e assim, se for o caso, facilitar a prática das adições da cinza da casca 

de arroz. 

Os ensaios de resistências à compressão axial das argamassas foram escolhidas as idades de 3, 7, 28, 

63 e 91 dias, seguindo-se as referências de Isaia et al. (2010) [1], Tashima (2006) [2] e Rodrigues 

(2008) [3], que afirmam que adições com a cinza de casca de arroz (CCA) necessitam de idades 

avançadas para que ocorram todas as hidratações nessas argamassas. As misturas e as porcentagens 

das substituições do cimento Portland por outros materiais finos foram de 10%, 15% e 20%, 

utilizando-se três tipos de materiais finos, a cinza de casca de arroz com controle de temperatura de 

queima (CCQ), a cinza de casca de arroz sem controle de temperatura de queima (CSQ) e a sílica 

ativa comercial (SA). Optou-se por manter a quantidade de água de 0,51 em todos os traços de 

argamassas. 

 
Figura 1: Programa experimental 

 

 



 

105 

 

Análises e Discussões dos Resultados 

Neste apresentar-se-ão os resultados obtidos nos ensaios, quanto à caracterização das cinzas de 

casca de arroz estudadas, bem como o comportamento de argamassas, com e sem as adições, tanto 

no estado fresco, quanto endurecido. 

Difração de raios-X (DRX). A Fig. 2(a) apresenta os resultados oriundos do ensaio de DRX 

para a cinza com controle de temperatura na queima (CCQ). Observa-se que o material passa a 

apresentar uma estrutura predominante amorfa, representada no difratograma pelo alargamento dos 

picos e aparecimento de bandas. De acordo com Dal Molin (2011) [4], a queima controlada 

possibilita a obtenção de cinzas amorfas de alta pozolanicidade. Já a Fig. 2(b) apresenta os 

resultados obtidos para a cinza sem controle de temperatura de queima (CSQ). Nota-se que o 

difratograma apresenta picos cristalinos característicos, indicando que o material analisado não é 

totalmente amorfo, pois apresenta alguma cristalinidade. Conforme mencionado por Dal Molin 

(2011) [4], cinzas provenientes de combustão não controlada geralmente contêm uma grande 

proporção de minerais de sílica não reativos e de baixo valor pozolânico, devendo ser micronizadas 

para desenvolver a atividade pozolânica. 

 
          (a) Cinza de casca de arroz com controle - CCQ                  (b) cinza de casca de arroz sem controle - CSQ 

Figura 2: Difração de raios X de cinza de casca de arroz 

Espectrometria de raio X (EDX). Verifica-se através da Tabela 1 que a CCA com controle na 

queima contém aproximadamente 90% de sílica. Os resultados se mostram coerentes, visto que 

outros trabalhos como Cordeiro (2009) [5] e Pouey (2006) [6] afirmam que o controle da 

temperatura na queima da CCA resulta em uma cinza com alto teor de componentes amorfos. Com 

referência à CCA sem controle de queima, verifica-se que esta cinza, obteve uma porcentagem de 

sílica de 88%. É importante salientar que o material analisado foi selecionado a partir da retirada de 

amostras em pontos estratégicos (local central, mais homogênea de queima) no interior do forno. 

Portanto, a amostra selecionada não é representativa com relação à quantidade total de material 

oriundo da queima sem controle de temperatura, ou seja, representa em torno de 2% deste volume. 

Tabela 1: Espectrometria de raio X da CCA (com e sem controle de queima) 

Cinza de casca de arroz Si  

(%) 

K 

(%) 

Ca 

(%) 

Mn Fe Rb Cu Zn Br 

Queima controlada 89,8% 6,3% 1,9% 1,6% 0,2% - - - - 

Sem controle de queima 88,0% 7,0% 2,2% 1,9% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,04% 

Perda ao fogo. A Tabela 2 apresenta os resultados do ensaio para verificação da perda ao fogo e, 

verifica-se que a cinza de casca de arroz com queima controlada (CCQ) ficou dentro do limite 

estabelecido pela norma NBR NM 18/2012 [7]. Tal fato não ocorreu com a cinza de casca de arroz 

sem controle de queima (CSQ), pois ultrapassou o limite máximo exigido nesta norma, ou seja, 

superior a porcentagem máxima de 10%. Sabe-se que valores elevados de perda ao fogo para 

qualquer tipo de amostra a ser utilizados em argamassas ou concretos pode implicar na atenuação da 

quantidade de sílica e ainda em elevados teores de carbono contidos, e como consequência, reduzir 

a atividade pozolânica. 
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Tabela 2: Perda ao fogo da CCA (com e sem controle de queima) 

Propriedade NBR 

12653 

Queima 

controlada 

Sem controle 

de queima 

Perda ao fogo 

(% max) 

10 3,62 10,76 

Distribuição granulométrica. A Fig. 3(a) mostra a distribuição granulométrica por 

difratometria a laser da CCA com controle de temperatura na queima (CCQ). Observa-se que a 

amostra possui uma distribuição com concentração de partículas próxima de 10µm com diâmetro 

médio das partículas de 13,53 µm. A distribuição granulométrica por difratometria a laser da CCA 

sem controle de temperatura na queima (CSQ) esta representada na Fig. 3(b). Nota-se uma 

distribuição com concentração de partículas próxima de 100µm (dez vezes maior que a CCQ), com 

diâmetro médio de 44,20µm. Percebe-se que a CCA sem controle de queima obteve um acréscimo 

da ordem de 30,61% em relação ao diâmetro médio da CCA com controle de queima, tendo as 

partículas dos grãos maiores. 

    
       (a) Cinza de casca de arroz com controle - CCQ                        (b) cinza de casca de arroz sem controle - CSQ 

Figura 3: Distribuição granulométrica de cinza de casca de arroz 

Determinação da atividade pozolânica com cimento Portland. Os resultados encontrados nos 

ensaios da determinação da atividade pozolânica com o cimento Portland, seguindo as 

recomendações da norma NBR 5752/1992 [8], bem como as resistências médias e a quantidade de 

água requerida, encontram-se na Tabela 3.  

A argamassa de referência produzida para comparação entre os dois tipos de CCA obteve 

resistência média, aos 28 dias, de 11,61 MPa. Observando apenas os resultados dos índices de 

atividade pozolânica (IAP) para as duas argamassas com as CCA, estes se encontram em 

conformidade com a Norma NBR 12653/1992 [9], no entanto, verifica-se que a CCA sem controle 

teve sua resistência abaixo da resistência de referência (11,61 MPa), e ainda, observa que a CCA 

com controle ultrapassou essa resistência, assim, poder-se-à aumentar a resistência de argamassa 

com adição no seu proporcionamento. Por fim, observa-se que a quantidade de água requerida para 

confeccionar a argamassa com a CCA sem controle ultrapassa a recomendação da norma NBR 

12653/1992 [9], ou seja, superior aos 110 (%), portanto, caracterizando-a como um material não 

pozolânico. 
Tabela 3: Índice de atividade pozolânica (IAP) de CCA (com e sem controle de queima) 

Tipo de cinza Resistência média 

(MPa) 

IAP 

(%) 

Água Requerida 

(%) 

Queima controlada 13,97 120,25 106,06 

Sem controle de queima 9,84 84,73 115,00 

Massa específica. Os valores obtidos são semelhantes aos encontrados na literatura, ou seja,  a 

CCA com controle de queima possui uma massa especifica de 2,03g/cm
3
, esta é menor em relação à 

massa da CCA sem controle de queima (2,10g/cm
3
). Agopyan (1991) [10] encontrou valores que 

variavam na faixa de 1,88 a 2,11 g/cm³, faixa esta semelhante à encontrada na pesquisa. 
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Avaliação da curva de liberação de calor de hidratação. Para a avaliação da curva de 

liberação de calor de hidratação (Figs. 4(a), 4(b) e 4(c)) percebe-se um comportamento muito 

semelhante ao encontrado por Alves (2002) [11], ou seja, conforme aumenta-se a porcentagem de 

pozolana, a cinética de hidratação é mais lenta. Assim, as Figs. 4(a), 4(b) e 4(c) apresentam, 

respectivamente, as curvas de liberação de calor das argamassas nas porcentagens de 10%, 15% e 

20% das substituições por cinza de casca de arroz com controle de queima (CCQ), cinza de casca de 

arroz sem controle de queima (CSQ) e sílica ativa (SA), todas comparadas ao traço da argamassa de 

referência (Ref). Para facilitar a visualização gráfica dos resultados, optou-se pela utilização de 

linhas de tendência polinomiais de 2ª ordem. 

 
            (a) 10% (CCQ; CSQ; SA)          (b) 15% (CCQ; CSQ; SA)  (c) 20% (CCQ; CSQ; SA) 

 
Figura 4: Curva de liberação de calor em diferentes porcentagens de adições 

Nota-se na Fig. 4(a) que o traço com 10% de CCA com controle de queima (CCQ) foi o que 

apresentou maior liberação de calor, tendo maior pico de temperatura, proximo aos 28°C. Ao se 

comparar com o traço padrão (referência) houve uma diminuição de 17,64% de temperatura. A 

porcentagem de 10% da CCA sem controle de queima (CSQ) obteve um pico de temperatura menor 

que a outra CCA analisada, ficando em torno de 25°C, e apresentou uma redução da ordem de 

26,47% ao traço referência. E a curva com a sílica ativa (SA) foi a que apresentou uma curva menos 

acentuada em relação a todas as demais, com redução de 29,41%, em relação ao traço de referência. 

Ao analisar a Fig. 4(b), percebe-se que todos os traços com as substituições de 15% adquiriram 

curvas muitos semelhantes entre si, com os picos de temperatura máxima, próximo de 23°C. As 

substituições de 15% também seguem o mesmo comportamento de 10% apresentando valores de 

temperatura menores que a curva de referência, porem, em média a redução foi maior, de 

aproximadamente de 32,35%. 

De acordo com a Fig. 4(c) é possível observar as curvas de liberação de calor de hidratação das 

argamassas com substituições de 20% tiveram as curvas de temperaturas menores, em relação às 

demais porcentagens, onde os picos de temperatura encontram-se entre as faixas de 20°C a 23°C. A 

diminuição de temperatura é da ordem de 35,29% em relação ao traço de referência. É notável que 

na medida em que se aumentam os teores de substituições, encontraram-se curvas com menores 

acentuações de temperatura, ou seja, obtivem-se menores calores gerados nas primeiras horas. 

Investigação da microestrutura por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 

seguir serão ilustradas imagens de argamassas (56 dias) para a visualização de formação dos 

produtos de hidratação, por exemplo, a Fig. 5 mostra o traço de argamassa de referência, onde se 

percebe uma estrutura com produtos de hidratação C-S-H. Para os traços de argamassas com as 
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cinzas de casca de arroz percebe-se a presença de cristais de etringita, conforme se aumenta os 

teores de substituição (Figs 6 e 7).  

 
Figura 5: Argamassa - Traço de referência  

No traço de argamassa com 10% CCQ, ver Fig. 6(a) é notável a presença de produtos de hidratação 

(ver seta), o que nos leva a crer que nessa idade ainda está acontecendo reações de hidratação tardia, 

pois quando se analisa a resistência à compressão na idade de 63 dias, observa-se um aumento de 

resistência (Fig. 12). Para o traço de argamassa com teor de substituição de 15% de CCQ, ver Fig. 

6(b), já é visível a presença de filamentos de etringita quando comparado com o teor de 10% CCQ. 

Compreende que nessa porcentagem está ocorrendo hidratações tardias. As argamassas com cinza 

de casca de arroz apresentam aumento de resistências em idades avançadas de ruptura, o que reforça 

as imagens de microestrutura, ilustrando que está ocorrendo hidratações nessas argamassas com o 

passar das idades. Ao analisar o traço de argamassa com 20% CCQ, ver Fig. 6(c), é possível notar 

um aumento da presença de etringita com produtos de hidratação em relação aos outros traços com 

a CCA com controle de temperatura. Também é possível notar a presença de uma fissura (ver seta). 

Essa fissura é gerada pela retração, pelo fato de manter-se a mesma relação a/aglomerante (0,51) em 

todas as substituições com a CCA, além disso, o diâmetro médio da CCA é de 13,53µm acarretando 

em um refinamento dos poros. 

     

       (a) adição de 10% CCQ     (b) adição de 15% CCQ     (c) adição de 20% CCQ 

Figura 6: Argamassas com adição de cinza de casca de arroz com controle de queima (CCQ) 

Para as amostras de argamassa com as cinzas de casca de arroz sem controle de queima (CSQ), 

encontrou-se um comportamento semelhante as argamassas com a cinza de casca de arroz com 

controle de queima (CCQ), pois o aumento na porcentagem de CCA, aumenta-se a presença de 

etringita (C6 ASH32)  e produtos de hidratação. Para o traço de argamassa com 10% CSQ, ver Fig. 

7(a), nota-se que não há grande presença de etringita, apenas produtos de hidratação do cimento. 

Acreditar-se-à que pelo fato de esta CCA não possuir um índice de atividade pozolânico 

significativo, a mesma preencheu melhor a estrutura devido ao seu efeito fíler. Para o traço de 

argamassa com 15% CSQ, ver Fig. 7(b), pode-se notar o mesmo comportamento encontrado no 

traço de 10% CSQ, presença dominante de produtos de hidratação e alguns pequenos pontos com 

presença de etringita. Mais uma vez esses produtos de hidratação demonstram que ainda esta em 

formação de cristais tardios, tal fato, poder-se-à ocorrer o aumento de resistência à compressão em 

idades mais avançadas de rupturas. Com o traço de argamassa com 20% CSQ, ver Fig. 7(c), é 
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possível notar  maiores presenças de filamentos de etringita e produtos de hidratação. Acreditar-se-à 

que pelo aumento de CCA em relação aos outros traços (10% e 15%), esse obteve hidratações ainda 

mais tardias devido ao aumento da proporção de CCA e, retardar ainda mais essas reações. Nessa 

porcentagem de 20% também é visível à presença de pequenas fissuras na massa de argamassa, 

embora essas fissuras sejam menores, quando comparadas com as fissuras com o traço de argamassa 

com 20% CCQ. 

     

(a) adição de 10% CSQ     (b) adição de 15% CSQ      (c) adição de 20% CSQ 

Figura 7: Argamassas com adição de cinza de casca de arroz sem controle de queima (CSQ) 

Para as argamassas com adição de sílica ativa com o traço de 10% SA, ver Fig. 8(a), observa-se, 

também, um comportamento semelhante ao traço de referência, indicando presença dominante de 

produtos de hidratação. Sabe-se que a sílica ativa acelerar o processo de hidratação, levando a 

formação mais rápida dos cristais de hidratação, ainda nesta figura, também, é possível notar que há 

presenças de vazios na massa da argamassa, mesmo com adição de sílica, grãos mais finos que os 

grãos de cimento, a porcentagem de 10% de SA, não são suficientes para preenchimentos dos 

vazios. Em relação ao traço de argamassa com 15% de sílica ativa, ver Fig. 8(b), é possível notar 

uma pequena presença de etringita, pois,  ainda está ocorrendo formações de cristais de hidratação. 

Esse comportamento foi detectado também nos traços com utilização de CCA, onde com o aumento 

do teor de adições de CCA, ocorrem o aumento de etringita. Para a porcentagem de argamassa com 

20% de SA, ver Fig. 8(c), é notável a grande presença de fissuras. Tais fissuras são devidas as 

retrações, pois o diâmetro médio da sílica ativa é de 0,4µm o que propicia a retração, pelo 

refinamento dos poros. Também pode-se correlacionar este com a resistência à compressão, onde 

nesse percentual (20% de SA) a resistência não teve um aumento ao longo do crescimento com a  

idade de ruptura.  

     

(a) adição de 10% SA     (b) adição de 15% SA     (c) adição de 20% SA 

Figura 8: Argamassa com adição de sílica ativa (SA) 

Porosidade por intrusão de mercúrio. A Fig. 9 apresenta os resultados de volume de intrusão 

de mercúrio em função da distribuição de tamanhos de poros para os diferentes traços de 

argamassas. É importante salientar que, normalmente, a escala de distribuição do diâmetro de poros 

é dividida em 4 regiões. Assim, as regiões 1 e 4, as quais representam a distribuição de poros de gel 

(poros < 0,01µm) e a distribuição de macroporos (poros>1µm), respectivamente. Então, a região 2 

fica compreendido em tamanhos de poros (0,01µm<poros<0,05µm), e a região 3 com poros entre 

(0,05µm< poros < 1µm), representando dessa forma, toda a gama de poros capilares, divididos 

portanto em capilares menores e capilares maiores. Portanto, na Fig. 9, comparando a argamassa de 
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referência (Ref), com as outras argamassas com as adições de CCA (CCQ e CSQ) e SA, registram-

se que, em menor ou maior grau, houve um aumento na distribuição discreta de poros capilares 

(regiões 2 e 3) e, uma redução dos macroporos (região 4), principalmente, para diâmetros entre 10 e 

100 µm. Esse comportamento demonstra que houve um aumento da densidade da mistura, pelo 

preenchimento dos vazios pelas partículas das adições (efeito microfíler). Cabe salientar que esse 

ensaio foi realizado com as amostras na idade de 120 dias. 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,01 0,1 1 10 100 1000

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 d
is

c
re

ta
 (
m

L
/g

)

Diâmetro de poros (m)

REF
10%CCQ
20%CCQ
10%CSQ
20%CSQ
10%SA
20%SA

 
Figura 9: Volume de intrusão de mercúrio em função da distribuição de tamanho de poros 

Absorção de água e índice de vazios. As Figs. 10 e 11 apresentam os resultados de 

determinações da absorção de água e das determinações dos índices de vazios, respectivamente. 

Assim, obteve os resultados das argamassas, após imersão em água (24horas, em temperatura 

ambiente) e ainda, após imersão e fervura (5horas), para cada traço de argamassa. Os resultados 

foram realizados em corpos-de-prova com 28 dias. 

     
         Figura 10: Absorção de água                                         Figura 11: Índice de vazios 

Os resultados de absorção de água e de índices de vazios, apresentaram em geral, baixa dispersão, 

antes e depois da fervura. Analisando a Fig. 10, constata-se, que ha uma similaridade entre os traços 

estudados, pois ocorreu aumento de absorção, conforme se aumentaram os teores de substituições 

das adições. Já na Fig. 11, observa-se que o aumento na porcentagem de cinza de casca de arroz, 

resultaram-se em elevados índices de vazios. Acreditar-se-á que tal comportamento deve-se ao fato 

de o ensaio ter sido realizado aos 28 dias de idade, ou seja, tempo insuficiente para o preenchimento 

dos vazios. Sabe-se que, as reações de cinzas de casca de arroz têm um processo mais lento de 

hidratação, ocorrendo em idades mais avançadas. Ao compararem esses resultados com o ensaio de 

porosimetria por intrusão de mercúrio, percebe-se que conforme ocorre o aumento na idade em 

análise, ocorrem o preenchimentos dos poros, pois se verifica que este ensaio (porosimetria por 
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intrusão de mercúrio) foi realizado aos 120 dias. Assim, concluir-se-á que para o ensaio de índice de 

vazios realizados aos 28 dias, a matriz das argamassas estava mais aberta e, que ao longo de um 

período maior, ocorre o fechamento parcial de vazios. 

Resistência à compressão axial. As Figs. 12(a), 12(b) e 12(c) apresentam um estudo 

comparativo entre os resultados de resistência à compressão simples do traço de argamassa de 

referência (Ref), com os resultados obtidos dos traços de argamassas contendo as adições de cinza 

de casca de arroz com controle de queima (CCQ), cinza de casca de arroz sem controle de queima 

(CSQ) e sílica ativa (SA), respectivamente e, em diferentes idades (3, 7, 27, 63 e 91 dias). Por meio 

de análise da Fig. 12(a) é possível observar que nas primeiras idades, as argamassas com adição de 

cinza com controle de queima (CCQ) apresentaram resistências semelhantes do traço de referência 

(acima ou abaixo). No entanto, para idades mais avançadas (63 e 91 dias), os traços com estas 

cinzas obtiveram resistências  superiores ao traço referência, com exceção do traço contendo 10% 

de adição, aos 91 dias, que apresentou uma resistência bem abaixo do esperado. Acredita-se que 

este comportamento diferenciado pode ser resultado de um ruído experimental, na preparação dos 

corpos-de-prova e,  que não foi eliminado no tratamento de valores atípicos. De maneira geral, 

pode-se concluir que a cinza, por ser um material pozolânico, apresenta uma taxa de reação baixa 

nas primeiras idades, mas, em idades mais avançadas a reação pozolânica é o fator dominante. 

 

     
(a) adição de CCQ     (b) adição de CSQ     (c) adição de SA 

Figura 12: Resistência a compressão axial 

Com relação a análise na Fig. 12(b), que compara o valor de referência (Ref) com o traço de 

argamassa contendo a cinza de casca de arroz sem controle de queima (CSQ), observa-se 

novamente que nas primeiras idades, a resistência do traço referência foi superior as dos traços com 

a adição (com exceção do traço com 10% de adição aos 7 dias). Nota-se, também, um pequeno 

aumento da resistência em idades mais avançadas, principalmente, na idade de 91 dias, no entanto, 

menos expressivo que os obtidos nos traços de CCA com controle de queima. 

A Fig. 12(c) apresenta os resultados de argamassas obtidos pela adição de sílica ativa (SA), em 

comparação com o traço referência (Ref). Verifica-se que o traço em destaque foi o que continha 

10% de adição, resultando em resistências maiores em todas as idades. De fato, Malhotra e Mehta 

(1996) [12] chegaram à conclusão que o teor ótimo de sílica ativa, por exemplo, em concretos, 

variam de 7% a 10%, podendo em algumas situações especiais, chegar a teores de 15%. Vale 

lembrar que o diâmetro médio das partículas de sílica ativa é aproximadamente 2 ordens de 

magnitude mais finas que a partícula de cimento (Dal Molin, 2005) [13]. Por isso, maiores 

quantidades de sílica ativa ao traço, aumentam consideravelmente a necessidade de água de 

amassamento. Salienta-se que neste trabalho, a relação água-aglomerante (a/c: 0,51) foi mantida 



 

112 

 

constante para todos os traços e, tão pouco, fez-se o uso de aditivos redutores de água à mistura, o 

que dificultou o manuseio e trabalhabilidade dos traços com grandes porcentagens de sílica ativa. 

Resistência à tração na flexão. A seguir são mostrados os resultados de resistência à tração na 

flexão das argamassas (Fig. 13). Verifica-se que para os traços de 10% e 15% de CCA com controle 

de queima (CCQ) os resultados são superiores ao traço de referência (Ref) e um decréscimo de 

resistência no traço de 20%. No entanto, poder-se-á ocorrer aumento da resistência para idade mais 

avançadas, pois acredita-se que com esta proporção (20%) ainda não houve tempo o suficiente para 

que ocorra a hidratação na massa da argamassa.  

Para a CCA sem controle de temperatura (CSQ) houve uma inversão no traço de 20% na curva de 

crescimento de resistência, tal comportamento deve-se ao preenchimento dos vazios, deixando uma 

matriz mais compacta conforme se aumenta o teor de CCA em idades mais avançadas. 

O comportamento da sílica ativa (SA) já era esperado, em estudos anteriores já comprovaram que a 

porcentagem adequada para a utilização da sílica ativa é de aproximadamente 10%, pois o aumento 

da mesma não proporciona o incremento de elevadas resistências. 

 
Figura 13: Resistência à tração na flexão 

Conclusão 

Para a composição granulométrica do agregado natural, o agregado apresentou uma curva de 

granulometria fora dos padrões estabelecidos entre a zona inferior e superior da norma NBR 

7211/2009 [14]. Mesmo assim, a curva mostrou-se com grãos de forma contínuos, o que caracteriza 

um bom arranjo entre as partículas.  

Para a difração de raios-X, os resultados obtidos para a cinza de casca de arroz com controle de 

queima mostrou um estado amorfo bem definido já a cinza de casca de arroz sem controle de 

queima não é totalmente amorfa, pois apresenta cristalinidade. 

Quanto à espectrometria de raios-X, ambas as cinzas de casca de arroz estudadas apresentaram um 

alto teor de sílica. A cinza com controle de queima confirmou a sua grande pozolanicidade com um 

teor de aproximadamente de 90%. A cinza sem controle de queima obteve um valor de 88% de 

sílica. 

Em relação ao ensaio de perda ao fogo, os valores encontrados para a CCA com controle de queima 

ficaram dentro do limite estabelecido pela NBR 12653/92 [9], ficando com uma perda de 3,62%. 

Entretanto, a CCA sem controle de queima ultrapassou o limite preconizado pela norma, obtendo 

um valor de 10,76%, portanto, não se enquadrando como um material pozolânico. Além disso, no 

ensaio de índice de atividade pozolânica, a CCA com controle de queima possui atividade 

pozolânica, pois atendeu a todos os requisitos da norma NBR 12653/1992 [9]. Todavia, a CCA sem 

controle de queima, apesar de apresentar um índice de atividade pozolânica acima de 75%, 



 

113 

 

ultrapassou a porcentagem de água requerida estabelecida nesta norma, assim, não caracterizando-se 

como um material pozolânico. 

Para o ensaio de curva de liberação de calor de hidratação das argamassas observou-se que o 

aumento de teores de substituições produz curvas mais lentas na hidratação dos componentes e, sem 

elevação de picos de temperatura. 

Em relação ao ensaio de investigação da microestrutura por meio da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) pode-se notar a presença de produtos de hidratação, fato que comprova a 

hidratação tardia aos traços com utilização de cinza de casca de arroz. Para a sílica ativa foi possível 

notar que devido a sua granulometria fina houve o refinamento dos poros. Também, foi possível 

notar que todos os traços de 20% das adições ocorreram fissurações. 

Com o ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio foi possível perceber que em idades 

avançadas, por exemplo, aos 120 dias, houve uma redução dos macroporos e um aumento na 

distribuição discreta dos poros capilares, assim resultando num preenchimento dos vazios pelas 

minúsculas partículas das adições. 

Quanto ao ensaio de absorção e índices de vazios, concluiu-se que para a idade de 28 dias de idade, 

quanto maior é o aumento de substituição, maior também será a absorção de água e do índice de 

vazios, nesta idade analisada, acredita-se que não houve tempo suficiente para as hidratações nas 

argamassas com as cinzas de casca de arroz.  

Neste estudo constatou-se que a CCA com controle de temperatura de queima, enquadrou-se como 

um material pozolânico, atendendo a todos os requisitos da NBR 12653/92 [9] e, nos ensaios 

mecânicos, mostrou os melhores resultados na porcentagem de 20%. Além disso, a CCQ atendeu os 

requisitos de perda ao fogo, massa específica, distribuição granulométrica, espectrometria de raio-x, 

difração de raio-X e índice de atividade pozolânica. Já a cinza de casca de arroz sem controle de 

queima (CSQ) não se enquadrou em vários requisitos como perda ao fogo, índice de atividade 

pozolânica e, assim, não se enquadrando como um material pozolânico. 

Referências 

[1] Isaia et al. Viabilidade do emprego de cinza de casca de arroz natural em concreto estrutural. 

Parte I: propriedades mecânicas e microestrutura. Ambiente Construído, 2010. 

[2] M. M. Tashima. Cinza de Casca de Arroz altamente reativa: método de produção, 

caracterização físico-química e comportamento em matrizes de cimento Portland. Ilha 

Solteira/São Paulo. Mestrado em Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia UNESP. Área 

de Conhecimento Estruturas 2006. 

[3]  M.S. Rodrigues. Caracterização de Cinza Residual de Casca de Arroz para a Produção de 

Argamassa.  Dissertação de Mestrado em Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, SP, 2008. 

[4] D.C.C.Dal Molin. Adições Minerais. Concreto: Ciência e Tecnologia / ed. G.C. Isaia, 1ª ed., 

São Paulo, IBRACON, 2v, 1946p. 2011. 

[5] L. N. P. Cordeiro.  Análise da Variação do Índice de Amorfismo da Cinza de Casca de Arroz 

sobre a Atividade Pozolânica. Porto Alegre. Mestrado em Engenharia. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 2009. 

[6] M. T. F. Pouey. Beneficiamento da cinza de casca de arroz residual com vistas à produção de 

cimento composto e/ou pozolânico. Porto Alegre. Doutorado em Engenharia. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul 2006. 

[7]   Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR NM 18:2012 Cimento Portland 

Análise química - Determinação de perda ao fogo. 



 

114 

 

[8] Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR 5752:2012  Materiais pozolânicos - 

Determinação de atividade pozolânica com cimento Portland - Índice de atividade pozolânica 

com cimento - Método de ensaio. 

[9] Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 12653/1992 Materiais pozolânicos - 

Requisitos. 

[10] V. Agopyan. Materias reforçados com fibras para a construção civil nos países em 

desenvolvimento: uso de fibras vegetais. Tese de Livre-docência. Escola Politécnica. 

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de São Paulo, 1991. 

[11] S. M. S. Alves. Desenvolvimento de compósitos resistentes através da substituição parcial do 

cimento por resíduo da indústria cerâmica. Universidade Federal da Paraíba. Dissertação de 

Mestrado. João Pessoa, 2002. 

[12] V.M. Malhotra e P.K. Mehta, Pozzolanic and cementitious materials. Advances in Concrete 

Technology, v. 1, Gordon and Breach Publishers, 1996. 

[13]  D.C.C. Dal Molin. Adições Minerais para Concreto Estrutural. Concreto: Ensino, Pesquisa e 

Realizações. ed.G.C.Isaia – São Paulo: IBRACON, 2005, 2v., 1600 p. 

[14]  Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR 7211:2009 Agregados para concreto 

– Especificação. 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

115 

 

 Influence of fly ash from biomass combustion on the durability of 

cement-based mortars 

MODOLO RCE1, a, SENFF L2,b , LABRINCHA JA3,c , FERREIRA VM1,d, 
TARELHO LAC4,e 

1
Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro/CICECO, 3810-193, Aveiro, 

Portugal  

2
Centro de Engenharias da Mobilidade (CEM), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

89218-000 Joinville, SC, Brasil 

3
Departamento de Engenharia Materiais e Cerâmica, Universidade de Aveiro/CICECO, 3810-

193, Aveiro, Portugal 

4
Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro/CESAM, 3810-193, 

Aveiro, Portugal 

a
regina.modolo@ua.pt, 

b
lsenff@gmail.com, 

c
jal@ua.pt, 

d
victorf@ua.pt, 

e
ltarelho@ua.pt 

Keywords: mortars, biomass fly ash, cement replacement, durability 

Abstract. The aim of this work was to evaluate the potential use of fly ash from biomass 

combustion as substitute of Portland cement in mortars. Formulations containing 0, 20 and 

40wt% substitution levels were prepared and characterized in the fresh (apparent density and spread 

on table) and hardened condition (physical properties and mechanical strength). In particular, the 

durability of samples cured for one year was assessed by successive aggression of sulfates. 

Results revealed that 20% fly ash for cement replacement is acceptable in terms of mechanical 

strength. However, sulfates attack tests showed that strength is rapidly deteriorated on using higher 

amounts of fly ashes 

Introduction 

The combustion of solid biomass is a proven technology for heat and power production, being 

the fluidized bed and grate furnaces the most common technologies [1][2]. Like it happens 

during burning of distinct other solid fuels, the combustion of biomass generates a significant 

amount of ash, in result of the inorganic content of the fuel and also from the incomplete 

combustion of the solid fuel. The increasing use of this technology all over the world led to the 

production of massive amounts of ash that require a proper environmental management. 

Studies on the use of fine fly ash (f-FA) as a construction material have been widely reported 

[3][4][5][6][7][8][9]. Measured physical, chemical and morphological properties of mortars 

and concretes prepared with biomass ash shown that its use is feasible. The ash revealed 

pozzolanic properties in cement-based products [9]. 

This work reports the use of biomass fly ash as a substitute for Ordinary Portland Cement 

(OPC) in the formulation of pastes and mortars. In addition to the evaluation of common fresh 

and hardened state properties, the durability of samples cured for longer ages while suffering 

successive attacks by the contact with sulfate-rich solutions is reported. 

Materials and Methods 

The fly ash from biomass combustion used in this study was collected from the electrostatic 

precipitator of a thermal power plant (TPP) with a bubbling fluidized bed combustor (BFBC), 

located in Portugal. The TPP uses residual forest biomass as fuel (mainly from eucalyptus, 

mailto:aregina.modolo@ua.pt
mailto:blsenff@gmail.com
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resulting from logging and wood processing activities). According to the European List of 

Wastes the biomass fly ash is encoded as 100103 [10]. 

Ordinary Portland cement (OPC) type I (32.5 R) was used in the present study to prepare pastes 

and mortars. Siliceous sand was sieved through a 2.0 mm mesh before use in the mixture as the 

aggregate. Excess moisture was removed by heating in an oven at 60 ◦C for 24 h prior to use. 

The particle size distributions of the fly ash and sand were obtained by sieving (EN 933-1: 2000 

[11]). Its specific surface area was measured by gas molecules physical adsorption using the 

Brunauer–Emmett–Teller (BET) technique. The chemical characterization was performed for 

major chemical elements by X-Ray Fluorescence (XRF), using a Panalytical Axios 

spectrometer. Prior to analysis, the fly ash sample was subjected to a grinding process in an 

Agatha mill, followed by drying at 101 ºC ± 1 ºC for 12 h. The chemical analysis was 

performed considering: i) Loss on ignition (LOI), and ii) XRF analysis on a pressed pellet , 

previously prepared. For LOI determination, approximately 1.5 grams of the sample, mi lled and 

dried, were heated to 1100 ºC for 3 hours in a carbolite furnace; the LOI was obtained based on 

the loss of weight after the heating at 1100 ºC. The pressed pellet for XRF analysis was 

prepared with about 10 grams of milled and dried ash sample. The sample was mixed with 4 or 

5 drops of polyvinyl alcohol and homogenized in a plastic recipient, and further pressed in a 

standardized form. After drying the pressed pellet was then submitted to X-Ray analysis. X-ray 

diffraction (XRD) patterns of fly ash and cement pastes were obtained on a RIGAKU-

Geigerflex diffractometer, operating under 40 kV/30 mA, and scan mode continuous (speed of 

3º2Ɵ/min). Gravimetric and differential thermal analyses (TG/DTA) of the fly ash were 

performed up to 1200 ºC with 10 ºC/min heating rate in a STA409EP equipment. The 

microstructure of ash particles and prepared pastes were studied using a scanning electron 

microscope (SEM) (Hitachi S2300 SEM with EDX25KV). The pozzolanicity of the ashes was 

determined using the procedure described in the Standard EN 196-5:2005 [12], by measuring 

the concentration of CaO and OH
−
 ions in the reacted solution that contacted with the material 

under evaluation and high grade cement; the concentrations were determined by titration 

methods. The appropriate amounts of material, namely the ash or the high grade cement, and 

double distilled water were mixed in a plastic bottle and were kept in the oven at about 40 ◦C. 

After 14 days the solution was filtered and titrated against HCl and EDTA solutions to 

determine the OH
−
 and CaO concentrations, respectively. 

Cement pastes (without sand) and cement mortars were prepared by replacing OPC with 

distinct amounts of biomass fly ashes (0%, 20% and 40% by weight) in dry basis. Formulations 

are presented in Table 1. Cement pastes were used attempting to better understand the role of 

fly ash when in contact with OPC. Pastes were kept in a curing chamber at a temperature of 20 

ºC, without contact with moisture to avoid carbonation. SEM/EDX analyses were performed on 

cement pastes cured for 360 days. 

The workability of mortars was measured with the slump method and expressed as the spread 

diameter (in mm). Slump measurements were performed according to EN 1015-3:1999 [13]. 

The density of fresh samples was evaluated through the weight determination of  a specific 

mortar volume. The mortar samples for mechanical tests were prepared with the standard 

dimensions 16 cm × 4 cm × 4 cm. The molds were covered with plastic films to avoid water 

loss and were stored in a curing chamber at a temperature of 20 ºC and a relative humidity of  

65%. After 24 h, the samples were removed from the molds and maintained in the chamber in 

the above referred conditions (for 28 days and 360 days). The mechanical strength was 

evaluated under compression, following the EN 1015-11:1999 standard [14], and by using three 

half samples of each composition. The measurements were performed in Universal Testing 

Machine (Shimadzu). Values of water absorption, porosity and apparent density were also 

determined by immersive techniques. The capillarity of mortars was evaluated by following the 

EN 1015-18 [15] protocol. Mortars cured for 360 days were pre-weighted and then totally immersed 

in a solution containing well defined concentration of sulfate (0.1M Na2SO4/L water). Six repeated 
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cycles of 7 days immersion + drying (for 24h in air-circulating oven at 100 ± 2 °C) were applied, 

while the weight was determined after each cycle. Liquid solutions containing sulfate were renewed 

every 14 days. At the same time, one set of sample was kept in tap water to be used as reference. 

Finally, the weight and microstructural changes were registered and analyzed at the end of the 6
th

 

cycle. 

Table 3. Mortar and paste formulations (FA – mortars; FAp – pastes).  

FA
Portland Cement 

32.5 type II
Coarse sand Fine sand H2O

FA0 0 25 60 15 12,5

FA20 5 20 60 15 12,5

FA40 10 15 60 15 12,5

FAp0 0 100 0 0 35

FAp20 20 80 0 0 35

FAp40 40 60 0 0 35

Sample ID

% wt

 

Results and Discussion 

Figure 1 shows SEM observation of some fly ash particles from biomass combustion in the BFBC, 

revealing a reasonable diversity of sizes and shapes. The particle size distribution of the fly ash is 

around 48 wt.% between 250 and 125 μm, and around 50 wt.% below 125 μm. Sand particles size 

used in mortars preparation are below 1 mm. 

Figure 2 shows the composition of the fly ash from biomass combustion in the BFBC, as 

determined by XRF. Apart from the Si concentration that represents almost 27 wt.%, a significant 

amount of alkali and earth-alkali metals (Ca, K, and Na) together with Al and Fe species were 

identified. According to the EN 998-1:2003 standard, the content of Cl
-
 ions should not exceed 

0.1wt.% of mortar/concrete constitution. The presence of chlorides tends to anticipate the setting 

process [16], but might cause strong deleterious effects on hardened bodies like the appearance of 

efflorescence, compromising the durability. Additionally, Cl
-
 ions tend to react with C3A (tricalcium 

aluminate) and C4AF (tetracalcium aluminoferrite) forming chloroaluminates [17] with associated 

expansion and porosity enhancement that decreases the mechanical strength of the material. 

According to Figure 2, the fly ash used has a chloride concentration of 0.78 wt.%, clearly a high 

level for this type of application. Anyway, considering the dilution effect by limiting the fly ash 

content used in the mortar, the total concentration in the mass can be controlled. For instance, when 

cement was replaced by 20 and 40 wt.% fly ash, chlorides content would be around 0.039 wt.% and 

0.078 wt.%, respectively, assuming that all other constituents are free of such compounds. 

The X-ray diffraction pattern of fly ash is shown in Fig. 3. The main crystalline phases detected 

were quartz, muscovite, calcite and anorthite. These phases are commonly found in biomass ashes, 

not only due to the biomass composition [18], but also due to the contamination by forest soil and 

dust added during biomass harvesting and handling [19][18][20]. During the combustion itself, 

mineral (namely quartz from the sand bed) and metallic impurities might also be incorporated in the 

fly ash [18]. 

This was confirmed by the pozzolanicity test (see Fig. 4), where CaO and OH
-
 concentrations in the 

fly ash were positioned (grey spot) well below the saturation curve of the cement (pozzolan-free). 

Fig. 5 shows TG/DTA curves of the fly ash, obtained up to 1150 ºC. In general, the total weight loss 

is relatively low (< 4.5wt.%). Apart the lost when the heating started (around 1%), related to the 

removal of adsorbed moisture, the remaining weight losses were registered in the ranges 200– 500 

ºC and between 700-800 ºC. The first one denotes the burning of organic matter, since is 

accompanied by an exothermic band in the DTA, while the second might be caused by carbonates 
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decomposition (endothermic). The endothermic peak at 573ºC is due to the reversible polymorphic 

transformation of α-quartz to β-quartz. 

 
Figure 1. SEM images of fly ash particles from biomass combustion in the BFBC. 

0

5

10

15

20

25

30

Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe

w
t 
(%

)

 
Figure 2. Elemental composition (apart from oxygen) of fly ash from biomass combustion in the BFBC, as determined 

by XRF. 
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Figure 3. XRD pattern of fly ash from biomass combustion in the BFBC. (Q – quartz, A – anorthite, C – calcite, M – 

muscovite). 

The specific surface area of the fly ash, as determined by BET was 5.87 and m
2
/g, significantly 

higher than the OPC Blaine fineness (0.30 m
2
/g), as specified by the producer. 
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Figure 4. Pozzolanicity diagram of fly ash from biomass combustion in the BFBC. 
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Figure 5. TG/DTA analysis of fly ash from biomass combustion in the BFBC. 

When the fine particle constituent (the fly ash), having specific surface area higher than cement, is 

introduced in the formulation, changes on certain fresh and hardened properties are expected. When 

correctly proportioned and if proper mixing conditions are assured, mortar should become more 

compact. However, it was observed that the density of fresh mixtures did not significantly change 

(see Fig. 6), and on the contrary mortars FA20 and FA40 tend to be slightly less dense than FA0 

reference. This denotes extra difficulties in the mixing process, as also revealed by the workability 

loss - spread on table diminishing, especially on FA40. The higher specific surface area of fly ash 

particles when compared to OCP, means that fly ash particles will tend to adsorb and sequester 

water molecules, and then the remaining amount available for mixing will be lower and the 

kneading process will be more difficult. As a consequence, the material tends to be less 

homogeneous and a higher volume of pores/voids might remain in the mass (lowering the density). 

Certainly, some of those fresh state properties will affect the final (hardened) behaviour of the 

material. Fig. 7 shows the apparent density, and Fig. 8 the apparent porosity and water absorption of 

mortar samples cured for 28 and 360 days. As predicted by looking to mortars in fresh condition, 

comparative values of density of distinct cured samples tend to follow the same tendency: FA40 < 

FA20 < FA0. The increase in density from 28 to 360 days curing is rather small. However, water 

absorption decreased with the curing age, suggesting that hydration reaction is still progressing and 

some porosity has been eliminated (see Fig. 8). Anyway, the porosity of distinct formulations 

remains unchanged: FA40 > FA20 > FA0. 
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Figure 6. Bulk density of fresh mortars and values of spread on table. 

  
Figure 7. Apparent density of mortars cured for 28 and 360 days. 

Fig. 9 shows the capillarity of mortar samples, measured for a period of about 90 minutes. This 

parameter is related to the total pore volume in the samples, and is also controlled by the pore size 

distribution. Considering that fly ash containing mortars tend to be progressively more porous as the 

amount of ash is increased, it is also observed that capillarity is improved. The comparative 

behaviour of similar formulations cured for distinct ages is also explained by the changes in 

porosity. This suggests that no dramatic changes on the pore size distribution occurred, by changing 

the fly ash content or the curing age. 

Fig. 10 gives the compressive strength of mortars cured for 28 and 360 days. As expected, a strong 

decline of resistance when cement was replaced by fly ash is observed, proving its non-hydraulic 

character. After one year curing FA40 and FA20 mortars are about 50% and 28% less resistant than 

the FA0 mortar sample. These results also reflect the loss of compactness of fly ash containing 

mortars, in agreement with the observed differences on porosity and water absorption. The gain 

in strength with the progress of curing age is similar (in %) for all formulations. 
Fig. 10 also shows the compression resistance of samples cured for one year and then exposed to a 

sulfate-rich solution. The results revealed that loss of strength caused by the interaction with sulfates 

is minor; differences to the mortar samples cured for one year in common conditions are within the 

experimental measuring variance. However, the visual inspection of mortars samples exposed to the 

sulfate-rich solution revealed the formation of microcracks at the surface (see Fig. 11), which is a 

sign that deterioration is starting to occur. The graphic on the right side of Fig. 11 shows the mass 

gain evolution of samples exposed to the sulfate-rich solution. As expected from its higher porosity, 
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mortar FA40 shows the highest gain in weight (0.45 wt.%), but all samples tend to reach an almost 

stable mass after 28 days of exposure. 

 

Figure 8. Apparent porosity and water absorption of mortars cured for 28 and 360 days. 
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Figure 9. Capillarity of mortars cured for 28 and 360 days. 
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Figure 10. Compressive strength of mortars cured for 28 and 360 days, and also of mortars cured for 360 days following 

exposure to a sulfate-rich solution. 
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Figure 11. View of FA20 mortar exposed to a sulfate-rich solution (left). Mass gain of samples upon exposure to the 

sulfate-rich solution (right). 

In order to evaluate possible changes on the microstructure and chemical composition induced by 

the use of fly ash, SEM and EDX analyses of cured pastes were also performed (Fig. 12). As 

expected, the major elements detected were Ca, Si and Al. However Na, K, Cl and S elements are 

also evidenced, being relatively more abundant in the FAp40 sample. This was expected since those 

species are mainly introduced by the fly ash. In general, no significant differences were denoted on 

the microstructure of the cured pastes. Ettringite needles are visible in all cases, together with 

granular agglomerates of silicate hydrates. As previously stated, the hydration process seemed to not 

be strongly affected when fly ash was used, apart the diminishing of relative amount of cement. 

a

 

b

 

c

 
Figure 12. Energy Dispersion X-ray spectroscopy (EDX) analysis at the SEM on the cement pastes after one year of 

hydration (a- FAp0; b- FAp20; and c- FAp40). 
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Conclusions 

This work demonstrated the potential of using biomass fly ash as cement substitute in mortars. The 

fly ash is rich in Si, Al and Fe elements and shows high pozzolanicity index. In the fresh condition, 

the density and workability of the mortars tend to diminish when ash content increases, due to the 

particle fineness and their hygroscopic character. After curing, mortars with increasing levels of fly 

ash are more porous, show higher water absorption and capillarity coefficients, and compressive 

strength tends to decrease. It seems that 20 wt.% is the acceptable limit of cement replacement by 

fly ash. In contact with sulfate-rich solution, all tested mortars cured for 1 year did not show 

notorious losses of mechanical resistance, but the appearance of microcracks at the surface of 

samples suggest physical deterioration. This effect is more pronounced on mortars formulated with 

40 wt% cement replacement by fly ash. 
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Resumo. Para atender o crescente consumo do mercado de painéis de madeira, é necessário o 

aumento de florestas plantadas. Essa medida não vem suprindo a demanda das indústrias, e isto 

representa uma preocupação econômica e ambiental. Desta forma, a produção de painéis à base 

de matérias primas não-madeira representa uma  alternativa. O presente trabalho teve por 

objetivo estudar painéis aglomerados multicamadas de média densidade (0,7 g.cm
-3

), 

produzidos a partir de resíduos lignocelulósicos de bagaço de cana-de-açúcar, fibra de malva e 

madeira termorretificada de Pinus taeda, a 200 ºC, aglutinados com resina poliuretana 

bicomponente à base de óleo de mamona. As camadas externas foram compostas de fibra de 

malva e madeira termorretificada de Pinus taeda, a camada interna constituída somente por 

bagaço de cana-de-açúcar. A densidade dos painéis variaram de 0,67 a 0,78 g.cm
-3

. Os 

resultados de inchamento em espessura para 2 h atenderam aos 8% estipulados pela norma 

brasileira, e de 24 h foram similares ou inferiores aos resultados encontrados na literatura. O 

módulo de resistência à flexão (MOR) foi superior às recomendações das normas americana e 

canadense, e o módulo de elasticida à flexão (MOE) foi 25% inferior ao estabelecido pela 

norma canadense. Os resultados de adesão interna foram duas vezez maior que as recomendações 

da norma americana, canadense e brasileira. Cabe destacar que as respectivas normas foram 

elaboradas para painéis de partículas de madeira. Análise estatistica mostrou que a incorporação 

de micro e nanopartículas dos materiais adotados não afetou as propriedades físicos-mecânicas, 

evitando assim, a sub-geração de um resíduo na produção de painéis partículados. 

Introdução 

Os setores de construção civil e de mobiliário são os principais responsáveis pela evolução 

tecnológica das indústrias de painéis particulados, tendo em vista a utilização deste como matéria-

prima básica. A princípio, painéis de partículas podem ser produzidos a partir de qualquer material 

lignocelulósico, que lhes confiram alta resistência mecânica e peso específico pré-estabelecido. As 

partículas são  aglutinadas com adesivo e se consolidam sob a ação de temperatura e pressão. No 

Brasil, estas indústrias consomem um volume significativo de madeiras provenientes de florestas 

plantadas, principalmente do gênero Pínus e Eucalipto. Para atender à demanda cada vez mais 

crescente, há necessidade de não somente aumentar a área de plantio com essas espécies, mas 

também, oferecer opções de matéria-prima de rápido crescimento que possam contribuir de forma 

quantitativa e qualitativa. No mundo, 50% das indústrias destes produtos empregam madeira de 
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coníferas como matéria prima principal, e outras empregam mais de uma espécie de madeira em 

suas linhas de produção [1]. 

O aproveitamento dos resíduos gerados pela agroindústria brasileira mostra-se como alternativa 

viável para atender a demanda gerada pelo setor de painéis aglomerados, com vários tipos de 

resíduos lignocelulósicos, dentre os quais podemos citar: sabugo de milho, casca de arroz, casca de 

café, casca de amendoim, caule de bananeira, casca de coco, caule de mandioca, casca de mamona, 

bagaço de cana-de-açúcar, entre outros. A produção de painéis de partículas, a partir de resíduos 

lignocelulósicos não madeiráveis, é uma alternativa que agrega valor a esse subproduto, 

possibilitando atender à crescente demanda da indústria de painéis de madeira, além de contribuir 

com a diminuição do uso da madeira e, consequentemente, a pressão sobre as florestas, reduzindo 

assim, os custos de produção, tornando-os mais competitivos no cenário econômico [2]. 

Diante da necessidade do desenvolvimento sustentável, vários setores industriais caminham em 

sentido da busca de novas tecnologias que gerem lucro e atendam ás necessidades, tão atuais, de 

preservação ambiental. Ao analisar a relevância da indústria de painéis de madeira no Brasil e  sua 

interferência no meio ambiente, é possível perceber a necessidade  de se propor soluções que 

minimizem o impacto causado no meio ambiente. As propostas de utilização de matérias-primas 

alternativas podem reduzir não só o impacto provocado por este setor no meio ambiente, mas 

também, contribuir com o destino dos subprodutos do setor agrícola, agregando valor e esses 

materiais. 

A madeira corresponde a mais de 80% do produto final nas indústrias de painéis. Em geral, esta 

madeira é oriunda de florestas plantas e que não vem suprindo a necessidade das indústrias. Isto 

representa uma preocupação econômica e ambiental, pois a escassez de produto provoca uma 

valorização do mesmo. Medidas emergências como aumento da área de floresta plantada podem ser 

as menos adequadas. A busca de alternativas para a substituição da madeira por outras matérias-

primas, sem a perda das propriedades do produto, se torna fundamental [3]. 

O bagaço da cana-de-açúcar é o resíduo sólido que remanesce da moagem nas usinas de açúcar e 

destilarias de álcool etílico. A proporção desse resíduo depende da quantidade de fibras que as 

particulares cultivares de cana-de-açúcar apresenta. De um modo geral, o material genético em uso 

no país apresenta um teor aproximado de 270 a 290 kg de bagaço (com 50% de unidade) em cada 

tonelada de cana-de-açúcar processada. Do total produzido nas unidades de produção, uma parcela 

diminuta (próxima a 10%) é destinada a usos diversos, como a alimentação animal, em especial 

através de um processo de hidrólise. Toda a parte restante é queimada em caldeiras, para a geração 

de vapor e a cogeração de energia elétrica [4]. 

Apesar da elevada produção de biomassa, a maioria das usinas e destilarias produz energia elétrica 

apenas para consumo próprio, e a parte comercializada com as distribuidoras ainda é muito 

pequena. Perde-se dessa forma a maior parte do potencial energético da biomassa. A palha da cana-

de-açúcar é queimada na própria lavoura, o bagaço produzido nas usinas é desperdiçado em 

caldeiras de baixo rendimento e que o bagaço de cana-de-açúcar ainda é um resíduo de baixa 

exploração no Brasil [5,6]. 

Os principais componentes do bagaço de cana-de-açúcar são: 32-50% celulose, 19-25% 

hemicelulose, 23-32% lignina, 2% de cinzas, 46% fibra, 50% umidade [7]. A composição química 

do bagaço integral apresenta similaridade com a de madeira de folhosas. Sendo assim, o bagaço é 

um resíduo ligno-celulósico com potencial para produção de aglomerados [8]. 

O uso de fibras naturais, como um potencial econômico extrativista, busca alternativas de renda de 

baixo impacto, como estratégia para a conservação do meio ambiente e da promoção da 

biodiversidade, visto serem de fontes renováveis. É um potencial de recurso florestal ainda pouco 

explorado, e que de forma consciente, podem gerar importante fonte de renda e, como aspecto 

social, auxiliar na redução dos atuais índices de êxodo rural.  

A fibra de malva e a juta produzem fibras têxteis similares às tradicionalmente utilizadas na 

fabricação de papel, vestuário, barbantes e tecidos estofados e tapetes. É usado, sobretudo, na 

confecção de sacaria para acondicionar produtos como açúcar, café, castanha de caju e cacau [9]. 
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O tratamento térmico é obtido pelo principio de degradação térmica de seus constituintes, em 

atmosfera inerte, ou com atmosfera de oxigênio controlada. É definida como resultado de uma 

pirólise controlada que termina antes das reações exotérmicas iniciarem. É um método que causa 

alterações na estrutura da madeira devido à ação do calor. O objetivo desta tecnologia consiste em 

encontrar uma maneira de proteger a madeira, sem o uso de produtos químicos independentemente 

da espécie, enquanto melhora sua estabilidade dimensional e durabilidade [10,11]. 

O tratamento térmico causa alterações químicas nos constituintes da parede celular e extrativos. O 

conteúdo de hidrogênio e oxigênio da madeira é reduzido, hemiceluloses são mais afetadas do que 

os outros constituintes devido a sua relativa degradação em baixas temperaturas, em que a 

degradação pode levar ao escurecimento da madeira. A desacetilação conduz ao ácido acético, 

sendo este um catalisador de despolimerização, enquanto desidratação induz a formação de furfural 

e hidroximetifurfural; pentoses são mais facilmente degradadas do que as hexoses. A celulose 

cristalina aumenta devido à degradação da celulose amorfa, como resultado a acessibilidade dos 

grupos hidroxilas para as moléculas de água reduz. Ao mesmo tempo o calor produz reações de 

desidratação e oxidação da celulose, promovendo a condensação da lignina [12,13,14]. 

Os benefícios associados a esta técnica estão relacionados com o aumento na estabilidade 

dimensional da madeira e a resistência contra intempéries nas propriedades de molhabilidade, 

dureza superficial e ligação com adesivos hidrofóbicos. Há redução no teor da umidade de 

equilíbrio e melhora na propriedade de inchamento; há menor variação dimensional, agrega valor ao 

produto comercializado, permitindo a utilização de espécies antes descartadas. Também, a madeira 

adquire uma cor escura comercialmente atrativa e apresenta um progresso em relação à demanda 

biológica. Desta forma, o tratamento térmico proporciona a obtenção de produtos com maior 

qualidade [10, 15, 16, 17]. As mudanças na resistência e rigidez da madeira tratada termicamente 

variam possivelmente devido à diferente natureza química e anatômica, e a diferentes métodos de 

aquecimento [18,19]. 

Painéis de fibras de eucalipto, com diferentes porcentagens de bagaço de cana-de-açúcar (25, 50, 75 

e 100%), com adesivo uréia-formaldeído foram estudados. Com o aumento no percentual de bagaço 

de cana-de-açúcar, as propriedades de módulo de ruptura à flexão (MOR) e módulo de elasticidade 

à flexão (MOE) sofreram redução, mas somente com o teor de bagaço em 100% é que os resultados 

não apresentaram valores médios mínimos para enquadramento na norma ABNT NBR 15316-3 

(2006), os resultados médios para o MOR e MOE dos painéis com 100% de bagaço foram 14,3 e 

1736 N.mm
-2

 vs. 20 e 2200 N.mm
-2

. Quanto aos ensaios de resistência à tração perpendicular e 

inchamento, todos os painéis atingiram os valores mínimos exigidos por norma que é de 0,55 

N.mm
-2

 e de 12% [20]. 

A fabricação de painéis de bagaço de cana-de-açúcar, misturados com madeira de eucalipto e 

encolados com adesivos fenol-formaldeído (FM) e uréia-formaldeído, com diferentes teores (6,9 e 

12%) foi realizada. Nas propriedades analisadas (inchamento, absorção, densidade, resistência 

(MOR) e rigidez (MOE) à flexão), a uréia apresentou resultados iguais ou superiores ao 

formaldeído. Sendo que, os resultados do MOE não foram satisfatórios, aproximadamente 1000 

MPa versus os 1750 e 2450 MPa estipulados pela norma CS – 236-66 [2]. 

Propriedades mecânicas de resistência e rigidez à flexão (MOR e MOE) e ligação interna foram 

avaliadas nos painéis MDF, produzidos com diferentes teores de resina fenol-formaldeído, 6, 9 e 

12%. Os painéis foram tratados termicamente em uma prensa com pratos quentes, nas temperaturas 

de 160, 170 e 180 ºC. E os valores obtidos foram comparados com amostras controle. Os resultados 

mostraram que não houve nenhuma mudança nas propriedades mecânicas em relação à amostra 

controle. Quanto aos ensaios de ligação interna, os resultados obtidos foram maiores em relação à 

amostra controle [21]. 

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de produtos sustentáveis, e da utilização de 

resíduos de modo a evitar seu descarte ou mesmo à queima. Produzindo painéis aglomerados 

multicamadas de média densidade, a partir de bagaço de cana-de-açúcar, fibra de malva e madeira 

termorretificada de Pinus taeda, com resina poliuretana bicomponente à base de óleo de mamona. 
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Sendo caracterizados por avaliação física, mecânica e análise estatística. Além, avaliando a possível 

utilização de micro e nanopartículas dos materiais adotados na produção dos painéis. 

Materiais e Métodos 

Os painéis aglomerados multicamadas de média densidade (0,7 g.cm
-3

) foram produzidos com 

espessura nominal de 10 mm, sendo 6 mm para a camada interna, e 2 mm para cada camada 

externa. As camadas externas foram compostas por 50% de fibra de malva, e 50% de madeira 

termorretificada de Pinus taeda, e a camada interna foi constituída somente por bagaço de cana-de-

açúcar, com maior granulometria. 

A madeira utilizada neste trabalho foi o Pinus taeda (P. taeda), com aproximadamente 18 anos de 

idade, crescido no Brasil. O conteúdo de umidade da madeira anterior ao tratamento térmico foi de 

12%, com densidade média de 0,61 g.cm
-3

. O tratamento térmico foi realizado em um forno elétrico, 

com aquecimento por resistência elétrica, controle de temperatura automático, e circulação de ar. As 

peças de madeira para termorretificação foram acondicionadas em uma caixa de metal com tampa, 

que se encontrava dentro do forno. 

Sete peças de madeira, com dimensões de 56 cm de comprimento, 16 cm de largura e 6 cm de 

espessura foram analisadas. As peças de madeira foram colocadas dentro da caixa de metal, uma 

sobre a outra, ou seja, na posição vertical, e duas barras de aço, com 1 cm de diâmetro, foram 

colocadas entre as peças de madeira. Tal procedimento foi adotado para permitir a circulação de gás 

ao redor das peças de madeira. A degradação térmica da madeira aquecida na presença de oxigênio 

é maior do que a madeira aquecida em atmosfera livre de oxigênio [19]. Assim, foi injetado gás 

nitrogênio com fluxo constante ao longo de todo o tratamento térmico, com objetivo de evitar a 

oxidação da madeira. 

O controle de temperatura foi realizado utilizando sete termopares, do tipo K. Um dos termopares 

foi instalado dentro do forno, outro dentro da caixa de metal, e os demais instalados no interior das 

peças de madeira. Dos termopares instalados nas peças de madeira, três foram posicionados na 

primeira peça e dois na sexta peça. As disposições dos termopares foram de modo a medir a 

temperatura no centro geométrico e nas extremidades. Tal procedimento foi adotado para 

proporcionar a homogeneização do calor ao longo de toda a peça de madeira. 

O processo de termorretificação foi realizado com o aumento da temperatura do forno, a partir da 

temperatura ambiente até 100 ºC. Esta fase foi de curta duração, com 40 min. Após, a taxa de 

aquecimento foi de 0,033 ºC.min
-1

, até que a temperatura de tratamento térmico fosse alcançada, 

com um desvio padrão de ±5 ºC. O tratamento térmico foi finalizado na temperatura de 200 ºC. Para 

garantir a homogeneização do calor em toda a extensão da peça de madeira, foi necessário um 

tempo, sendo este definido como patamar final, e dependente da temperatura final de 

termorretificação. Por último, a temperatura foi reduzida para temperatura ambiente, somente com o 

sistema de circulação de ar ligado. 

O bagaço de cana-de-açúcar foi doado pela Alcoeste Destilaria de Fernandópolis S/A, localizada no 

Estado de São Paulo, município de Fernandópolis. Sendo este coletado na saída do sistema de 

esmagamento da usina de cana-de-açúcar, evitando a contaminação do bagaço. 

A fibra de Malva foi fornecida pela Brasjuta da Amazônia S/A, localizada no Estado do Amazonas, 

município de Manaus.  

O bagaço de cana-de-açúcar e a madeira termorretificada foram moídos em moinho de facas,  com 

peneira de 5 mm. Devido as dificuldades encontradas no processamento, a fibra de malva foi moída 

em um moinha sediado na empresa Partículas Ltda, localizada no Estado de São Paulo, município 

de São Carlos, com peneira de 10 mm. 

A classificação granulometrica foi realizada em peneiras vibratórias, visando a obtenção de 

partículas nas dimensões adequadas para compor a camada interna e as camadas externas dos 

painéis. O conjunto de peneiras utilizadas para classificação das partículas foi igual para todos os 

materiais lignocelulósicos em estudo. A ordem de colocação das peneiras no classificador 
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automático foi da maior para a menor, assim, utilizando a gravidade para passagem das partículas 

menores em relação à malha de cada peneira. As peneiras utilizadas na classificação das partículas 

foram compostas por um conjunto de seis peneiras, conforme as especificações da ASTM, 

correspondendo a 6, 7, 8, 9, 14 e 35 mesh. 

Com os resíduos devidamente classificados, foi realizada a encolagem do material com a resina 

poliuretana bicomponente à base de óleo de mamona, em um misturador planetário, sobre processo 

de agitação mecânica. Após, ocorreu a formação do colchão multicamadas e a sua inserção em uma 

prensa hidráulica com temperatura de 100 ºC. As dimensões dos painéis produzidos foram 40x40x1 

cm
3
. 

Os painéis foram produzidos com fibra de malva (M) e madeira termorretificada de Pinus taeda (P) 

nas proporções de (M50% – P50%) nas camadas externas. Estes painéis aglomerados foram 

denominados simplesmente: M50 – P50. Foram produzidos também, painéis com micro e 

nanopartículas dos materiais adotados (finos) na camada interna (FCI) e nas camadas externas 

(FCE); e painéis com micro e nanopartículas somente na camada interna, sendo estes denominados 

M50 – P50 – FCI/FCE e M50 – P50 – FCI, respectivamente. As micro e nanopartículas utilizadas 

foram iguais a matéria-prima que constituía a camada. Cabe ressaltar que, todos os painéis 

produzidos neste estudo terão 100% de bagaço de cana-de-açúcar na camada interna. 

A caracterização física dos painéis aglomerados foi realizada segundo a norma brasileira NBR 

14810:3 (ABNT, 2006) [22]. O ensaio de densidade foi realizado em corpos-de-prova (CP) com 

dimensões 5x5x1 cm
3
. Para os ensaios de inchamento em espessura, os CP foram produzidos com 

dimensões 2,5x2,5x1 cm
3
. Na sequência, os CP foram inseridos em um recipiente com água 

destilada (20 
o
C), garantindo que o nível da água estivesse cerca de 2,5 cm acima da superfície 

superior do CP. A massa e a espessura dos CP foram determinadas após 2h ± 3 min. e 24h ± 3 min. 

de imersão. 

Os ensaios de caracterização mecânica, sendo eles flexão estática e tração perpendicular às fibras 

foram realizadas seguindo as prescrições do documento normativo NBR 14810:3 (ABNT, 2006) 

[22] utilizando máquina Universal de Ensaios AMSLER, 25 toneladas. 

Para os ensaios de flexão estática, foram confeccionados CP com dimensões 25x5x1 cm
3
. Nos 

ensaios, os CP foram posicionados sobre dois apoios da máquina universal, sendo o comprimento 

do vão dez vezes à espessura do CP (mínimo 20 cm). Para os ensaios de tração perpendicular às 

fibras, os CP foram confeccionados com dimensões de 5x5x1 cm
3
. Ambos preparados seguindo as 

recomendações da NBR 14810:3 (ABNT, 2006) [22]. 

Análise estatística foi realizada usando o software Minitab 16. Os resultados de propriedades físicas 

e mecânicas foram comparados entre os diferentes tipos de painéis aglomerados produzidos, usando 

a análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey com nível de confiabilidade de 95%. 

Resultados e Discussões 

Para a realização da classificação granulométrica das partículas previamente moídas, o material foi 

recolhido de forma aleatória e homogênea. A granulometria das partículas determina a distribuição 

percentual do tamanho das partículas através de um conjunto de peneiras. Desta forma, a 

porcentagem média de partículas obtida para cada malha (peneira) é apresentada na (Tabela 1) para 

o bagaço de cana-de-açúcar. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

Para o bagaço de cana-de-açúcar, as partículas utilizadas foram retidas nas peneiras de 2,36 a 0,42 

mm. As partículas com tamanho médio abaixo de 2,00 mm e maiores que 0,42 mm foram 

encontradas em maiores quantidades, ou seja, 66,80% de todo o material classificado. As partículas 

com dimensões menores que 2,80 mm e maiores ou igual a 2,00 mm, foram minoria, com 

aproximadamente 0,9%. 

Na madeira termorretificada de Pinus taeda, foi utilizada somente as partículas que passaram na 

peneira de malha 1,18 mm e ficaram retidas na peneira de malha 0,42 mm. Assim, as partículas para 

a madeira termorretificada seguiram sempre o mesmo padrão de classificação. 
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Tabela 1: Porcentagem das partículas retidas nas malhas das peneiras em ordem decrescente 

ASTM (mesh) Peneira (mm) Bagaço de cana-de-açúcar (%) 

6 3,35 – 

7 2,80 – 

8 2,36 0,28 ± (0,04) 

9 2,00 0,55 ± (0,12) 

14 1,18 6,20 ± (0,60) 

35 0,42 60,60 ± (2,36) 

Micro e nanopartículas Micro e nanopartículas 32,37 ± (2,21) 

( - ) não restou nenhuma partícula na peneira. Média ± desvio padrão (DP). 

Não foi possível classificar granulometricamente a fibra de malva. A mesma ficou no classificador 

automático da marca Solotest por um período de 13 minutos, como os demais materiais 

lignocelulósicos. E todo o conteúdo colocado na primeira peneira de 3,35 mm, permaneceu nesta. 

Fato este ocorrido muito provavelmente, pelo arranjo fibroso deste material lignocelulósico. 

Contudo para a classificação granulométrica, a camada interna foi constituída por partículas com 

maiores dimensões em relação à camada externa. Visto que, foi utilizado um único padrão de 

peneiras para classificação das partículas de madeira termorretificada. A (Fig. 1) mostra os materiais 

lignocelulósicos classificados por granulometria utilizados na produção dos painéis aglomerados. 

 
Figura 1: Partículas de bagaço de cana-de-açúcar, madeira termorretificada e fibra de malva, da esquerda para a direita, 

classificados por granulometria. 

Os resultados (média de 6 corpos-de-prova para cada lote) obtidos nos ensaios de densidade (ρ) e 

inchamento em espessura (IE), junto com a análise estatística são apresentados na (Tabela 2). A 

análise de variância (ANOVA) entre os diferentes painéis aglomerados, com a realização do teste de 

Tukey, para testar toda e qualquer diferença entre duas médias de tratamentos, quando (p<0,05), foi 

aplicada. 

Tabela 2: Densidade, inchamento em espessura e análise estatística dos painéis aglomerados 

Amostras ρ (g.cm
-3

)
1 

Tukey
2 

IE (%)
1
 2 h Tukey

2
 2 h IE (%)

1
 24 h Tukey

2
 24 h 

M50 – P50 0,72 ± (0,04)    A   B 5,2 ± (1,2)    A 11,1 ± (1,3) A 

M50 – P50 – FCI/FCE 0,67 ± (0,06)          B 7,2 ± (2,6)    A   B 12,2 ± (1,5) A 

M50 – P50 – FCI 0,78 ± (0,07)    A 8,4 ± (0,9)          B 15,4 ± (1,6) B 

1 
Valores médios ± desvio padrão (DP). 

2 
Médias seguidas pela mesma letra não são significativamente diferentes. (Tukey α = 5%). 

Por meio dos valores médios obtidos para a densidade dos painéis, estes foram classificadas de 

acordo com a norma canadense CS 236-66 (CS,1968) [23] e a norma americana ANSI A208:1 

(ANSI,1999) [24], como painéis aglomerados de média densidade, com valores entre 0,6 e 0,8 g.cm
-

3
. Esta classificação torna-se importante, pois as propriedades dos painéis de partículas apresentam 

extreita relação com a densidade [25]. 

A partir dos resultados obtidos, os maiores valores de densidade foram para o grupo M50 – P50 - 

FCI. O grupo de menor densidade foi o M50 – P50 – FCI/FCE. A variabilidade na densidade dos 

painéis aglomerados é devido às dificuldades de um controle rigoroso sobre algumas variáveis do 
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processo de manufatura [26]. Desta forma, as diferenças identificadas para a densidade dos painéis 

aglomerados, muito provavelmente, ocorreu devido à perda de material no processo de encolagem e 

prensagem, e também, devido a maior porcentagem de resina adicionada no processo produtivo, 

procedimento este adotado para compensar eventuais perdas no processo de encolagem, sendo que, 

os cálculos foram efetuados de modo que os painéis tivessem densidade nominal de 0,7 g.cm
-3

. 

Chapas produzidas com resina de mamona tendem a apresentar maior densidade, devido ao 

aumento da massa sólida [26]. 

A análise de variância (ANOVA) apresentou valor de (p<0,05), para a densidade. Desta forma, 

utilizou-se o teste de Tukey para verificar toda e qualquer diferença entre duas médias de 

tratamentos. Os grupos estatisticamente equivalentes foram M50 – P50 e M50 – P50 – FCI e, os 

grupos M50 – P50 e M50 – P50 – FCI/FCE. A diferença estatisticamente encontrada nos painéis 

aglomerados multicamadas, sugere a necessidade de um melhor controle do processo produtivo. 

Pois, alterações na densidade sugerem diferentes respostas quanto às propriedades físicas e 

mecânicas. 

As normas brasileira NBR 14810:2 (ABNT, 2006) [27] recomenda não mais que 8% de IE para 

ensaios com 2 h de imersão. Dentre os resultados obtidos, para os ensaios de inchamento, os grupos 

M50 – P50 e M50 – P50 – FCI/FCE apresentaram resultados satisfatórios quando comparados a 

norma brasileira, entre 5 e 7%. O grupo M50 – P50 – FCI apresentou resultado de IE de 8,4%, 

sendo este levemente superior ao recomendado pela norma brasileira. Painéis aglomerados a base de 

bagaço de cana-de-açúcar, e ora com inserção de partículas de pínus ou eucalipto na proporção de 

50% foram produzidos em triplicata com resina uréia-formaldeído e melamina formaldeído, a 9% 

em massa. Os testes realizados mostraram uma variação entre 7 e 26%, e entre 16 e 36%, nas 

propriedades de inchamento para 2 h e 24 h, respectivamente [3]. 

A norma brasileira NBR 14810:2 (ABNT, 2006) [27] não faz nenhuma menção para os ensaios de 

inchamento em espessura a 24 h. Desta forma, foram utilizados como parâmetros de comparação 

resultados encontrados na literatura. Painéis de partículas homogêneas de alta densidade (0,9 g.cm
-

3
) utilizando resina poliuretana à base de óleo de mamona e bagaço de cana-de-açúcar, e obtiveram 

resultados de IE para 2 e 24 h de 19,6 e 25,07%, respectivamente [28]. Resultados de inchamento de 

21% para painéis aglomerados produzidos com eucalipto foram encontrados [29]. Resultados de 

inchamento entre 19 e 23% para painéis aglomerados produzidos com Eucalipto urophilla e 

Eucalipto grandis foram obtidos [26]. A termorretificação reduz a higroscopicidade da madeira 

devido a redução de hemicelulose, sendo este o componente mais hidrófilo da madeira [11]. De 

maneira geral, os resultados obtidos neste trabalho estiveram abaixo de estudos similares realizados 

com diferentes tipos de matéria prima. Vale destacar, que a utilização de partículas de menor 

granulometria nas camadas externas, e que o uso de madeira termorretificada de Pinus taeda 

contribuiram com a redução do IE.  

A análise estatística para o IE em 2 e 24 h revelou um valor de p<0,05. Desta forma, foi utilizado o 

teste de Tukey para encontrar os grupos estatisticamente equivalentes com base em suas médias. Os 

tratamentos de IE para 2 h, que foram estatisticamente iguais, para os grupos (M50 – P50 e M50 – 

P50 – FCI/FCE) e (M50 – P50 – FCI/FCE e M50 – P50 – FCI). Para o IE de 24 h, o único grupo 

estatisticamente diferente foi M50 – P50 – FCI. 

Em relação as propriedades mecânicas, os resultados médios de seis corpos-de-prova, para obtenção 

do módulo de resistência à flexão (MOR), do módulo de elasticidade à flexão (MOE), e de adesão 

interna (AI) são apresentados na (Tabela 3). 

Os maiores resultados para o MOR e o MOE foi para o grupo M50 – P50 – FCI, seguido por M50 – 

P50, com resultados que não apresentaram diferença estatística (p>0,05). 

A norma americana ANSI A208:1 (ANSI, 1999) [24] e a norma canadense CS 236-66 (CS,1968) 

[23] estabelecem como parâmetros os resultados mínimos para o MOR e MOE de 11MPa e 1725 

MPa, e de 11,2 Mpa e 2450 MPa, respectivamente, indicando que os painéis em estudo atenderam 

as recomendações dos documentos normativos para MOR, no entanto, o MOE foi até 30% inferior 

aos recomendados. Cabe ressaltar que, as normas em vigor foram produzidas para painéis de 
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madeira, e neste estudo a maior parte da matéria-prima lignocelulósica utilizada é não-madeira. A 

fabricação de painéis de bagaço de cana-de-açúcar misturado com madeira de eucalipto, nas 

proporções de 75, 50 e 25% de bagaço de cana-de-açúcar associado com eucalipto. O adesivo 

utilizado foi fenol-formaldeído (FF) e uréia-formaldeído (UF), com diferentes teores (6,9 e 12%) for 

realizada. Os resultados mostraram que o MOR atendeu os requisitos normativos, e os resultados do 

MOE não foram satisfatórios, aproximadamente 1000 MPa versus os 1750 e 2450 MPa, estipulados 

pela norma CS – 236-66 para FF e UF. De todas as propriedades analisadas (inchamento, absorção, 

densidade, resistência (MOR) e rigidez (MOE) à flexão), a uréia apresentou resultados iguais ou 

superiores ao formaldeído [2]. Painéis aglomerados de bagaço de cana-de-açúcar, ora com inserção 

de partículas de pínus ou eucalipto na proporção de 50% foram produzidos em triplicata com resina 

uréia-formaldeído e melamina formaldeído, a 9% em massa. Para os testes físicos os painéis 

produzidos atenderam a norma americana CS 236-66. Para os testes mecânicos de MOR e MOE os 

resultados variaram de 3,4 a 6,0 MPa, e de 720 a 1150 MPa, respectivamente [3]. Com estes 

resultados, os painéis produzidos somente com bagaço de cana-de-açúcar, não atenderam a norma 

americana e, os painéis produzidos com madeira e bagaço, a 50% em massa, obtiveram resultados 

menores em relação aos produzidos somente com o bagaço de cana. Os resultados obtidos neste 

trabalho, para o MOE, são equivalentes ou maiores aos encontrados na literatura. De maneira geral, 

concluímos que quando trabalhamos com produtos não-madeira, o MOE não atinge os requisitos 

normativos estabelecidos para painéis aglomerados produzidos somente com madeira. Os mesmos 

resultados foram obtidos por Fiorelli [28] com painéis de partículas homogêneasde bagaço de cana-

de-açúcar, em que as propriedades de resistencia à flexão, MOR, atendeu aos requisitos normativos, 

ao passo que a rigidez não (MOE). 

Tabela 3: Propriedades mecânicas dos painéis aglomerados multicamadas 

Amostras MOR [Mpa]
1 

Tukey
2 

MOE [Mpa]
1 

Tukey
2
 AI [Mpa]

1 
Tukey

2 

M50 – P50 13,3 ± 2 A 1310 ± 242 A 1,48 ± 0,18 A 

M50 – P50 – 

FCI/FCE 

12,1 ± 2 A 1217 ± 237 A 1,49 ± 0,29 A 

M50 – P50 – 

FCI 

13,5 ± 2 A 1343 ± 202 A 1,31 ± 0,22 A 

1 
Valores médios ± desvio padrão (DP). 

2 
Médias seguidas pela mesma letra não são significativamente diferentes. (Tukey α = 5%). 

Em relação à adesão interna, os resultados não apresentaram diferença estatística (p>0,05). Em 

relação as normas americana ANSI A208:1 (ANSI, 1999) [24], canadense CS 236-66 (CS,1968) 

[23] e a brasileira NBR 14810:2 (ABNT, 2006) [27], os valores mínimos exigidos à resistência à 

tração perpendicular são 0,4, 0,49 e 0,4 MPa, respectivamente. Os resultados obtidos para todos os 

grupos em estudo foram superiores, sendo o dobro ou triplo dos valores estabelecidos pelas normas 

americana, canadense e brasileira. 

A fabricação de painéis de bagaço de cana-de-açúcar misturado com madeira de eucalipto, nas 

proporções de 75, 50 e 25% de bagaço de cana-de-açúcar associado com eucalipto, e adesivo fenol-

formaldeído (FF) e uréia-formaldeído (UF), com diferentes teores (6,9 e 12%) foram produzidos. O 

aumento na porcentagem de bagaço de cana-de-açúcar reduz a resistência à tração perpendicular. Os 

resultados obtidos para 25, 50 e 75% de bagaço de cana-de-açúcar, associado com eucalipto, foram 

0,64, 0,56 e 0,52 MPa, respectivamente. Resultados obtidos por Fiorelli [28] indicam que a adesão 

interna de painéis de partículas homogêneas  de bagaço de cana-de-açúcar foram superiores as 

recomendações das normas brasileira e americana. 

A análise de variância (ANOVA) apresentou valor de p>0,05, para o módulo de resistência à flexão, 

módulo de elasticidade (MOE) e resistência à tração perpendicular (TP). Assim, todos os grupos em 

estudo são estatisticamente equivalentes. Desta forma, concluímos que a variação na densidade dos 

painéis e a adição de micro e nanopartículas (finos) não prejudicou os resultados obtidos nas 

propriedades mecânicas. Contudo, a adição de micro e nanopartículas nos painéis aglomerados 
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multicamadas de média densidade vem a evitar a geração de um sub-resíduo e pode ser realizada 

com bons resultados. 

Conclusões 

A fabricação de painéis aglomerados multicamadas de média densidade a partir de bagaço de cana-

de-açúcar na camanda interna, e fibra de malva e madeira termorretificada de Pinus taeda nas 

camadas externas, apresenta potencial para uso na fabricação de painéis partículados. Os resultados 

obtidos na densidade atenderam as normas americanas e canadense. Para o IE de 2 h, os grupos 

M50 – P50 e M50 – P50 – FCI/FCE apresentaram resultados abaixo dos recomendados pela norma 

brasileira, os resultados para IE de 24 h foram similares ou abaixo dos valores encontrados na 

literatura, fato este decorrente da menor granulometria das partículas e do uso de madeira 

termorretificada. O módulo de resistênca à flexão (MOR) apresentou resultados satisfatórios frente 

as normas americana e canadense. O mesmo não ocorreu com o módulo de elasticidade à flexão 

(MOE), com resultados 25% menores em relação a norma canadense. Cabe ressaltar que, as normas 

em vigor foram produzidas para painéis de madeira, e neste estudo a maior parte da matéria-prima 

lignocelulósica utilizada é não-madeira. Os resultados de resistência à tração perpendicular foram o 

dobro ou o triplo dos recomendados pelos documentos normativos. Análise estatística mostrou que 

a variação na densidade não prejudicou as propriedades mecânicas em estudo, e que a adição de 

micro e nanopartículas, hora na camada interna somente, e hora nas camadas externas e interna, não 

afetou as propriedades em estudo. Desta forma, os resultados obtidos quanto as propriedades físicas 

e mecânicas permitem a utilização comercial e industrial dos painéis aglomerados multicamadas. 
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Resumo.A perfuração de poços de petróleo gera diversos resíduos entre os quais estão os fluidos e 

cascalhos de perfuração. A administração desses resíduos tem sido um problema para a indústria de 

petróleo e gás por causa da quantidade gerada e seus contaminantes, que podem ser orgânicos e 

inorgânicos. Este artigo é parte de um projeto de investigação das potencialidades de uso do 

cascalho de perfuração do norte do Estado do Espírito Santo em blocos de concreto para 

pavimentação intertravada (BCPI). Essa etapa do estudo teve por objetivo produzir BCPI em três 

diferentes dosagens, uma de referência e duas com substituição parcial da areia por cascalhos de 

perfuração de poços de petróleo e gás. Os BCPI foram avaliados por meio dos ensaios de resistência 

à compressão axial e massa específica no estado fresco. Os resultados das propriedades avaliadas 

foram promissores e indicam que é possível produzir BCPI com cascalhos de perfuração. 

Introdução 

A perfuração de poços de petróleo e gás gera diversos resíduos entre o qual está o cascalho de 

perfuração. Este é composto por fragmentos de rochas das composições subterrâneas perfuradas, e 

pelo fluido usado para lubrificar e resfriar a broca de perfuração. Os fluidos são basicamente à base 

de água ou de óleo. Dependendo do fluido usado na perfuração e da composição da formação 

rochosa perfurada, os contaminantes presentes podem variar. Entre os principais contaminantes 

estão hidrocarbonetos, metais pesados e altos índices de cloretos. 

Devido ao volume dos resíduos gerados e os contaminantes presentes, a administração deste tem 

sido um problema para indústria de petróleo e gás. O volume médio gerado em perfurações onshore 

é de 13m³ para cada 100 m de avanço da perfuração de acordo com a Petrobras [1]. Em 2010 foram 

gerados 13 x 10³ m³ de cascalho no norte do Estado do Espírito Santo[1]. 

O principal destino para esses resíduos tem sido o descarte em aterros, por causa da composição do 

cascalho de perfuração.Sua disposição tem elevado valor financeiro e ambiental. Uma alternativa ao 

descarte pode ser a utilização do resíduo incorporado em matrizes cimentícias em materiais da 

construção civil. Embora sejam recentes, existem estudos para o uso do cascalho de perfuração em 

matrizes cerâmicas [2,3], cimentícias [4,5,6,7,8,9,10] e betuminosas [11].Os resultados deste artigo 

fazem parte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação 

em Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo que objetiva verificar o potencial de 

aplicação do cascalho de perfuração de poços de petróleo e gás onshore do norte do Estado do 

Espírito Santo – Brasil na produção de concreto não armado [2] 

Existem limitações e desvantagens para a utilização do cascalho de perfuração. O principal 

problema apontado é a alta concentração de componentes orgânicos, cloretos e bentonita que 

dificultam o processo de hidratação do cimento e pode diminuir a resistência à compressão do 

concreto. Além disso, a alta concentração de cloretos impede a utilização em estruturas de concreto 

armado, pois pode provocar a corrosão das armaduras [5]. 
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Na produção de blocos de pavimentação não é utilizada armadura no concreto, os materiais 

utilizados são: cimento, areia, brita, água e aditivos. É plausível então, e é o objeto de estudo a 

substituição parcial da areia pelo cascalho de perfuração. 

Este estudo se faz importante, tendo em vista que a utilização dos resíduos da perfuração em 

materiais de construção vai não só reduzir os impactos causados, como também oferecer uma saída 

rentável para a sua reutilização. 

O objetivo inicial deste estudo foi caracterizar um tipo de cascalho de perfuração, e avaliar a sua 

utilização como agregado miúdo na produção de blocos de concretos para pavimentação 

intertravada (BCPI). A resistência à compressão axial e a massa específica no estado fresco foram 

utilizados como parâmetros para avaliação dos BCPI com cascalhos de perfuração. 

Materiais e métodos 

Caracterização do cascalho de perfuração. O cascalho que foi utilizado para substituir 

parcialmente a areia na produção dos blocos de pavimentação é proveniente do norte do estado do 

Espírito Santo – Brasil. O fluido utilizado na perfuração era à base de água, composto 

provavelmente por argila (bentonita), água salgada e alcalinizante. 

O cascalho foi acondicionado em bombonas plásticas e transportado ao Laboratório de Materiais de 

Construção (LEMAC) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Para a caracterização e 

produção dos BCPI foi necessário secar o cascalho de perfuração em estufa, com temperatura de 

100ºC durante 24 horas; após esse período o material foi resfriado à temperatura ambiente, 

destorroado manualmente, quarteado, acondicionado em sacos plásticos e identificados para a 

realização dos ensaios físicos. 

Caracterização dos materiais para produção dos BCPI. Para a produção dos 63 corpos de 

prova foram utilizados: cimento CP V ARI [12], areia natural, areia proveniente do britamento de 

rochas estáveis, brita granítica, aditivo plastificante para blocos e o cascalho de perfuração. 

Cimento. O cimento CP V ARI utilizado na pesquisa com data de fabricação em 09/08/2011, 

teve sua caracterização química fornecida pelo fabricante e as análises físicas foram realizadas no 

LEMAC – UFES e estão apresentadas na (Tabela 1). 

Agregado miúdo. A areia natural utilizada foi extraída de uma jazida em Vila do Riacho, 

Aracruz, Espírito Santo - Brasil. A areia proveniente do britamento de rochas estáveis é procedente 

da pedreira Pervap, localizada em Serra – Espírito Santo - Brasil. Como a grande maioria dos 

agregados miúdos naturais extraídos no estado, o que foi utilizado é quartzoso e o agregado 

artificial é de origem granítica. 

Na (Tabela 2) estão expostas as principais características físicas dos agregados miúdos que serão 

utilizados na produção dos concretos, nela também podem ser comparadas as características físicas 

do cascalho de perfuração e da areia natural que será substituída. Na (Fig. 1), as composições 

granulométricas dos materiais podem ser comparadas entre si e aos limites superiores e inferiores 

especificados pela norma NBR 7211 [13]. 
Agregado graúdo. A brita que foi utilizada para a produção dos blocos de pavimentação é proveniente 

da pedreira Pervap, localizado em Serra – Espírito Santo - Brasil. Na (Tabela 3) estão apresentadas as 

principais características do agregado graúdo analisadas, e na (Fig. 2) estão expostos os dados referentes à 

composição granulométrica da brita, comparados com os limites superiores e inferiores especificados pela 

norma NBR 7211 [13]. 

Determinação do traço do concreto. O traço referência que foi utilizado (1:5,2:0,42) é baseado 

em Moura et al.[14], além disso foi adotada a mesma proporção entre os agregados: 20% de areia 

natural, 50% de areia proveniente do britamento de rochas estáveis e 30% de agregado graúdo. 
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Tabela 9: Caracterização do cimento CP V ARI 

Propriedades Determinadas CP V ARI Teores Métodos de Ensaio (b) 

Limites 

NBR 5733 

(ABNT, 1991) [12] 

Análises Físicas       

Massa específica (g/cm³) 3,05 NBR NM 23 (ABNT, 2001) N.E. 

Finura 
Área específica - Blaine (m

2
/kg) 4861 NBR NM 76 (ABNT, 1998) ≥3000 

Finura - resíduo na peneira 400# 1,7 NBR 9202 (ABNT, 1985) N.E. 

Tempos de 

Pega 

Início de Pega (min) 125 NBR NM 65 (ABNT, 2003) ≥ 60 

Fim de Pega (min) 183 NBR NM 65 (ABNT, 2003) ≤ 600 

Água de Consistência - Pasta (%) 30 NBR NM 43 (ABNT, 2002) N.E. 

Análises químicas       

  Perda ao fogo - PF (%) 4,45 NBR NM 18(ABNT, 2004) ≤ 4,5 

  SiO2 (%) 9,48 NBR 14656 (ABNT, 2001) N.E. 

  Al2O3 (%) 5,19 NBR 14656 (ABNT, 2001) N.E. 

  Fe2O3 (%) 3,09 NBR 14656 (ABNT, 2001) N.E. 

  CaO (%) 63,97 NBR 14656 (ABNT, 2001) N.E. 

  MgO (%) 0,8 NBR 14656 (ABNT, 2001) ≤ 6,5 

  SO3 (%) 2,81 NBR 14656 (ABNT, 2001) ≤ 3,5 

  K2O (%) 0,8 NBR 14656 (ABNT, 2001) N.E. 

  Resíduo Insolúvel - RI (%) 0,65 NBR NM 15 (ABNT, 2004) 1,0 

Resistência à compressão       

  1 dia (MPa) 30,4 NBR 7215(ABNT, 1997) ≥ 14 

  3 dias (MPa) 42,6 NBR 7215(ABNT, 1997) ≥ 24 

  7 dias (MPa) 47,3 NBR 7215(ABNT, 1997) ≥ 34 

Notas: (a)N.E. – Não Especificado 

(b)Tratam-se de normas e métodos de ensaios normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – 

Brasil - http://www.abnt.org.br/ 

Fonte: Cortesia de Cimentos Holcim. 

Tabela 10: Caracterização dos agregados miúdos utilizados na produção dos BCPI 

Característica analisada AREIA 
A.P.B.R.E. 

(b)
 CASCALHO Unidade Método de ensaio (c) 

Dimensão Máxima Característica 2,36 4,75 1,18 mm NBR NM 248(ABNT, 2003) 

Módulo de Finura 2,65 2,71 1,65 - NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

Massa Específica 2,64 2,81 2,58 Kg/dm³ NBR NM 52 (ABNT, 2009) 

Massa Unitária – Método C 1,48 1,71 1,23 Kg/dm³ NBR NM 45 (ABNT, 2006) 

Volume de Vazios 43,10 39,15 52,70 % NBR NM 45(ABNT, 2006) 

Material Pulverulento 0,43 N.A.
 (a)

 0,01 % NBR NM 46 (ABNT, 2003) 

Matéria Orgânica Mais clara N.A
(a)

. N.A.
 (a)

 - NBR NM 49 (ABNT, 2001) 

Notas:(a) N.A.- Não avaliado; (b)  A.P.B.R.E.. - areia proveniente do britamento de rochas estáveis 

(c) Tratam-se de normas e métodos de ensaios normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) – Brasil - http://www.abnt.org.br/ 

 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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Figura 10: Curva de distribuição granulométrica dos agregados miúdos por peneiramento 

Tabela 11: Caracterização do agregado graúdo utilizado na produção dos BCPI 

Característica analisada Resultado Unidade Métodode ensaio (a) 

Massa específica 2,73 Kg/dm³ NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Massa unitária - Método C 1,44 Kg/dm³ NBR NM 45 (ABNT, 2006) 

Índice de vazios 47,25 % NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Módulo de finura 5,93 - NBR 7211(ABNT, 2009) 

Dimensão máxima característica 9,50 mm NBR 7211(ABNT, 2009) 

Absorção de água 1,82 % NBR NM 53(ABNT, 2009) 

Notas (a) Tratam-se de normas e métodos de ensaios normatizados pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) – Brasil - http://www.abnt.org.br/ 

 

 
Figura 11: Curva de distribuição granulométrica do agregado graúdo por peneiramento 

A umidade adotada na produção dos concretos foi de 7,64%, o que implicou em uma relação de 

água/cimento de 0,42. Notou-se que com essa relação água/cimento o concreto ficou pouco 

trabalhável e pouco coeso, por esse motivo foi adicionado aditivo plastificante para blocos, em uma 

proporção de 0,3% em relação à massa do cimento. 

A partir do traço de referência, foram realizadas as substituições de 5% e 10% de cascalho de 

perfuração em substituição à areia natural. O resíduo foi adicionado com a mesma umidade da areia 

natural, por esse motivo não foram necessárias alterações na relação água/cimento, e na quantidade 

de aditivo.Na (Tabela 4) estão representados os traços utilizados para a preparação dos concretos. 

 

 

http://www.abnt.org.br/
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Tabela 12: Definição dos traços dos concretos 

Composição CIMENTO AREIA A.P.B.R.E.
(d)

 BRITA CASCALHO ADITIVO A/C 

DR
(a)

 1 1,04 2,56 1,56 - 0,003 0,42 

D5
(b)

 1 0,988 2,56 1,56 0,052 0,003 0,42 

D10
(c)

 1 0,936 2,56 1,56 0,104 0,003 0,42 

Notas: (a) DR – Dosagem referência; (b) D5 - 5% substituição de areia; (c) D10 - 10% substituição de areia; (d) 

A.P.B.R.E. - areia proveniente do britamento de rochas estáveis. 

Produção dos concretos. Para a mistura dos materiais foi utilizada uma betoneira de eixo 

inclinado e o processo de mistura decorreu da seguinte maneira: brita, areia proveniente do 

britamento de rochas estáveis, areia, cascalho, cimento. Após a mistura e homogeneização dos 

materiais secos, foram adicionados a água e o aditivo com a betoneira em funcionamento. 

Moldagem dos blocos de pavimentação. Os blocos de pavimentação foram moldados em vibro-

prensa mecânico-manual, com tempo de vibração de 15 segundos. As dimensões das peças foram 

120mm de largura, 235mm de comprimento e 90mm de altura. A capacidade de produção da vibro-

prensa é de 3 blocos por batelada. A moldagem foi feita sobre palletes de madeira. Na (fig. 3) 

apresenta-se o aspecto do bloco de pavimentação moldado (BCPI) na vibro-prensa.  

 
Figura 3: Bloco tipo PAVI-S (BCPI). 

Cura e Capeamento. Os BCPI foram mantidos em ambiente com umidade superior a 85%. Após 24 

horas foram retirados dos pallets e curados nesse ambiente até a data de capeamento para determinação da 

resistência. Os blocos a serem rompidos aos 7 dias foram capeados numa face aos 5 dias e na outra face aos 

6 dias. Após o capeamento, os blocos foram mantidos submersos por 24 horas. Foram ensaiados 5 blocos de 

cada dosagem aos 7 dias. 

Ensaios de resistência à compressão axial. Os ensaios de resistência à compressão axial foram 

realizados conforme especificações da NBR 9780 [15]. Os ensaios de compressão foram realizados no 

LEMAC – UFES. A área de aplicação da carga foi de 63,33 cm². 

Resultados e discussão 

Resistência à compressão axial. Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão 

axial aos 7 dias estão apresentados na (Tabela 5). 

Devido a características particulares da vibro prensa, é gerada uma diferenciação na moldagem dos 

blocos, tais como força de compressão, freqüência e amplitude de vibração conforme corrobora 

Pagnussat [16], por isso verifica-se o alto coeficiente de variação em algumas dosagens. 

Os resultados de resistência à compressão aos 7 dias foram submetidos a uma análise de variância 

(ANOVA), com o auxílio do programa Statistica 7.0[17] cujos resultados estão resumidos na (Tabela 

6). 
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Tabela 13: Resultado do ensaio de teste a compressão axial aos 7 dias 

Concreto DR
(a)

 D5
(b)

 D10
(c)

 

Resistência à compressão axial (MPa) - 7 dias 21,63 24,67 24,82 

Coeficiente de Variação (%) 0,10 0,08 0,10 

Desvio padrão 2,09 1,96 2,48 

Notas: (a) DR – Dosagem referência; (b) D5 - 5% substituição de areia; (c) D10 - 10% substituição de areia 

Tabela 6: Análise de variância da resistência à compressão axial com o percentual de substituição do cascalho 

Fatores de variação SQ GL MQ F cal p Significância 

% Substituição Cascalho 50,441 22 25,220 5,128 0,021339 S 

Erro 68,855 114 4,918   
 

Analisando a (Fig. 4) e a (Tabela 5) verifica-se que em números absolutos, houve um aumento da 

resistência à compressão axial com aumento do percentual de substituição do cascalho de 

perfuração. A análise estatística mostrou que a variável controlável - percentual de substituição - é 

estatisticamente significativa a um nível de confiança de 95% (nível de significância 5%). Assim, a 

substituição exerce influência no valor da resistência à compressão axial (ver Tabela 6). 

Massa específica no estado fresco. Por meio do ensaio de massa específica, observou-se em 

termos absolutos, o decréscimo da massa específica para 5% de substituição, e o aumento na massa 

específica para 10% de substituição em relação ao traço de referência. Esse decréscimo para a 

substituição na proporção de 5% pode estar associado a não homogeneidade na moldagem dos 

BCPI. Na (Tabela 7) e (Fig. 5) são apresentados os resultados da massa específica do concreto, para 

o traço de referência e para os traços com substituição de areia natural por cascalho. 
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Figura 4: Gráfico da resistência à compressão axial em função do percentual de substituição do cascalho. 

Tabela 7: Resultado do ensaio de Massa Específica 

Concreto DR
(a)

 D5
(b)

 D10
(c)

 

Massa específica (kg/dm³) 2,338 2,244 2,392 

Coeficiente de Variação (%) 0,012 0,020 0,011 

Desvio padrão 0,029 0,044 0,027 

Notas: (a) DR – Dosagem referência; (b) D5 - 5% substituição de areia; (c) D10 - 10% substituição de areia 
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Os resultados referentes à massa específica dos concretos no estado fresco foram submetidos a uma 

análise de variância (ANOVA), com o auxílio do programa Statistica 7.0[17] cujos resultados estão 

resumidos na (Tabela 8). 

Tabela 8: Análise de variância da massa específica dos concretos no estado fresco com o percentual de substituição do 

cascalho 

Fatores de variação SQ GL MQ F cal p Significância 

% Substituição Cascalho 0,0784 2 0,0392 34,15 0,000001 S 

Erro 0,0207 18 0,0011   
 

A análise estatística mostrou que a variável controlável - percentual de substituição - é 

estatisticamente significativa a um nível de confiança de 95% (nível de significância 5%). Assim, a 

substituição exerce influência no valor da massa específica.  
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Figura 5: Gráfico da massa específica no estado fresco em função do percentual de substituição do cascalho. 

Conclusões 

Por meio da analise granulométrica do cascalho e da comparação com a areia natural utilizada, e os 

limites inferiores e superiores previstos na norma, pode-se observar que a utilização do cascalho na 

produção de concretos esta compreendida na zona ótima, e que a substituição da areia natural pelo 

referido resíduo poder ser feita. 

Os resultados obtidos quanto a resistência a compressão axial aos 7 dias, e quanto a massa 

específica do concreto fresco foram satisfatórios. Esses resultados apontaram uma tendência de 

aumento em ambos os parâmetros. Isso pode ter ocorrido devido à plasticidade da argila presente no 

cascalho e a uma maior quantidade de materiais finos em relação à areia natural utilizada; o que 

ocasiona um maior empacotamento das partículas, proporcionado o aumento da massa específica do 

concreto fresco e da resistência à compressão axial. 

Apesar de tratar-se de um estudo piloto, percebeu-se que a incorporação dos cascalhos em matrizes 

cimentícias é uma alternativa para redução da exploração de jazidas de agregados naturais e 

diminuição das áreas de aterro. Pode-se concluir que existe o potencial de substituição de cascalhos 

de perfuração em blocos de pavimentação. 

Mais pesquisas devem ser realizadas, considerando a resistência á compressão axial aos 28 dias, 

absorção de água por imersão, as simulações de dosagens para alcançar a resistência à compressão 

axial adequada para pavimentos com tráfego leve e pesado, os estudos, considerando vibro-prensas 
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com controle automático de vibração e prensagem e a variabilidade dos cascalhos de perfuração de 

petróleo, em função dos diferentes estágios de perfuração de um poço e da estratificação dos solos e 

rochas escavadas. 
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Resumo.A busca de utilização de resíduos e subprodutos industriais tem sido um grande desafio 

para a pesquisa, visando contribuir com a sustentabilidade ambiental. Dentro deste contexto, o 

resíduo proveniente de perfuração de poços de petróleo apresenta potencial para ser usado em 

matrizes cimentícias, cerâmicas ou betuminosas.  Assim sendo, a caracterização física dos materiais 

torna-se importante e necessária, em particular, quando são utilizados na produção de concretos 

secos. Para a dosagem dos concretos, utilizando à teoria do empacotamento de partículas, a forma 

do grão é fundamental para se obter um empacotamento mais denso na produção do concreto. Este 

artigo objetiva realizar análise de forma do grão, por meio de análise de imagens, com o auxílio do 

programa ImageJ. O agregado analisado foi proveniente de cascalho de perfuração de poços de 

petróleo. As imagens da norma brasileira de análise da forma do grão foram usadas como referência 

para criação de parâmetros numéricos para a classificação dos grãos. A criação de intervalos 

numéricos das formas relativas ao grau de arredondamento (angular, subangular, subarredondado e 

arredondado) e ao grau de esfericidade (alto e baixo) possibilita a mudança da caracterização visual 

normatizada por análise de imagem. 

Introdução 

O petróleo é uma importante fonte de energia e de matérias primas do planeta e encontra-se na 

natureza ocupando os vazios de uma rocha porosa chamada rocha reservatório. A perfuração de 

poços de petróleo gera diversos resíduos, entre os quais estão os fluidos e os cascalhos de 

perfuração [1]. 

Cascalhos de perfuração são misturas de pequenos fragmentos de rochas impregnados com o fluido 

usado para lubrificar e resfriar a broca durante a perfuração. 

A administração desses resíduos tem sido um problema para a indústria de petróleo e gás. Neste 

contexto, torna-se importante analisar propriedades de matrizes cimentícias produzidas com 

substituição parcial de areia natural por cascalho de perfuração e a adição dos cascalhos em relação 

a massa de cimento, visando mitigar impactos ambientais e contribuir com a sustentabilidade 

ambiental. 

Na linha de pesquisa de utilização de resíduos e subprodutos industriais como materiais de 

construção têm sido desenvolvidas pesquisas visando utilizar os resíduos provenientes da 

perfuração de petróleo em matrizes cerâmicas[2,3] cimenticias [4,5,6,7,8,9] e betuminosas [10]. Os 

resultados deste artigo fazem parte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida no âmbito do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo que 

objetiva verificar o potencial de aplicação do cascalho de perfuração de poços de petróleo e gás 

onshore do norte do Estado do Espírito Santo – Brasil na produção de concreto não armado [1] 

A caracterização física de materiais que são utilizados na produção de concretos secos é de 

fundamental importância, principalmente para a dosagem de concretos utilizando a teoria do 

empacotamento de partículas. Para concretos, o empacotamento tem que ser o mais denso possível.  
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O primeiro fator a ser considerado para um empacotamento denso é a existência de partículas com 

distribuições granulométricas diversas para que as partículas menores ocupem os vazios deixados 

pelas partículas maiores e assim sucessivamente [11]. O segundo fator a ser considerado é a 

morfologia das partículas; quanto menos esférica for a partícula, menor será a densidade de 

empacotamento já que ocorre atrito entre as partículas a partir do contato de suas superfícies 

irregulares[11]. 

Sendo a forma dos grãos uma propriedade tão importante para a produção de concreto, esta 

caracterização deve ser feita com mais precisão. A norma brasileira NBR 7389-1 [12], não é tão 

precisa quanto à classificação dos grãos segundo a sua forma, uma vez que a classificação é feita de 

forma visual e comparativa. Essa maneira de classificação pode ser muito subjetiva e pouco precisa, 

dependendo do operador. Um segundo ponto a ser levado em consideração é o próprio operador, já 

que pode acontecer de dois operadores classificarem uma mesma amostra de duas maneiras 

diferentes. 

O principal objetivo deste artigo é apresentar a viabilidade de um método mais prático e preciso 

para a classificação quanto à forma do grão. Para isso foi escolhido o método de análise de imagens. 

O termo análise de imagens refere-se à análise computacional de imagens digitalizadas [13], neste 

caso específico, são fotografias digitais dos grãos a serem analisados. 

Para analisar as imagens obtidas dos grãos foi utilizado o software ImageJ [14], que através das 

imagens fornece dados como área, perímetro, diâmetro de Ferret
1
 entre outros parâmetros. Apesar 

de possível, no presente projeto os dados obtidos de área, perímetro entre outros não estão em escala 

real, já que o que importa é a correlação entre esses dados e não as dimensões de fato. 

A NBR 7389-1[12] classifica os grãos de acordo com seu grau de esfericidade (alto ou baixo) e seu 

grau de arredondamento (arredondado, subarredondado, subanguloso e anguloso). Neste projeto 

usa-se a circularidade para expressar o grau de arredondamento segundo a (Eq.1) de tal forma que a 

área é correlacionada com o perímetro do grão, desta forma, quanto mais anguloso for o grão menor 

será a circularidade. 

                                                                                                            (1) 

Onde: A = área da partícula e p = perímetro da partícula        

Já o grau de esfericidade é expresso pela razão entre o maior diâmetro de Ferret e o menor diâmetro 

de Ferret; dessa maneira, quanto menos esférico for o grão maior é o valor da razão entre os 

diâmetros de Ferret. 

Materiais e métodos 

A análise de imagens. O termo análise de imagem designa a análise computacional de imagens 

digitalizadas [13]. Essa análise é feita por meio de softwares adequados tais como o ImageJ, 

utilizado nesta pesquisa. 

Alguns estudos utilizando análise de imagens já foram publicados tais como a utilização da análise 

de imagem para determinação da curva granulométrica de agregados graúdos [15]. 

Neste artigo a análise de imagem foi empregada para obtenção de parâmetros como área, perímetro 

e diâmetro de Ferret através do software ImageJ. 

Aquisição das imagens dos grãos. A aquisição das imagens dos grãos não é um método 

normatizado. A maior dificuldade na obtenção das imagens é conseguir um contraste razoável entre 

os grãos e o fundo para que sua forma seja a mais fiel possível. Além disso, quanto maior for o 

contraste entre os grãos e o fundo, mais fácil será o processamento dessa imagem no software 

ImageJ. 

Algumas imagens foram feitas como na (Fig. 1), nessa imagem o contraste não foi o desejado; são 

necessárias ferramentas mais adequadas para conseguir imagens melhores. 

                                                           
1
Diâmetro de Ferret - Diâmetro entre duas tangentes em lados opostos da partícula 
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Figura 12:Imagem dos grãos de Cascalho de Perfuração de Poços de Petróleo. 

O softwareImajeJ. O programa ImageJ é um software para processamento e análise de imagens. 

O software foi desenvolvido por Wayne Rasband, EUA [14]. O ImajeJ possui ferramentas de 

processamento de imagem padrão, tais como ajuste de brilho e contraste, nitidez e detecção de 

borda. Além disso, pode calcular área, perímetro, medir distâncias e ângulos.  

Binarização de imagens. Antes de fazer a análise de imagem para calcular os parâmetros 

desejados dos grãos, é necessário que a imagem esteja binarizada. Essa é a grande dificuldade e é 

preciso ter bastante cautela nessa etapa do processo já que o programa, ao binarizar a imagem,pode 

desconfigurar o formato original dos grãos,comprometendo a veracidade dos resultados. A atenção 

e sensibilidade do operador são muito importantes, visto que a medida que as ferramentas de 

processamento vão sendo aplicadas, cabe ao operador perceber se está ou não alterando a forma 

original dos grãos. 

As ferramentas indicadas para o processamento inicial das imagens estão na aba Image→ Adjust → 

Brightness/Contrast ou Image → Adjust →Color Balance. Essas ferramentas deverão ser aplicadas 

quantas vezes forem necessárias até que a imagem fique praticamente binarizada. 

Após a aplicação das ferramentas básicas de processamento e a imagem estar praticamente 

binarizada, pode-se aplicar a ferramenta de binarização que está na aba Process → Binary → 

MakeBinary. 

Análise da Imagem. Após a imagem estar binarizada, já pode ser feita a análise de imagem. A 

análise de imagem fornece os parâmetros desejados dos grãos. No presente artigo foram utilizados 

os parâmetros de área, perímetro, maior diâmetro de Ferret e menor diâmetro de Ferret. Contudo, o 

programa fornece outras opções de parâmetros a serem calculados. 

A escolha dos parâmetros está na aba Analyse → Sets Measurements, nesta janela estão todas as 

opções de parâmetros que o programa calcula. Após escolha dos parâmetros, na aba Analyse → 

AnalysePaticlesserá aberta uma janela, as configurações devem ser ajustadas como na (Fig. 2) para 

que o resultado seja uma tabela com os valores desejados e uma imagem com o contorno dos grãos 

e a numeração dos mesmos. 

Criação dos parâmetros para classificação. Na NBR 7389-1[12] são fornecidas imagens para 

comparação com os grãos, afim de classificá-los quanto a sua forma (arredondado, subarredondado, 

subanguloso e anguloso) e seu grau de esfericidade (alto ou baixo). 

Sendo assim, para obtenção dos parâmetros numéricos para classificação dos grãos as imagens da 

NBR 7389-1 [12] foram analisadas no programa ImageJ afim de que o programa forneça os dados 

relativos a essas imagens como mostrado nas(Fig. 3) e (Fig. 4) 
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Figura 13:Janela para configuração 

 
(a) (b) (c) 

 
Figura 14: a) Imagem da NBR 7389-1 (Grão com Grau de esfericidade baixo, anguloso); b) Imagem binarizada pelo 

programa ImageJ; c)- Contorno e numeração gerados pelo programa. 

(a) (b) (c) 

 
Figura 15: a) Imagem da NBR 7389-1 (Grão com Grau de esfericidade alto, arredondado); b) - Imagem binarizada pelo 

programa ImageJ; c)- Contorno e numeração gerados pelo programa. 

Os parâmetros escolhidos para a análise de imagem foram área, perímetro, maior diâmetro de Ferret 

e menor diâmetro de Ferret. A partir desses dados foi calculada a circularidade dada pela (Eq.1)e a 

relação entre os diâmetros de Ferret. 

Depois de analisadas as imagens da NBR 7389-1[12], foi gerada a (Tabela 1) com os resultados. 

A circularidade avalia o grau de arredondamento do grão, enquanto a razão entre o maior diâmetro 

de Ferret e o menor diâmetro de Ferret avalia o grau de esfericidade. Os valores da (Tabela 1) são a 

média aritmética dos valores individuais de cada grão. 

Ao analisar as imagens foi observado que a dificuldade aumenta à medida que o grão tem o grau de 

arredondamento menor, ou seja, um grão anguloso tem maior dificuldade de análise no programa do 

que um grão arredondado. Esse fato é devido a sinuosidade elevada desses grãos; o programa pode 

não processar corretamente as imagens e não identificar essas sinuosidades, assim, o valor 

circularidade do grão é calculado maior do que o esperado. Para tanto, as imagens com grau de 

arredondamento maior foram processadas com cautela para que os resultados fossem mais reais. 
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Tabela 1: Caracterização dos grãos 

Classificação NBR 7389-1[12] 
Quantidade de 

Grãos analisados 

Circularidade 

[4πA/P²] 

[Maior Diâmetro de Ferret]
(a)

/ 

[Menor D. de Ferret
(a)

] 

GE
(b)

alta - arredondado 4 0,88 1,37 

GE alta - Subarredondado 3 0,81 1,49 

GE alta - Subanguloso 5 0,72 1,58 

GE alta - Anguloso 7 0,63 1,48 

GE Baixa - Arredondado 4 0,61 2,73 

GE Baixa - Subarredondado 4 0,58 2,63 

GE Baixa - Subanguloso 3 0,56 2,57 

GE Baixa - Anguloso 8 0,49 2,50 

Nota: (a) Diâmetro de Ferret - Diâmetro entre duas tangentes em lados opostos da partícula 

          (b)Grau de Esfericidade 

Resultados e discussão 

Para analisar os dados coletados no programa STATISTICA 7[16]foram feitos dois grupos, os grãos 

com Grau de Esfericidade Alta e com Grau de Esfericidade Baixa de acordo com as imagens da 

NBR 7389-1[12]. Cada um desses grupos tem como variáveis o grau de arredondamento, sendo eles 

arredondado, subarredondado, subanguloso e anguloso. 

Foi verificada a significância estatística do efeito de cada uma das variáveis, por meio da análise de 

variância (ANOVA). Esta técnica permite comparar grupos de observações, pela comparação da 

variabilidade das médias entre os grupos e a variabilidade das observações dentro de cada grupo. 

Ao avaliar os dois conjuntos de dados, ou seja, os grãos de esfericidade alta e os de esfericidade 

baixa, a análise de variância forneceu os dados como sendo significativos, com um nível de 

significância menor que 5% como mostram a (Fig. 5) e a (Fig. 6). 

 
Figura 16:Gráfico referente aos grãos de Esfericidade Alta. 
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Figura 17: Gráfico referente aos grãos de Esfericidade Baixa. 

Esses gráficos mostram que existe um intervalo numérico entre a classificação quanto o grau de 

arredondamento dos grãos. De acordo com essa análise, podem-se definir os intervalos do grau de 

arredondamento dos grãos com grau de esfericidade alta e grau de esfericidade baixa. 

Para um grão com grau de esfericidade alta, de acordo com o valor de sua circularidade: 

 Arredondado: 0,88 ≤ Circularidade ≤ 0,96 

 Subarredondado: 0,81 ≤ Circularidade< 0,88 

 Subanguloso: 0,71 ≤ Circularidade< 0,81 

 Anguloso: 0,63 ≤ Circularidade< 0,71 

Já para um grão com grau de esfericidade baixa: 

 Arredondado: 0,61 ≤ Circularidade ≤ 0,67 

 Subarredondado: 0,58 ≤ Circularidade< 0,61 

 Subanguloso: 0,50 ≤ Circularidade< 0,58 

 Anguloso: 0,44 ≤ Circularidade< 0,58 

Para a classificação quanto ao Grau de Esfericidade foram utilizados todos os dados obtidos das 

imagens, sendo que as variáveis agora são grau de esfericidade alto e grau de esfericidade baixo; a 

(Fig. 7) mostra o gráfico gerado. 

O gráfico apresentado na (Fig. 7) mostra que os dados também foram significantes, já que o nível de 

significância foi menor que 5%. Sendo assim, também existe um intervalo numérico para classificar 

os grãos quanto a sua esfericidade. 

Para classificação do grau de esfericidade, utilizando a relação entre os diâmetros de Ferret: 

 Grau de Esfericidade Alto:  

 Grau de Esfericidade Alto:  

Utilizando o procedimento descrito na metodologia foi feita a aquisição das imagens dos grãos de 

cascalho de perfuração. Algumas destas imagens estão nas (Fig. 8),(Fig. 9) e (Fig.10). Uma folha de 

papel A4 foi dividida em nove quadrados e cada um deles foi fotografado. Foi feito esse processo 

para que um mesmo grão não fosse fotografado mais de uma vez. 
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Figura 18:Gráfico referente ao grau de esfericidade. 

  

Figura 8: Imagem do Cascalho de Perfuração – Quadrado 1 

 

 
Figura 9: Imagem do Cascalho de Perfuração – Quadrado 2 
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Figura 10: Imagem do Cascalho de Perfuração – Quadrado 9 

Após a etapa de aquisição das imagens, foi feita a análise das imagens obtidas através do programa 

ImageJ. Os resultados seguem na (Tabela 2). 

Tabela 2: Resultados quanto a forma dos grãos dos cascalhos de perfuração 

Imagem 
Número de Grãos 

analisados 

Média da Circularidade 

dos grãos (4πA/P²) 

Média da relação 

 [Maior D. de Ferret] / 

[Menor D. de Ferret] 

Quadrado 1 204 0,693 1,436 

Quadrado 2 199 0,700 1,443 

Quadrado 3 134 0,637 1,404 

Quadrado 4 171 0,708 1,448 

Quadrado 5 108 0,598 1,389 

Quadrado 6 271 0,672 1,480 

Quadrado 7 234 0,710 1,456 

Quadrado 8 210 0,703 1,454 

Quadrado 9 290 0,646 1,494 

Média 202,333 0,674 1,445 

Dada a média dos resultados é possível classificar a amostra do cascalho de perfuração quanto a sua 

forma, como sendo Anguloso em relação ao grau de arredondamento, já que a circularidade média 

está no intervalo, 

0,63 ≤ Circularidade < 0,71 

e com Grau de Esfericidade Alto, em relação a sua esfericidade, já que a relação entre os diâmetros 

de Ferret está no intervalo, 

 

Conclusões 

Observado a importância da forma dos grãos na produção do concreto, entre outros materiais que 

necessitem de um grau de empacotamento denso como as cerâmicas, têm-se a análise de imagem 

como uma ferramenta mais rápida e precisa para classificação dos grãos quanto a sua morfologia. 

De acordo com a análise estatística realizada, há uma relação numérica entre a circularidade e o 

grau de arredondamento, assim como entre a razão dos diâmetros de Ferret e o grau de esfericidade. 

Portanto, para a classificação dos grãos quanto o seu grau de arredondamento e seu grau de 

esfericidade, é preciso obter imagens e analisá-las em algum software como o ImageJ. Após as 

imagens serem analisadas, será possível classificar os grãos de acordo com os intervalos criados. 

O cascalho de perfuração de poços de petróleo, de acordo com esse método, foi classificado como 

anguloso, em relação ao seu grau de arredondamento, e com grau de esfericidade alto, em relação a 
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sua esfericidade, valendo ressaltar que a forma do grão quanto mais próximo a uma esfera, melhor é 

a trabalhabilidade das argamassas e dos concretos. 
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Resumo. A argamassa é um dos produtos de grande uso na execução de obras da construção civil, 

estando presente principalmente nos diversos tipos de revestimento e assentamento de alvenarias. 

Apesar do intenso uso dos revestimentos de argamassa tipo colante, é muito frequente a ocorrência 

de manifestações patológicas nos mesmos, o que ocasiona danos e prejuízos nas fases envolvidas. 

Portanto, é de grande importância o estudo das manifestações patológicas incidentes sobre este tipo 

de revestimento e as medidas que devem ser previamente tomadas para evitar tais erros. Propõe-se, 

neste trabalho, avaliar as diversas propriedades das argamassas confeccionadas no canteiro de obra e 

aditivadas com diatomita em substituição parcial de éteres celuloses que são usados como aditivos 

para melhorar a qualidade dos materiais à base de cimento. A diatomita está presente em nosso 

estado com abundância e seu uso controlado visa melhorar as propriedades de argamassas como 

retenção de água, trabalhabilidade e tempo em aberto. Além disso, a combinação de adição e aditivo 

interferena consistência da argamassa no estado fresco. O presente estudo visa obter um produto que 

atenda as especificações de norma e minimize o impacto ambiental oriundo da extração de matéria 

prima. 

Introdução 

O presente artigo apresenta resultados obtidos através de um estudo sobre formulações em 

argamassa colante do tipo I (uso interno), onde o mineral diatomita, material presente em nosso 

estado em abundância, e que possui alto poder de retenção de água, substitui em 30% o uso de 

aditivos a base de celulose. Dessa forma poderá atender as especificações de norma, diminuir os 

custos com relação aos aditivos utilizados, e consequentemente, diminuir o impacto ambiental 

oriundo da extração de matéria prima. 

O embasamento deste trabalho foi dado nas pesquisas realizadas nos laboratórios de construção 

civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus 

Natal Central. 

Revisão bibliográfica 

As argamassas são misturas entre um ou mais aglomerantes, areia, água e aditivos, classificadas no 

Brasil pela norma NBR 13.281 [1] onde determina os requisitos de classificação como: resistência à 

compressão, teor de ar incorporado e retenção de água. 

Como principal insumo em obras de construção civil, as argamassas devem obedecer a critérios de 

norma, para evitar que possíveis manifestações patológicas possam surgir. No entanto, deve-se 

analisar o aparecimento de novos materiais de construção, como aglomerantes, aditivos, adesivos, 

argamassas, painéis, plásticos, revestimentos, com eficiência e durabilidade ainda não devidamente 

comprovadas pelo uso e pela adequada utilização [2]. 
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A diatomita é um mineral de origem sedimentar e biogênica, constituída a partir do acúmulo de 

carapaças de algas diatomáceas que foram se fossilizando, desde o período pré-cambriano, pelo 

depósito de sílica sobre a sua estrutura. Algumas das propriedades físicas da diatomita que agregam 

valor comercial é a baixa densidade aparente, alta porosidade e área superficial, especiais para o 

mercado de filtração; outras características não menos importantes da diatomita é a alta 

abrasividade, alta capacidade de absorção e inércia química, requeridas em diversas aplicações 

industriais [3]. 

A argamassa colante é basicamente composta por cimento, agregados e aditivos dosados 

industrialmente. Partindo do pressuposto, foi realizado um estudo sobre as propriedades de 

argamassa colante tipo I (uso interno) para revestimentos cerâmicos, com adição mineral (diatomita) 

que possui alto poder de retenção de água, e aditivos a base de celulose que visam melhorar as 

propriedades de trabalhabilidade e tempo em aberto, onde atuam de modo a aumentar ou diminuir a 

quantidade de água em sua composição. Sendo assim, busca-se obter e avaliar uma argamassa leve, 

através da ação combinada desses aditivos com a incorporação da adição mineral, resultando na 

produção de uma argamassa com melhores características técnicas, já que as adições minerais, em 

materiais cimentícios, reduzem a porosidade, diminui o calor de hidratação e, consequentemente, as 

fissuras de origem térmica [4]. 

Trabalhabilidade é uma noção subjetiva, aproximadamente definida como o estado que oferece 

maior ou menor facilidade nas operações de manuseio com as argamassas e concretos frescos [2]. 

Uma das propriedades principais da argamassa colante é o tempo em aberto, definido como o 

período de tempo após o espalhamento da argamassa sobre o substrato, em que é possível o 

assentamento da cerâmica obtendo-se a resistência de aderência adequada, definida pela NBR-

14.083 [1] como maior ou igual a 0,5 MPa. 

Material e métodos 

A caracterização dos materiais antecede todo trabalho de formulação e avaliação das propriedades 

das argamassas, sendo de fundamental importância para uma dosagem adequada dos traços. 

O cimento utilizado no decorrer da pesquisa foi o Cimento Portland CP II F-32, cuja caracterização 

constituiu na realização de ensaios de massa específica do cimento por meio do frasco de Lê 

Chatelier (NBR NM 23, 2000) e determinação da finura do cimento por meio da peneira 75 μm 

(NBR MB 3432, 1991). O valor do tempo de início e fim de pega foi obtido através do laudo 

técnico fornecido pelo fabricante. Os resultados da caracterização estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1 – Características do cimento. 

 Cimento 

Massa específica 3,21 g/cm³ 

Finura 4% 

Início de pega 165min 

Fim de pega 226min 

Na confecção das argamassas utilizou-se uma areia média, onde foram realizados ensaios de 

determinação da composição granulométrica do agregado miúdo (NBR 7217, 1987), massa 

específica do agregado miúdo por meio do frasco de Chapman (NBR 9776, 1987) e massa unitária 

do agregado miúdo (NBR NM 45, 2006). Os resultados da caracterização das propriedades físicas 

do agregado miúdo e sua curva granulométrica estão dispostos na tabela 2 e figura 1 

Tabela 2 – Características físicas do agregado miúdo. 

Areia 

Tipo de areia Média 

Módulo de finura 2,69 

Massa específica 2,62 g/cm³ 

Massa unitária 1,515 g/cm³ 

 
 



 

159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Curva granulométrica da areia 

Para o estudo foram utilizados os aditivos que serão omitidos por questão de concorrência de 

mercado e simplesmente nomeados de aditvo A e aditivo B. Na tabela 3 descrevem-se os dados 

técnicos dos aditivos conforme informações do fabricante. 

Tabela 3 – Características técnica dos aditivos utilizados 

 Aditivo A Aditivo B 

Base química carboximetilcelulose de sódio Hidroxipropil Metil Celulose 

Aspecto Solido (pó) Solido (pó) 

Cor 
Branco a ligeiramente 

amarelado 
Branco  

 Efeito pH Queda da viscosidade Queda da viscosidade 

A diatomita utilizada foi obtida através do processo de queima controlada material extraído de lagoa 

a céu aberto, de alta puder higroscópico, composto de sílica e alumina no estado amorfo. Devido a 

este efeito higroscópico, acaba por aumentar a viscosidade da pasta e o reduz o calor de hidratação, 

melhorando as reações de hidratação da pasta e aumento da resistência da argamassa. 

Na tabela 4 destacam-se as propriedades físicas e composição química da diatomita determinada no 

ensaio de espectroscopia de dispersão de raios-X em equipamento da marca Shimadzu, modelo 

EDX-720, realizado no Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos do IFRN.  

Para o desenvolvimento da pesquisa ficou estabelecido dez traços básicos de 1:4 em massa, 

contendo 0,2% de aditivos a base de celulose (aditivo 1 ou aditivo 2) e dois traços experimentais de 

1:4 em massa, que substitui os aditivos em 10%, 20%, 30% e 40% com o uso da adição mineral 

(diatomita). A quantidade de materiais utilizados segue apresentada na tabela 5. 

A mistura da argamassa foi realizada por um misturador mecânico (argamassadeira), onde foram 

acrescentados aditivos e adições em pó, obedecendo às etapas para o acréscimo dos materiais. 

Para a realização dos ensaios de resistência mecânica foram moldados 24 corpos - de - prova 

cilíndricos, utilizando moldes de 5x10 cm e 48 corpos-de-prova prismáticos com 4 cm x 4 cm x 16 

cm, de acordo com a norma (NBR 13279,2001) . Os moldes com as argamassas foram mantidos no 

laboratório e após 24 horas foram desmoldados e submetidos ao processo de cura por imersão, 

permanecendo em cura por um período de 28 dias. Os ensaios de tração na flexão e resistência a 

compressão axial foram executados com 7 dias e 28 dias de idade, por meio de uma prensa 

computadorizada.  
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Todos os procedimentos, ensaiados no decorrer da pesquisa, foram realizados nos laboratórios de 

construção civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

Campus Natal Central. 
Tabela 4 – Propriedades físicas e químicas diatomita 

Propriedades Físicas da diatomita 

Resíduo na peneira 325 (%) 0,8 NBR 12653 

Massa Específica (kg/m³) 250 NBR NM 23 (2001) 

Análise Química 

Composição Química (%) 

SiO2 72,69 

Fe2O3 9,61 

Al2O3 6,91 

K2O 4,71 

CaO 2,84 

SO3 0,92 

Ti02 0,72 

Cr2O3 0,70 

ZrO2 0,33 

BaO 0,25 

Outros 0,32 

Tabela 5 – Quantidade de materiais e nomenclatura dos traços. 

Nomenclatura Descrição (% 

das adições) 

Cimento 

(g) 

Diatomita 

(g) 

Areia 

(g) 

Água 

(g) 

Aditivo A 

(g) 

Aditivo B 

(g) 

ARG_ 01 
0% de 

DIATOMITA 
617,5 0,0 2470 617,5 6,18 0,0 

ARG _02 
0% de 

DIATOMITA 
617,5 0,0 2470 617,5 0,0 6,18 

ARG_03 
10% de 

DIATOMITA 
617,5 0,62 2470 617,5 5,56 0 

ARG_04 
10% de 

DIATOMITA 
617,5 0,62 2470 617,5 0,0 5,56 

ARG_ 05 
20% de 

DIATOMITA 
617,5 1,24 2470 617,5 4,94 0,0 

ARG _06 
20% de 

DIATOMITA 
617,5 1,24 2470 617,5 0,0 4,94 

ARG_07 
30% de 

DIATOMITA 
617,5 1,85 2470 617,5 4,33 0,0 

ARG_08 
30% de 

DIATOMITA 
617,5 1,85 2470 617,5 0,0 4,33 

ARG_09 
40% de 

DIATOMITA 
617,5 2,47 2470 617,5 3,71 0,0 

ARG_10 
40% de 

DIATOMITA 
617,5 2,47 2470 617,5 0,0 3,71 

Resultados e discussão 

Neste trabalho avaliaram-se os efeitos da adição de diatomita nas propriedades das argamassas 

colante ACI, comparando com as propriedades de argamassas colantes utilizando apenas os éteres 
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celulose como aditivo. Com base nos ensaios de consistência, aderência, tempo em aberto, 

resistência à compressão, resistência à flexão, squeeze flow, teor de ar incorporado realizados nas 

argamassas aditivadas, a utilização da diatomita como adição mineral em substituição do éter 

celulose mostrou-se viável, considerando que as propriedades e requisitos de norma foram 

plenamente atendidos 

Consistência. No estado fresco, para avaliar a reologia das argamassas, foi realizado ensaios de 

determinação do índice de consistência (NBR 13276, 2002) em cada traço produzido, onde foi 

mantida constante a relação água/cimento, sendo atendidas as propriedades de consistência e 

plasticidade pretendidas. Seguem os resultados na figura 2: 
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Figura 2  – Índice de consistência das argamassas. 

A presença de ar incorporado nas argamassas é o resultado da utilização de aditivos que, devido a 

sua ação e natureza, produzem na matriz cimentícia microbolhas uniformemente dispersas na 

mistura no estado fresco. Na maioria das argamassas modificadas com polímeros, o teor de ar 

incorporado é maior quando comparadas com argamassas sem adição de polímeros (MANSUR et 

al., 2009). 

As consistências obtidas nos experimentos confirmam que relação existente na incorporação de ar e 

a retenção de agua devido o uso da diatomita melhoram a trabalhabilidade e plasticidade das 

argamassas formuladas  

Resistências de aderência. Ohama (1984) constatou redução na aderência à tração e à flexão 

entre argamassas modificadas com diferentes polímeros e placa cerâmica, devido ao efeito da 

absorção de água em argamassas modificadas com látices. Esta propriedade pode ser observada na 

figura 3 e 4 com relação à resitencia da aderencia da argamassa colante. 

A utilização da diatomita permite maior retenção de água nas argamassas devido a sua microscopia 

que evidencia a distribuição de grãos sólidos. No aspecto morfológico da diatomita, observarem-se 

que as frústulas diatomáceas intactas possuem formato cilíndrico e navicular, além de apresentar 

poros circulares e elípticos, os quais designam a elevada propriedade filtrante deste material e com 

isso as reações de hidratação podem ocorrem de forma gradativa. E por ser uma pozolana natural 

reage com o cimento e desta forma a sua resistência tende a ser elevada. 

Teor de ar incorporado. De acordo com Carasek (2007), a massa específica varia com o teor de 

ar (principalmente se for incorporado por meio de aditivos) e com a massa específica dos materiais 

constituintes da argamassa, prioritariamente do agregado. Quanto mais leve for a argamassa, mais 

trabalhável será alongo prazo, reduzindo esforço em sua aplicação e resultando em maior 
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produtividade. Os resultados referentes ao ar icorporado apenas com o aditvo A podem ser 

observados na figura 5. 
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Figura 3 –  Resistência de aderência (cura ao ar)  
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Figura 4 –  Resistência de aderência (cura submersa)  
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Figura 5- Teor de ar incorporado nas argamassas com aditivo A e diatomita 
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Percebe-se que, para obter boa trabalhabilidade e consistência da argamassa deve-se avaliar o teor 

de ar, pois quanto menor o valor do ar incorporado a argamassa necessita de uma grande quantidade 

de água. Por sua vez, a argamassa que apresentar um elevador teor de ar, não necessita de grande 

quantidade de água.  

Squeeze flow. Quando se analisa o comportamento reológico das argamassas, este está associado 

com a quantidade de água e de aditivos na mistura para mantê-la trabalhável, além de afetar as 

propriedades no estado endurecido da mistura, uma vez que terá influência direta na hidratação do 

cimento e no fenômeno de aderência entre os componentes da argamassa com o substrato. 

A técnica de squeeze-flow para a avaliação reológica de argamassas e outros materiais de 

construção mostrou-se bastante sensível e versátil, possibilitando a adequação da geometria de 

ensaio para materiais com características de consistência inicial e de aderência distintas. O teste é 

capaz de detectar pequenas alterações nas características reológicas dos materiais e, ao contrário dos 

ensaios tradicionais, fornece não apenas um valor medido, mas um perfil de comportamento de 

acordo com as solicitações impostas. 

Tempos em aberto (15 min). No estado fresco, para avaliar a reologia das argamassas, foram 

realizados ensaios de determinação do tempo em aberto em cada formulação foi mantido constante 

o fator água/cimento, sendo observados os valores de referência da norma. Seguem os resultados na 

figura 6. 
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Figura 6 - Tempo em aberto (15 min) 

Os polímeros causam modificações na microestrutura das argamassas colantes durante a sua 

evolução, refletindo nas propriedades das mesmas. Essas alterações influenciam diretamente a 

durabilidade do sistema cerâmico durante sua vida útil, sendo fundamental a compreensão do efeito 

dos látices poliméricos e éteres de celulose na microestrutura das argamassas. 

Resistências mecânicas.  No estado endurecido, foram realizados ensaios de resistência à 

compressão e resistência à tração na flexão, para avaliar a resistência mecânica das argamassas nos 

corpos-de-prova. Antes do rompimento, foi realizado o capeamento, para que a prensa, ao entrar em 

contato com o cilindro, pudesse agir uniformemente. . Estes resultados podem ser melhores 

observados nas figura 7 e figura 8. 

Observou-se, em alguns estudos (Ali Ergun, 2012) que a adição de 10% de diatomita em 

substituição do cimento não altera significativamente a resistência à compressão das argamassas, 

em qualquer idade. Com um novo aumento da quantidade de diatomita acima de 10% em 

substituição do cimento leva à concretos com resistência à compressão menor do que os concretos 

sem adição. 
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Figura 7 - Resistência à compressão – 7 dias (C.P. cilíndricos) 
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Figura 8 - Resistência à compressão – 28 dias (C.P. cilíndricos) 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos nas discussões expostas neste trabalho, pode-se concluir que: 

Realizou-se a caracterização dos materiais utilizados na confecção e das argamassas colantes 

observando o alto grau de sílica presente na diatomita. 

Com relação ao ensaio de consistência, a diatomita atuou como retentor de agua. O volume de água 

adicionado na mistura (200ml/kg de material seco) se manteve constante e mesmo assim as 

propriedades de trabalhabilidade e plasticidade atingiram características aceitáveis com esta adição 

em substituição do éter celulose. 

As densidades das argamassas colantes com adição de 30% de diatomita e 70% de éter celulose do 

aditivo A apresentaram valores pertinente em relação às argamassas de mercado. O teor de ar 

incorporado sofreu um decréscimo dos seus valores, devido a absorção de água pela estrutura 

molecular da diatomita. 

Considerando o ensaio de aderência, algumas argamassas aditivadas com diatomita e aditivo A de 

éter celulose atingiram valores dentro do mínimo exigido por norma (≥ 0,5Mpa), apenas as 
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argamassas com adição de 40% de diatomita não forma contempladas nos dois tipos de curas 

propostas no trabalho (ao ar e submersa) 

Para a avaliação do tempo em aberto das argamassas colantes foi observado que todas as 

formulações atingiram valores menores do que o proposto pela norma (≤ 0,7MPa) quando 

analisadas no tempo de 15 minutos de mistura e aplicação. 

Considerando o ensaio de squeeze flow, as curvas apresentadas pelas argamassas aditivadas com 

30% de diatomita atenderam as expectativas propostas pela metodologia, estando no estagio II que 

caracteriza o material aplicável nas argamassas colantes. 

No geral, os valores da consistência, aderência, densidades, tempo em aberto e squeeze flow das 

argamassas aditivadas com 30% de diatomita, confirmaram que as propriedades reológicas das 

argamassas colantes formuladas foram plenamente atendidas e esta adição pode ser aplicada nas 

formulações propostas. 

Considerando as propriedades mecânicas, a adição da diatomita a resistência das argamassas 

colantes sofreram um acréscimo até o valor máximo de 30% e em seguida, observou-se uma 

redução significativa da resistência. Confirmando com isso que o valor ideal para substituição é de 

30% de diatomita. 

Neste trabalho formularam-se argamassas colantes ACI com adição de diatomita que ofereceu 

melhorias nas propriedades mecânicas e reológicas, podendo evitar possíveis formações de trincas e 

fissuras na superfície da argamassa devido as reações de hidratação do cimento por  serem 

controladas pela diatomita. Os resultados encontrados para as formulações com adição da diatomita, 

demonstram que as argamassas estudadas apresentam resistências mecânicas satisfatórias para uma 

argamassa colante tipo ACI segundo as normas vigentes atualizadas. 
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Resumo. De modo global, tem sido objeto de discussões e procedimentos em nosso cotidiano a 

degradação ambiental, a utilização de materiais descartáveis que se acumulam no lixo, os métodos e 

materiais sustentáveis para aliviar as perdas do meio ambiente, dentre outras questões. No Brasil, a 

livre iniciativa para as atividades empresariais desenvolve-se, por força do artigo 170 da 

Constituição Federal Brasileira, aliando à sua estrutura, a defesa ao meio ambiente. A Agenda 21 

Brasileira também demonstra como o desenvolvimento sustentável, em suas várias vertentes, 

transformou-se em uma forma de conciliar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente. O 

presente trabalho tem por objetivo indagar e estimular a aplicação desses dispositivos legais, dentre 

outros, aos materiais sustentáveis e a sua utilização na construção civil de modo efetivo, bem como, 

investigar como o governo pode vir a estimular a utilização dos materiais sustentáveis e, como os 

profissionais da engenharia podem contribuir para que isto ocorra. Ademais, busca-se desmitificar a 

visão negativa representada pelos gastos, que é o entrave ao desenvolvimento sustentável, trazendo 

à tona, a necessidade de difusão da cultura de sustentabilidade, de modo local e global, 

demonstrando que é passível sua execução pelos governos. É importante considerar ainda que a 

sustentabilidade nos remete à qualidade de vida e, um país realmente preocupado com o seu povo, 

propiciará meios para que o índice qualitativo se eleve e se efetive. 

Introdução 

Diariamente, ações diversas nocivas ao meio ambiente ocorrem no território brasileiro. 

Empreendimentos surgem, empresas poluem, florestas são degradadas, entre outros, em nome do 

progresso e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

No entanto, esquecemos que os recursos naturais são finitos e, a cada dia, as reservas destes 

diminuem vertiginosamente. 

Na luta pela preservação, ativistas em prol do meio ambiente unem forças, a fim de disseminar a 

consciência ambiental. 

Os mais variados ramos do setor industrial e comercial vêm, aos poucos, adquirindo a consciência 

da necessidade do uso orientado e eficaz dos recursos naturais. Neste sentido, surgiu a construção 

sustentável, no ramo da construção civil. A construção sustentável tenta garantir a utilização de 

recursos naturais, de forma eficaz e correta, com vistas a implantar o empreendimento desejado. 

No entanto, ainda é um produto oneroso e que tem sido utilizado como atrativo a futuros 

proprietários preocupados com o futuro do meio ambiente. 

Neste sentido, faz-se necessário o fomento, inclusive fiscal, bem como, o incentivo às ações que 

busquem a diminuição do custo da implantação de empreendimentos sustentáveis, desde a sua 

concepção, até a sua manutenção. 
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O Meio Ambiente e o Desenvolvimento Econômico 

De modo global, tem sido objeto de discussões e procedimentos em nosso cotidiano, a degradação 

ambiental, a utilização de materiais descartáveis, que se acumulam no lixo, os métodos e materiais 

sustentáveis, para mitigar as perdas ao meio ambiente, dentre outras questões. 

No Brasil, a livre iniciativa para as atividades empresariais desenvolve-se, por força do artigo 170 

da Constituição Federal Brasileira, aliando à sua estrutura a defesa do meio ambiente. Contudo, a 

compreensão de preservação e de conservação do meio ambiente é um conceito ainda em 

construção. 

Para os conservacionistas, nenhuma intervenção deve ocorrer, ao passo que, para o preservacionista, 

a intervenção é necessária, contudo, com equilíbrio, a fim de mitigar as perdas ambientais. 

E sobre intervenção, temos atos de grande e, até mesmo, de pequeno porte. A construção de uma 

casa, por exemplo, pode ser considerada de pequeno porte, mas os materiais e a confecção destes, 

que ali serão empregados, requerem maior atenção. 

É evidente que uma empresa faz circular o dinheiro, gera empregos (direto e indireto) e, é 

responsável pela melhora econômica do país; no entanto, não se sabe como é quantificado o “custo 

ambiental”. 

Diante a este panorama, a indagação a respeito do tema se dá em face de saber: “qual é o custo 

ambiental” para a confecção dos materiais de construção empregados atualmente? E qual é a 

“qualidade ambiental” desse mesmo material, que é empregado nas obras da construção civil 

cotidianamente. 

A mudança de cultura, para a confecção de materiais sustentáveis resultará numa mudança estrutural 

(física) das sociedades empresariais (organizações privadas cujo fim lícito gera lucro). 

Portanto, o investimento em estrutura física dos estabelecimentos empresariais é outro grande 

problema para todo e qualquer empresário que deseja reaver os benefícios monetários do seu 

investimento. 

E, é aí que o governo pode agir, a nosso ver, revendo as estruturas físicas dos estabelecimentos 

empresariais e estimulando-os por meio de programas de incentivo fiscal, para a aquisição de 

maquinários que estejam em conformidade com os preceitos ambientais. 

Caso esses bens materiais sejam ainda nocivos ao meio ambiente, que pesquisas sejam incentivadas, 

com vistas ao desenvolvimento de estruturas mecânicas e elétricas, condizentes com a confecção 

dos materiais a serem utilizados nas construções, para que estas sejam do alicerce à cobertura, 

efetivamente, sustentáveis. 

Todo crescimento pressupõe investimento e a este devemos incluir “investimento sustentável”. 

Nossa cultura tem mudado. 

No Brasil, a “linha branca” que se traduz no incentivo fiscal, com a isenção do IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados) para a compra de eletrodomésticos com baixo consumo de energia, foi 

um estímulo à aquisição desses bens por todos, inclusive, pelas classes menos favorecidas, pois, 

além de dar acesso a esses bens de consumo em razão do preço baixo, também ganham o 

consumidor com a economia de energia elétrica, que se reflete numa economia financeira, uma vez 

que, o valor da conta de energia elétrica diminui significativamente. E, em contrapartida, o meio 

ambiente é favorecido. 

Isso representa uma mudança de cultura, porém, de modo avesso, porque o Governo tem trabalhado 

o estímulo pelo valor financeiro e não pela consciência da economia de energia para o meio 

ambiente. Por outro lado, essa é a única forma de tocar as pessoas, para que elas passem a dar 

atenção ao meio ambiente. 

É certo, pois, afirmar que todos nós e, diga-se o planeta, acreditávamos que os recursos naturais 

eram infinitos. Entretanto, com o avanço tecnológico, as pesquisas (realizadas e viabilizadas), 

pudemos ter a noção de que não é bem assim. 

Contudo, mudar uma crença de uma hora para outra é bem difícil, até porque os dados não são 

palpáveis e, muitos não tiveram a experiência para firmar essa nova realidade. 
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Em outras palavras: ainda é difícil para as pessoas entender que os recursos naturais são finitos, em 

razão, inclusive, da ignorância da maioria das pessoas na geração corrente. E, há um forte 

contrassenso entre os homens e mulheres urbanos - que consumem o que lhes vem pronto, o que se 

justifica pelo pouco contato com a natureza, a experiência da mudança, da escassez, etc. - e a 

sabedoria do índio, do caboclo, do sertanejo, ou seja, dos homens e mulheres que vivem da terra, da 

natureza também não falta ao nosso país. Contudo, falta sim dar mais atenção a esse conhecimento. 

Voltando à questão aludida, é preciso dizer que as sociedades empresariais, fabricantes de materiais 

da construção civil, devem promover uma mudança de cultura em seus estabelecimentos, em razão 

do meio ambiente que vem, todos os dias, expressando a sua saturação. 

Temos que reafirmar que é atributo dos estabelecimentos empresariais a preocupação com o lixo, 

com a intervenção no meio ambiente para o uso da água e saneamento básico, dentre outros. Mas, 

aqui, neste momento, a nossa preocupação é com a estrutura, com o que se confecciona e por que os 

materiais de construção sustentáveis tendem a ter custo elevado. 

Em nosso país, há a compreensão de que a livre iniciativa traz a concorrência e de que, por meio 

dela, os preços sejam mais competitivos e, em contrapartida, menores. Mas, para o caso em tela, não 

há outra forma se não rever a estrutura dos estabelecimentos empresariais em seu conjunto e ver o 

que falta para que haja, efetivamente, a produção, econômica e financeira, acessível de materiais de 

construção. 

Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  

A Agenda 21 brasileira também demonstra como o desenvolvimento sustentável, em suas variadas 

vertentes, é a ferramenta essencial para conciliar o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. 

Tal demonstração é feita por meio das ações estabelecidas, tais como: o combate à pobreza; a 

cooperação entre as nações, para alcançar o desenvolvimento sustentável; a proteção da atmosfera; o 

planejamento e a ordenação no uso dos recursos da terra; o combate ao desmatamento das matas e 

florestas no mundo; o combate à desertificação e seca; a educação, como forma de conscientização 

para as questões de proteção ao meio ambiente; entre outros. 

Há um despertar tímido da consciência ambiental no Brasil.  

As sociedades empresariais (organizações privadas que visam lucro) e o Governo (entes da 

federação: Municípios, Estado e União) não contemplam a gestão e o planejamento ambiental como 

algo integrado ao seu processo estrutural. Assim sendo, as empresas, principalmente as que 

fortemente resistem, ainda desmatam florestas e se utilizam, demasiadamente, dos combustíveis 

fósseis. 

Contudo, a reciclagem do lixo tem aumentado exponencialmente nos últimos anos, mas os lixões ao 

ar livre ainda são opções para o depósito do lixo brasileiro. 

Não se tem consciência no Brasil da importância dos rios, do ar, do solo; por essa razão, a poluição 

ainda é um problema comum em nosso país. 

Diante desse panorama, temos que, no âmbito da construção civil, tratar da questão ambiental com 

toda a atenção que a mesma deve merecer. Atualmente, diversas empresas se preocupam com o 

meio ambiente do trabalho, por meio da proteção de seus empregados, porém, esquecem que o meio 

ambiente urbano e o meio ambiente natural devem receber total atenção, uma vez que a relação 

entre os meios é intrínseca. 

Partindo-se do pressuposto de que há falta de aplicação de conceitos do desenvolvimento 

sustentável às construções, podemos dizer que a implantação de construções sustentáveis seria 

incipiente. Uma construção se torna “sustentável”, a partir do momento em que são aplicados 

métodos, técnicas e/ou tecnologias que visam diminuir os impactos ao meio ambiente. 

O reuso da água por meio de mecanismos de captação das águas da chuva e/ou águas residuais, a 

separação dos resíduos gerados durante a construção, conforme sua composição (reciclagem) e, a 

utilização de aparelhos eletroeletrônicos que consumam uma quantidade reduzida de energia são 
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exemplos de uma construção sustentável, ou seja, são técnicas e/ou tecnologias que visam diminuir 

o impacto ao meio ao qual se inserem. 

Como grande parte dos materiais que são aplicados nas construções sustentáveis são, 

excessivamente, onerosos, empreendedores preferem utilizar-se de produtos não-sustentáveis para 

executar suas edificações. Por essa razão, apenas os empreendedores que realmente têm uma 

preocupação com o meio ambiente ou aqueles que enxergam a oportunidade do “marketing 

ambiental” no empreendimento a ser implantado, são os protagonistas da disseminação das 

construções sustentáveis no Brasil. 

Neste sentido, o governo deve agir para que seja disseminada a utilização de técnicas e tecnologias 

que visam à diminuição dos impactos ambientais e que sejam ambientalmente viáveis e 

sustentáveis, por meio de incentivos fiscais às manufaturadoras e aos empreendimentos que se 

utilizam destes produtos. 

Os Aspectos Jurídicos da Sustentabilidade na Construção Civil 

O presente trabalho procura indagar e estimular a criação e a aplicação desses dispositivos legais 

aos materiais sustentáveis e, a sua confecção e utilização na construção civil de modo efetivo. 

Contudo, para que possamos dar inicio a qualquer discussão sobre o assunto é importante nos ater a 

compreensão dos instrumentos e políticas do planejamento territorial. 

No Brasil, temos de observar o Estatuto das Cidades representado pela Lei Federal nº 10.257 de 10 

de julho de 2001, o qual surgiu com o objetivo de regulamentar os artigos 182 e 183 de nossa 

Constituição Federal. 

O Estatuto das Cidades veio para apontar as diretrizes urbana, econômica, social e ambiental e, por 

essa razão, promover a “função social” das cidades e das propriedades. 

A “função social” designada como finalidade do Estatuto das Cidades brasileiro é o argumento para 

estabelecer os limites da propriedade privada, em face do interesse público. 

Por óbvio, há interesse público no tocante ao meio ambiente, o qual no contexto, cidade, deve estar 

sempre enfatizada na diretriz urbana, econômica e social. 

Assim sendo, para não destoar deste conteúdo, a preocupação ambiental com o que se constrói 

numa cidade deve ser objeto de política pública efetiva, mesmo que, para isto, o Estado tenha de 

intervir no estabelecimento empresarial, impondo a sua estrutura e regulamentação, fomentando e 

subsidiando, se for o caso, à sua transformação. 

O Incentivo Governamental à Utilização de Materiais Sustentáveis na Construção Civil 

Cabe a todos, não só ao Estado, ao Governo e ao município promover a sustentabilidade. 

No tocante a materiais sustentáveis, é muito importante averiguar como o governo de cada país trata 

essa questão, até porque ela não pode estar dissociada das discussões de meio ambiente. 

Toda e qualquer política pública é a estrutura de uma regulamentação e, sem ela, a Lei não tem 

bases para se efetivar. 

Quando observamos o meio ambiente, temos de contemplar o todo e, isso quer dizer incluir o “meio 

ambiente artificial”, o qual inclui o meio ambiente urbano (cidades) e o meio ambiente do trabalho, 

além do cultural e histórico. 

E como podemos perceber, um está atrelado ao outro, de modo que, a exclusão de um, implicará na 

inviabilidade do outro. 

Temos preocupação com as empresas, os seus respectivos empregados e com o seu entorno.  

Muitas delas, são poluentes e podem contaminar pessoas, por meio da contaminação da atmosfera, 

do solo e das águas. Podem ser insalubres e, portanto, também perigosas. 

E, evidentemente, o seu produto não pode ser nocivo à saúde e, tampouco, ao meio ambiente e, o 

custo deste último, está exatamente no prejuízo ambiental para se obter a matéria prima necessária à 

produção. 
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Para a utilização de materiais sustentáveis é, primordialmente. necessário estimular a produção a 

fim de que o estimulo à utilização desses materiais sustentáveis seja viável e incentivado pelos 

profissionais da engenharia, não só em razão da qualidade ambiental, mas, também, por ser 

acessível a todos. 

O fato é que, construir de modo sustentável é, demasiadamente caro e, depende de emprego de 

técnicas pouco conhecidas pelos profissionais da engenharia. 

Faz-se necessário, portanto, o aperfeiçoamento científico do profissional da construção civil. 

Nossa proposta, de modo mais contundente e eficiente, é atingir o cerne da questão, necessário seria 

- nos moldes da “linha branca” de eletrodomésticos para a redução do consumo de energia - as 

sociedades empresariais, melhor dizendo, os estabelecimentos empresariais remodelarem-se, 

recebendo uma nova configuração estrutural para a produção de materiais de construção sustentável. 

Para isto, o incentivo fiscal seria de enorme importância, haja vista que, a grande maioria 

necessitaria rever os equipamentos que possuem e, também, capacitar seus empregados, a fim de 

que a produção se faça, como proposta, de modo sustentável. 

Em síntese: para que a proposta de fato ocorra, faz-se necessária a reformulação estrutural do 

estabelecimento empresarial responsável pela produção dos materiais de construção sustentável. 

Posteriormente, com toda certeza, adquirir a expertise necessária para a consecução do pretendido, 

com o apoio integral do governo, por meio de linhas de crédito específicas ou por meio de incentivo 

fiscal. 

No tocante ao consumo dos materiais sustentáveis, mais uma vez remetendo a ideia da “linha 

branca”, interessante seria criar uma linha - fomentada pelo governo, com a isenção do tributo que 

incide na aquisição de materiais de construção -, que designamos de “linha de construção 

sustentável”. 

No Brasil, há uma linha de crédito interessante, designada “Construcard” que é administrada pela 

Caixa Econômica Federal. 

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira, ou seja, um banco público orientado para 

o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

A Caixa Econômica Federal é responsável pela administração dos mais importantes projetos de 

desenvolvimento do nosso País. 

Tendo em nossa Constituição Federal o princípio da dignidade humana e como, dentre os maiores 

problemas sociais do Brasil está a habitação, o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica 

Federal encampou o projeto “Minha Casa Minha Vida”, dando oportunidade de aquisição da casa 

própria, por meio de financiamentos, com taxas de juros sem competição no mercado e, com 

redução no valor, redução esta, representada por desconto pago pelo Governo. 

Dado esse movimento, nasceu também o citado “Construcard”, dando oportunidade àqueles que 

possuem uma propriedade, de viabilizarem suas construções, com taxas de juros sem competição no 

mercado. 

Por óbvio, o mercado imobiliário no Brasil cresceu assustadoramente, como também, a construção, 

seja ela viabilizada pela “Minha Casa Minha Vida”, ou, seja por meio do fomento representado pelo 

“Construcard”. 

Para entendermos melhor, é importante considerar o que a própria Caixa Econômica Federal 

preceitua a respeito do “Construcard” que, segundo ela, é uma linha de financiamento para pessoas 

físicas, a fim de que estas possam adquirir materiais de construção e também a armários sob 

medida. Para isto, a Caixa Econômica Federal conta com lojas conveniadas, sendo que a empresa 

(loja) interessada deve ser conveniada, através de um programa designado como “Redecard” e ter 

como ramo de atividade a venda de materiais de construção ou armários sob medida, ou ambos. 

Em nenhum momento, nem no projeto “Minha Casa Minha Vida” e nem no “Construcard” se 

menciona a sustentabilidade, ou seja, apenas se fomenta a habitação em nível nacional. 

Por oportuno, é importante ressaltar que não houve a intervenção do Estado para conter o mercado 

imobiliário, que com essa injeção de dinheiro do Governo Federal, para o projeto “Minha Casa 

Minha Vida”, os imóveis no Brasil triplicaram de valor, ou seja, o que era para ser estímulo aos 
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menos favorecidos, terminou por inviabilizar a aquisição pela classe média, haja vista que, a sua 

oportunidade de aquisição dá-se pelas linhas de crédito disponibilizadas pelos bancos privados. Isto 

está, sem dúvida, gerando o endividamento dessa classe média, mas essa é outra questão que pode 

ser desenvolvida e debatida em outra oportunidade. 

Por fim, na esteira do “Construcard”, a nossa proposta seria o “Ecocard” ou “Constru Eco”, uma vez 

que, há a necessidade de moradia sim, contudo, essa habitação deve, desde a sua essência, seguir os 

preceitos da sustentabilidade. 

É importante considerar que as empresas, inclusive as destinadas à confecção de materiais de 

construção no Brasil, estejam sempre preocupadas em respeitar ao meio ambiente, promovendo 

ações, por força do dispositivo constitucional; porém, a grande maioria ainda trata o assunto como 

meio de promover o marketing de sua empresa, tão e simplesmente. 

Por não ser cultura, já que a mesma instituída é a de “não sustentável”, o que deve ser reformulado é 

o aspecto cultural, tendo sim o “sustentável” como seu preceito principal. 

Assim sendo, todos os projetos de construção com material sustentável, em face da cultura do “não 

sustentável” se tornam, excessivamente, onerosos, pela ausência, inclusive, de especialistas para a 

confecção e emprego dos materiais sustentáveis. 

Movimentos em Prol da Utilização de Materiais Sustentáveis 

As grandes empresas de construção civil tem se movimentado muito em nosso país em projetos, a 

fim de que se obtenham certificação de sustentabilidade em seus empreendimentos. Todos os 

empreendimentos são de alto padrão. 

A nossa ideia é a de que, com o governo, efetivamente, voltado ao meio ambiente, se viabilize 

movimentos em prol da utilização de materiais sustentáveis por todos, notadamente, os menos 

favorecidos. Infelizmente, não é o que acontece, pois, os materiais de construção oferecidos a essas 

pessoas são os mais acessíveis financeiramente, portanto, não são os materiais sustentáveis. 

Aliás, essa cultura não é sequer levada às pessoas que vivem nas designadas “comunidades”, 

também conhecidas como “favelas”. 

Todos conhecem os problemas ambientais que possuem uma favela. Desde o saneamento básico, 

sobrecarga de energia, além da mais grave, a condição sub-humana de habitação. Vários trabalhos 

estão sendo realizados a esse respeito, para uma mudança de cultura. Comumente, o governo 

remove as pessoas das favelas e as colocam em apartamentos, como é caso do “Projeto Cingapura” 

e outros e, elas acabam voltando para as suas antigas habitações (“barracos”), desfazendo-se, muito 

rapidamente, dos apartamentos que lhes foram proporcionados pelo governo. 

Portanto, a conclusão é de que, até para a melhoria da qualidade de vida, é necessário um processo 

de reeducação. 

O “Projeto Teto” tem feito isto muito bem e com emprego de materiais sustentáveis.  

As moradias construídas pelo Projeto Teto são de 18 metros quadrados, em madeira, pré-fabricadas e 

construídas a uma distância de 50 ou 60 centímetros do solo, sobre cilindros também de madeira. 

Além de a moradia ser de madeira, ela é realizada com a ajuda da família que ali habita, onde estão 

instalados e, no processo ensinam como manter essas casas já que a durabilidade é de cinco anos. 

Esse processo faz com que os moradores aprendam o valor da sua moradia, a cuidar dela, a se preparar 

para buscar novas oportunidades e adquirir a sua casa digna. 

Não obstante, o “Projeto Teto” é desenvolvido pela iniciativa privada e, nosso intuito é que projetos 

sustentáveis sejam desenvolvidos pelo poder público, ou seja, pelo governo, seja ele federal, estadual ou 

municipal, mas provido de aporte financeiro, a fomentar o desenvolvimento sustentável. 

Numa tentativa de estimular a construção sustentável ou as reformas de construções de modo sustentável, 

o governo do município do Rio de Janeiro apresentou no “Painel Brasil”, durante a “Greenbuild 

International Conference & Expo 2012”, em San Francisco, Califórnia, o projeto de certificação 

“Qualiverde”, que tem como objetivo oferecer benefícios fiscais a empreendimentos sustentáveis 

comerciais, residenciais, mistos e institucionais, com descontos de até 50% ou mesmo isenção de 
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impostos, como o IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano), o ITBI (Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis) e a redução do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). 

No entanto, este projeto apenas concederá o selo de certificação ambiental ao futuro empreendedor, 

ou seja, não subsidiará a obtenção dos materiais sustentáveis, que é a peça mais importante de todo 

o sistema construtivo. 

Desta forma, o empreendedor deve arcar com todas as despesas e, ao término de sua implantação e 

avaliação técnica, por parte do colegiado que constituirá o organismo certificador, recebe os créditos 

pela implantação e, só então, os respectivos descontos preestabelecidos. 

Os programas ambientais existentes não incentivam ou fomentam a compra de materiais 

sustentáveis, o que pode se tornar um entrave à implantação de qualquer empreendimento 

sustentável, uma vez que os preços dos materiais são onerosos, fazendo com que o empreendedor 

pondere entre adquirir um material que é comumente vendido ou um material sustentável e, a 

viabilidade de implantar uma construção não-sustentável ou uma construção sustentável. 

Neste contrassenso é que deve entrar o governo, fazendo com que todos tenham acesso a esses materiais, 

tornando-os mais acessíveis em razão do valor financeiro. Para isto, pode o Governo promover a redução 

de impostos a empresas fabricantes e aos revendedores dos mesmos e, por fim, que estes 

empreendimentos recebam suas certificações por mérito e as respectivas isenções e/ou benefícios que se 

possam ser concedidos. 

Conclusão 

A Constituição Federal Brasileira, o Estatuto das Cidades e a Agenda 21 Brasileira, são 

instrumentos legais que contemplam em seus ordenamentos, a garantia do uso consciente dos 

reursos naturais e a preservação destes às presentes e futuras gerações. 

No entanto, o modelo de desenvolvimento econômico aplicado no Brasil e na América Latina, 

busca o crescimento econômico não aliado ao desenvolvimento sustentável, o que fez com que, por 

anos a fio, houvesse o uso indiscriminado dos recursos naturais. Porém, este modelo de pensamento 

tem sido discutido em diversas ações, mesmo que de pequeno porte, com intuito de diminuir os 

impactos ao meio ambiente.  

Muito embora, esteja ocorrendo o despertar da consciência ambiental no Brasil e no Mundo, as 

sociedades empresariais ainda buscam o lucro indiscriminado e, para isso, colocam o planejamento 

e a gestão, que tem em seu escopo o meio ambiente e a sociedade como elementos de importância, 

em segundo plano. 

No âmbito da construção civil, ações que visem o meio ambiente estão ocorrendo a passos 

vagarosos, mas, de forma correta, mesmo que, na maioria das vezes, tenha como objetivo principal 

a obtenção de lucros, com a venda do “marketing ambiental” do empreendimento. 

Utilizando-se de instrumentos legais, o governo, por meio da aprovação pautada em regulamentação 

(Lei), pode incentivar a utilização de materiais sustentáveis na construção civil, o que fará com que 

diversos empreendimentos sejam implantados aos moldes preestabelecidos e, obtenha as 

certificações e isenções vigentes. 

A Lei se efetiva se houver politicas públicas destinadas a ela. Por essa razão, o conceito de políticas 

públicas se perfaz no sentido de que, são ações para a consecução da Lei e, com a participação 

popular, que traduz as reais necessidades sociais e, em consequência tem de se realizar sempre 

respeitando ao meio ambiente. 

Podemos dizer que, a par da Lei e das políticas públicas, devemos ter um “programa”, que se realiza 

em razão de um conjunto de projetos institucionais, voltados a um objeto específico. No nosso caso, 

os materiais sustentáveis têm de estar inclusos em qualquer programa, voltado ao meio ambiente. 

Esta ação, que parece ser um tanto quanto utópica, se elaborada e aplicada, promoverá a 

disseminação da educação ambiental, da consciência ambiental e, por fim, da criação de uma visão 

de que todo e qualquer empreendedor é capaz de implantar seu projeto, de forma ambientalmente 
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correta e lucrativa, tanto na geração de renda, quanto na economia, com a manutenção de sua 

propriedade. 

Por fim, a disseminação do uso de materiais sustentáveis e a implantação das construções 

sustentáveis, promoverá a preservação do meio ambiente, a redução dos impactos ambientais, a 

geração de empregos e renda, além da demonstração da consciência ambiental por parte da 

população brasileira e de seu governo, que estará alicerçada pela sustentabilidade. 
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Resumo. A utilização de resíduos agrícolas para produção de painéis aglomerados, além de 

proporcionar a agregação de valor ao mesmo, pode ajudar a atender a crescente demanda da 

indústria de painéis por matéria-prima. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a 

qualidade de painéis aglomerados produzidos apenas com bagaço de cana ou com a associação 

desse residuo com a madeira de pinus e eucalipto. O delineamento experimental se consituiu de 

5 tratamentos, sendo esses: T1) Painéis de eucalipto; T2) Painéis de pinus; T3) Painéis de 

bagaço de cana; T4) Painéis de 50% de eucalipto e 50% de bagaço de cana; e T5) Painéis de 

50% de pinus e 50% de bagaço de cana. Para cada tratamento foram produzidos três painéis 

com densidade aparente de 0,65g/cm³, 8% de adesivo uréia-formaldeído e com ciclo de 

prensagem de temperatura de 160°C, pressão de 4 MPa e tempo de prensagem de 8 minutos. A 

utilização de bagaço de cana para produção de painéis aglomerados resultou em melhoria das 

propriedades absorção de água e inchamento em espessura após duas horas de imersão em 

água. Para as propriedades mecânicas, os painéis produzidos apenas com bagaço de cana 

obtiveram reduções signifcativas. Contudo, a associação do bagaço de cana com a madeira de 

pinus ou eucalipto permitiram que os painéis atendessem a todos os requisitos exigidos pelas 

normas CS 236-66 [1], ANSI A208.1 [2] e EN 312 [3]. 

Introdução 

As indústrias de painéis aglomerados consomem um volume significativo de madeiras provenientes 

de florestas plantadas, principalmente do gênero pinus e eucalipto. No entanto, a princípio, esses 

painéis podem ser produzidos a partir de qualquer material lignocelulósico que lhes confiram alta 

resistência mecânica e boas características físicas [4-6]. 

Devido ao grande crescimento do setor moveleiro, o qual é o principal consumidor dos painéis 

aglomerados, várias alternativas de matéria-prima estão sendo estudadas para atender a sua 

demanda. Dentre elas, o aproveitamento dos resíduos gerados pela agroindústria tem ganhado 

destaque, apresentando-se com vários tipos de resíduos lignocelulósicos com potencialidades para 

aproveitamento, dentre os quais: sabugo de milho, casca de arroz, casca de café, casca de 

amendoim, caule de bananeira, casca de coco, caule de mandioca, casca de mamona, bagaço de 

cana, entre outros [7-9]. 

Dentre os resíduos agrícolas, o bagaço de cana é o que apresenta o maior destaque, visto que o 

Brasil é líder mundial em produção de cana de açúcar, apresentando uma produção em 2011 de 

aproximadamente 1,8 bilhões de toneladas [10], o que representa a geração de cerca de 500 milhões 

de toneladas de bagaço de cana, pois, de acordo com Silva et al. [11], cada tonelada processada de 

cana-de-açúcar gera um total de 280 kg de resíduo. 

Em questão da produção de painéis aglomerados, tal resíduo além de sofrer uma agregação de valor, 

poderá atender à crescente demanda da indústria de painéis de madeira, além de possibilitar sua 

expansão, diminuir a utilização de madeira e consequentemente a pressão sobre as florestas, e ainda 
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reduzir os custos de produção dos painéis, tornando- os ainda mais competitivos no cenário 

econômico [5]. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a qualidade de painéis aglomerados 

produzidos apenas com bagaço de cana ou com a associação desse resíduo com a madeira de 

pinus e eucalipto. 

Material e métodos 

Matéria-prima. O bagaço de cana foi oriundo de um alambique de produção de cachaça 

artesanal, localizado na cidade de Lavras, sul do estado de Minas Gerais, Brasil. A madeira de 

Eucalyptus urophylla, com 8 anos de idade,  foi proveniente de testes clonais instalados no 

município de Paracatu, região noroeste do estado de Minas Gerais, de propriedade da Companhia 

Mineira Metais. A madeira de Pinus oocarpa, com 25 anos de idade, foi obtida no campus da 

Universidade Federal de Lavras – UFLA, Lavras/MG –Brasil. 

Delineamento experimental. O delineamento experimental se constituiu de cinco tratamentos, 

conforme descrito na Tabela 1. Para cada um dos tratamentos foram produzidos quatro painéis com 

densidade nominal de 0,70 g/cm³ e dimensões de 480 x 480 x 15 mm. 

Tabela 1 : Delineamento experimental 

Tratamentos 
Eucalipto Pinus Bagaço de cana 

[%] 

T1 100 - - 

T2 - 100 - 

T3 - - 100 

T4 50 - 50 

T5 - 50 50 

Foram avaliados painéis produzidos apenas com a madeira de eucalipto e pinus e com o bagaço de 

cana, assim como também a mistura da madeira de eucalipto com bagaço de cana e da madeira de 

pinus com bagaço de cana. 

Manufatura dos painéis. Após a coleta dos materiais, estes foram levados para a Unidade 

Experimental de Produção de Painéis de Madeira (UEPAM) da Universidade Federal de Lavras, 

onde foram triturados em um moinho martelo, para a geração das partículas do tipo sliver, com 

granulometria de 6,14 mm, as quais foram utilizadas de acordo com o delineamento experimental 

apresentado na Tabela 1.  

As partículas foram então secas à 4% de umidade (base massa seca das partículas) com o auxílio de 

uma estufa de circulação forçada de ar, e posteriormente levadas para uma encoladeira do tipo 

tambor giratório, onde foi aplicado 8% de adesivo (base massa seca das partículas) e 1% de parafina 

(base massa seca das partículas) para todos os tratamentos. 

As partículas impregnadas com o adesivo e parafina foram depositadas em uma caixa formadora de 

colchão, e após passar por uma pré-prensagem, realizada em uma prensa manual a uma pressão de 

0,4MPa, o colchão foi levado para uma prensa a quente, onde sofreu um ciclo de prensagem de 8 

minutos, temperatura de 160ºC e pressão de 4,0 MPa. 

Confecção e acondicionamento dos corpos-de-prova. Após climatização em uma câmara com 

temperatura de 22 ± 2 º C e umidade relativa de 65 ± 5 %, realizou-se o processo de obtenção dos 

corpos-de-prova com o uso de uma serra circular esquadrejadeira. As dimensões dos corpos-de-

prova e os procedimentos de ensaio empregados para a avaliação das propriedades absorção de água 

e inchamento em espessura após duas e vinte e quatro horas de imersão, densidade aparente e 

ligação interna seguiram as determinações da norma ASTM D1037 [12], enquanto que para as 

propriedades de módulo de elasticidade e módulo de ruptura à flexão foi adotada a norma DIN 

52362 [13]. 
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Análise estatística. Para a análise estatística dos dados foi considerado um experimento em delinea-

mento inteiramente casualizado.  Para diferenciação dos tratamentos foi utilizado anaálise de 

variância e teste de médias Scott-Knott, ambos a 5% de significância. 

Resultados e discussão 

Densidade da madeira e dos painéis. Os valores médios obtidos para a densidade básica da 

madeira de Pinus oocarpa, Eucalyptus urophylla e do bagaço de cana foram de 0,502; a 0,560 e 

0,098 g/cm³, respectivamente. Os valores médios da densidade aparente e de razão de compactação 

dos painéis aglomerados estão apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Densidade aparente e razão de compactação dos painéis aglomerados 

Tratamentos Densidade aparente (g/cm³) Razão de compactação 

Eucalipto 0,657 (0,008) a 1,17 (0,02) a 

Pinus 0,654 (0,020) a 1,30 (0,04) a 

Bagaço de cana 0,672 (0,017) a 6,86 (0,17) b 

50% eucalipto/50% bagaço  0,659 (0,046) a 2,01 (0,14) c 

50% pinus/50% bagaço  0,648 (0,011) a 2,10 (0,06) c 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de média de Scott-Knott (5%). Os 

valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Não foi observada diferença estatística entre as densidades médias dos painéis. Estando todos os 

painéis classificados como de média densidade, que se refere aos painéis com densidade aparente 

entre 0,59 a 0,80 g/cm³ [14].  

Houve diferença estatística para a razão de compactação dos painéis, os painéis produzidos apenas 

com bagaço de cana apresentaram o maior valor médio, e diferenciaram estatisticamente dos demais 

tratamentos. Não houve diferenciação estatística entre os painéis produzidos apenas com eucalipto 

ou apenas com pinus. Assim como também não foi observada diferença estatística entre os 

tratamentos que tiveram a mistura de madeira com o bagaço de cana. 

Devido a variação da densidade básica das diferentes matéria-prima, apenas os painéis produzidos 

com a madeira de pinus obtiveram valores dentroda faixa estipulada como ideal por Tsoumis [15] e 

Maloney [16], que é entre 1,3 a 1,6. Contudo, outros trabalhos que avaliaram resíduos agrícolas para 

produção de painéis aglomerados também obtiveram valores acima dos valores referenciados para 

razão de compactação e obtiveram resultados de propriedades físicas e mecânicas satisfatórias [5, 6 

e 8]. 

Absorção de água. Os valores médios de absorção de água após duas e vinte e quatro horas de 

imersão (AA2h e AA24h), para cada um dos tratamentos, estão apresentados na Fig. 1. 

Houve diferença estatística apenas para a propriedade AA2h. Os painéis de eucalipto apresentaram 

o maior valor médio, diferenciando-se estatisticamente dos demais tratamentos. Não houve 

diferença significativa entre os demais tratamentos, apesar de se notar uma diminuição do valores 

médios com o aumento da razão de compactação dos painéis (Tabela 2). 

Mendes et al. [8] avaliando a produção de painéis aglomerados com bagaço de cana e com os 

adesivos uréia-formaldeído e fenol-formaldeído nos teores de 6%, 9% e 12%, encontraram valores 

médios de AA2h e AA24h na faixa de 20,1 a 47,3% e de 34,1 a 62,7%, respectivamente. 
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Figura 1 : Absorção de água dos painéis aglomerados 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 

média de Scott-Knott (5%). 

Pedreschi [17] avaliou as propriedades de AA2h e AA24h para os painéis industriais de bagaço de 

cana e encontrou valores médios de 10,7% e 40,6%, respectivamente. Para os painéis industriais de 

eucalipto, o autor encontrou valores médios de 12,3% e 35,5% para a AA2h e AA24h, 

respectivamente. 

Souza et al. [18] avaliaram as propriedades físico-mecânicas de painéis industriais e laboratoriais de 

pinus e obtiveram valores médios de AA2h e AA24h para os painéis industriais de 14,5% e 49,6%. 

Mendes et al. [6] estudaram o efeito da associação de bagaço de cana, tipo e teor de adesivo nas 

propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados com a madeira de Pinus spp. e encontraram 

valores superiores para AA2h e AA24h conforme o acréscimo da porcentagem de bagaço de cana, 

obtendo valores médios entre 32,1 a 54,1% e entre 49,8 a 64,2%, respectivamente.  

De forma geral, em comparação com a literatura, os dados obtidos nesse trabalho apresentaram-se 

coerentes. 

Inchamento em espessura. Os valores médios de inchamento em espessura após duas e vinte e 

quatro horas de imersão (IE2h e IE24h), para cada um dos tratamentos, estão apresentados na Fig. 2. 

Na avaliação do IE2h foi observada diferença estatistica entre os tratamentos. Os painéis produzidos 

apenas com bagaço de cana e com bagaço de cana junto com a madeira de pinus obtiveram os 

menores valores médios, apresentando igualdade estatistica e diferenciando-se estaticamente dos 

demais tratamentos. Os tratamentos produzidos apenas com a madeira de eucalipto ou apenas com a 

madeira de pinus obtiveram os maiores valores médios de IE2h, sendo iguais estatisticamente. Os 

painéis produzidos com a madeira de eucalipto em associação com o bagaço de cana obtiveram 

valor intermediário de IE2h. 

Observa-se relação direta entre a razão de compactação e o IE2h, sendo verificado a diminuição dos 

valores de inchamento a medida que se aumentou a razão de compactação dos painéis. Isso se 

justifica em função da diminuição dos espaços vazios entre as particulas, o que causou tendência de 

menores valores de AA2h (Fig. 1) e consequentemente do IE2h. 

Para o IE24h não houve diferenciação estatistica entre os tratamentos. Apesar de se notar certa 

tendência de aumento do IE24h com o aumento da razão de compactação dos painéis. Essa 

tendência acompanha também a tendencia de aumento da AA24h (Fig. 1). Fato explicado pelo 

aumento do número de particulas, em função da menor densidade do material, e consequentemente 
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diminuição dos espaços vazios, o que causa diminuição da absorção de água nas primeira horas de 

avaliação, mas após certo período de exposição água promove um aumento da liberação de tensão 

de prensagem dos painéis, o que causa aumento dos espaços vazios, de espessura e do número de 

sítios higroscopicos disponíveis para ligação com as moléculas de água. 

 
Figura 2 : Inchamento em espessura dos painéis aglomerados 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 

média de Scott-Knott (5%). 

Mendes et al. [8] avaliando a produção de painéis aglomerados com bagaço de cana com os 

adesivos uréia-formaldeído e fenol-formaldeído nos teores de 6%, 9% e 12%, encontrou valores 

médios de IE2h e IE24h na faixa de 4,1 a 13,5% e de 5,8 a 18,4%, respectivamente. 

Barros Filho et al. [7], avaliando a qualidade de painéis aglomerados com bagaço de cana em 

associação com a madeira de eucalipto e pinus e utilizando adesivos uréia-formaldeído e melamina-

formaldeído, obtiveram valores médios variando entre 7,0 a 26,5% para o IE2h e entre 16,3 a 36,2% 

para o IE24h. 

Tabarsa et al. [2011] ao avaliarem o potencial de utilização do bagaço de cana como matéria-prima 

alternativa para a fabricação de painéis aglomerados, obtiveram valores de IE2h entre 15,1 a 18,1% 

e para o IE24h entre 22,6 a 24,5%. 

Mendes et al. [5] ao avaliarem a qualidade de painéis aglomerados produzidos com a associação de 

bagaço de cana com a madeira de eucalipto observaram valores variando entre 5,8 a 10,9% para o 

IE2h e entre 12,0 a 22,7% para o IE24h. 

As normas ANSI A208.1 [2] e EN 312 [3] estipulam o valor máximo de 8% para o inchamento em 

espessura após vinte e quatro horas de imersão em água. Enquanto que a norma CS 236-66 [1] 

determina o valor máximo de 35% para o inchamento em espessura após vinte e quatro horas de 

imersão. 

Neste sentido, em comparação com os dados encontrados em literatura, os painéis avaliados nesse 

trabalho apresentaram valores médios coerentes. No entanto, em comparação com as normas de 

comercialização, todos os tramentos atenderam apenas as especificações da norma CS 236-66 [1]. 

Ligação interna. Os valores médios de ligação interna, para cada um dos tratamentos, estão 

apresentados na Fig. 3. 
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Figura 3 : Ligação interna dos painéis aglomerados 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 

média de Scott-Knott (5%). 

Houve diferenciação estatística entre os valores médios obtidos para a propriedade ligação interna 

dos tratamentos avaliados. Os painéis produzidos apenas com o material bagaço de cana obtiveram 

o menor valor médio, diferenciando-se estatisticamente dos demais tratamentos. 

Os baixos valores de ligação interna dos painéis de bagaço de cana se deve a alta razão de 

compactação (Tabela 2). Que é resultado da baixa densidade do material e a consequente 

necessidade de aumento do número de partículas para compor um painel de densidade pré 

determinada. Fato que causa o aumento da área superficial para uma mesma quantidade de adesivo, 

promovendo assim, de forma mais acentuada, a redução da propriedade ligação interna. 

Mendes et al. [20] encontraram valores médios de ligação interna para os painéis industriais de 

pinus de 0,5MPa, para os painéis de eucalipto de 0,6MPa e para os painéis de bagaço de cana de 

0,2MPa. 

Barros Filho et al. [7] avaliando a qualidade de painéis aglomerados com bagaço de cana em 

associação com a madeira de eucalipto e pinus e utilizando adesivos uréia-formaldeído e melamina-

formaldeído, obtiveram valores médios de ligação interna variando entre 0,20 a 0,63 MPa. 

Mendes et al. [5] ao avaliarem a qualidade de painéis aglomerados produzidos com a associação de 

bagaço de cana com a madeira de eucalipto, observaram valores variando entre  0,34 a 0,85 MPa 

para a propriedade ligação interna.  

A norma ANSI A208.1 [2] estipula o valor mínimo para ligação interna de  de 0,40 MPa. Enquanto 

que a norma CS 236-66 [1] determina o valor mínimo de 0,42 MPa e a norma EN 312 [3] estipula o 

valor mínimo de 0,30 MPa. 

De forma geral, em comparação com os dados encontrados em literatura, os painéis avaliados nesse 

trabalho apresentaram valores médios coerentes de ligação interna. Em relação as normas de 

comercialização, todos os tratamentos avaliados atenderam a todas as normas citadas. 

Módulo de ruptura e Módulo de elasticidade à flexão estática. Os valores médios de Módulo 

de ruptura (MOR) e Módulo de elasticidade (MOE), para cada um dos tratamentos, estão 

apresentados na Fig. 4 e 5, respectivamente. 

Os painéis aglomerados produzidos apenas com bagaço de cana obtiveram os menores valores 

médios de MOR e MOE, diferenciando-se estatisticamente dos demais tratamentos. Não houve 

diferença significativa entre os outros tratamentos avaliados. 

Os menores valores médios observado para o MOR e MOE dos painéis de bagaço de cana em 

relação aos painéis produzidos apenas com madeira ou com madeira em associação com bagaço de 
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cana, pode ter ocorrido em função da presença de medula no bagaço de cana [8], material esse com 

baixa resistência mecânica, assim como também pela menor ligação interna entre as partículas, fato 

que é comprovado na Fig. 3.  

 
Figura 4 : Módulo de ruptura dos painéis aglomerados 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 

média de Scott-Knott (5%). 

 
Figura 5 : Módulo de elasticidade dos painéis aglomerados 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 

média de Scott-Knott (5%). 

Widyorini et al. [21] avaliando a qualidade de painéis aglomerados produzidos com bagaço de cana 

com e sem medula em associação com algumas variáveis de processamento obtiveram valores de 

MOE variando entre 400 a 1600MPa e de MOR variando entre 2 a 11 MPa 

Mendes et al. [6] ao avaliarem o efeito da porcentagem de associação de bagaço de cana com a 

madeira de eucalipto (25, 50 e 75%) em diferentes tipos de adesivos (uréia-formaldeído e fenol-
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formaldeído) e em diferentes teores de adesivo (6, 9 e 12%) na produção de painéis aglomerados, 

obtiveram valores de MOE  variando entre 915,3 a 1064,7 MPa e de MOR variando entre 9,5 a 11,5 

MPa. 

Mendes et al. [9], ao avaliarem diferentes tipos de materiais lignocelulósicos produzidos no Brasil 

para produção de painéis aglomerados com o adesivo uréia-formaldeído, obtiveram valores médios 

de MOE e MOR de 1643,2 MPa e 20,9MPa para painéis produzidos com bagaço de cana, de 1622,6 

MPa e 19,9MPa para painéis produzidos com madeira de pinus, e de 1654,8 MPa e 21,8 MPa para 

painéis produzidos com madeira de eucalipto, respectivamente. 

A norma ANSI A208.1 [2] estipulam os valores mínimos de 1943,8 MPa para o MOE e de 12,8 

MPa para o MOR, que se refere aos painéis do tipo standard (M-S).  A norma EN 312 [3] determina 

o valor mínimo de1800 MPa para o MOE e de 13 MPa para o MOR, para painéis aglomerados de 

uso interno. A norma CS 236-66 [1] determina o valor mínimo de 2402,63 MPa para o MOE e de 

10,98 MPa para o MOR.  

Em comparação com os dados encontrados em literatura,  os painéis avaliados nesse trabalho 

apresentaram valores médios coerentes de MOR e MOE. Enquanto que em relação as normas de 

comercialização, todos os tratamentos atenderam as especificações das normas ANSI A208.1 [2] e 

EN 312 [3] quando avaliado o MOE. Em relação a norma CS 236-66 [1], apenas os painéis 

produzidos apenas com bagaço de cana não atendeu o mínimo requerido para o MOE. Para o MOR 

todos os tratamentos atenderam a norma CS 236-66 [1]. Contudo, quando utilizado as normas ANSI 

A208.1 [2] EN 312 [3], apenas os painéis produzidos exclusivamente com bagaço de cana não 

atenderam o mínimo requerido. 

Conclusões 

A utilização de bagaço de cana para produção de painéis aglomerados resul tou em melhoria das 

propriedades absorção de água e inchamento em espessura após duas horas de imersão em 

água.  

Para as propriedades mecânicas, os painéis produzidos apenas com bagaço de cana obtiveram 

reduções signifcativas. Contudo, a associação do bagaço de cana com a madeira de pinus ou 

eucalipto permitiram que os painéis atendessem a todos os requisitos exigidos pelas normas CS 

236-66 [1], ANSI A208.1 [2] e EN 312 [3] quando avaliado as propriedade MOR e MOE à flexão 

estática e ligação interna. 

A associação do bagaço de cana com a madeira de eucalipto apresentou, de forma geral, melhores 

resultados que a associação de bagaço de cana com a madeira de pinus. 

O bagaço de cana apresenta grande potencial de utilização na produção de painéis aglomerados. 
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Resumo. Timber structures, especially trusses, represent one of the most important ancient 

engineering structures. But during the lifetime cycle, wood and all members of truss degrade and 

they need to be repaired. 

Collar beam truss is one of the most common types of historical trusses in Czech Republic. The 

most representative joint of this type of timber system is the dovetail joint. It is important to assess 

the joint behaviour, both in terms of strength and stiffness, not only for the design of new trusses, 

but specially, for the intervention on existing structures. Unfortunately, during the ages those joints 

have been constructed by routine and no recommendation for their design exists. 

The behaviour of this carpentry joint can be analysed through the component method based on the 

use of springs simulating the strength and stiffness of each component. In this paper the application 

of this method to dovetail joints is presented and discussed. For that, the behaviour of the dovetail 

joints have been characterized in terms of geometry, materials, stresses involved and common 

damages. 

Introduction 

Timber structures, especially trusses, represents one of the most significant and ancient engineering 

structures. One of the most interesting ones is the trusses of wide constructions as churches, sports 

hall, storehouses, etc. Those timber structures, with their large span trusses reflected the ability of 

carpenters and masters builders to create magnificent construction of those times. Unfortunately, 

due to numerous fires in the Middle Age, few examples of historical trusses remain. In fact, gothic 

and baroque trusses could be considered as the oldest preserved existing trusses in Czech Republic. 

During their lifetime, trusses could be mechanically damaged or degraded due to neglected 

maintenance, influence of wood-rotting fungus and wood-destroying insects (see Fig. 1a), etc. 

Reconstruction of those structures is normally under supervision of Monument Care Department of 

Ministry of Culture of the Czech Republic, as frequently they belong to buildings of the Cultural 

Heritage. Therefore, all interventions must preserve the originality of the construction [1]. 

In each intervention, an accurate diagnosis and analysis of the existing structures are necessary to 

support the decision on which elements need reinforcement or substitution. In this analysis phase, 

the assessment of the behaviour of the carpentry joints is crucial. Joints play an important role in the 

stress distribution within the structure as they represent the key elements in terms of strength and 

ductility [2].  

If the intervention aims to reinforce the structures, normally this objective includes the 

reinforcement of the joints. For that, it is fundamental to assess the joint behaviour to achieve a 

correct improvement of its strength through the reinforcement. On the other hand, if the joint has to 

be “rebuilt”, it is necessary to reproduce the existing joint, with the original behaviour, to preserve 
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the authenticity of the structure. In all conditions, the assessment of the accurate behaviour and 

preservation of the joints is essential. 

  
a) b)

2
 

Fig. 1 Examples of degradation in trusses – a) wood element infested by wood-destroying insects, b) end beam rotted 

In spite of that carpentry joint are constructed in the same way during the time, just by routine, there 

is not many studies, nowadays, focused to historical joints [3-11].  

The oldest existing trusses in the Czech Republic are from Gothic and Baroque periods, as was 

mentioned above. Collar beam trusses with dovetail joints were used in those times. Dovetail joint 

could be used in many places in the construction, some examples of utilization can see at (Fig. 2). 

Because there are almost no studies about dovetail joint, which describes its behaviour, its analysis 

could help for example with creation of some recommendations for designers, how to use the joint 

during reconstruction or what is an appropriate approach during its reinforcement. 

Collar beam truss 

Trusses are constructions which bear and transfer loading from roofs. It is seen that the historical 

trusses in and around the Czech Republic were made only from wood, mostly from pine (Pinus 

sylvestris) and spruce (Picea abies). These wooden trusses were rarely reinforced by metal parts. 

Roofs are exposed to the weather more than other parts of structures. Due to a combination of 

factors, degradation of roof trusses is greater than degradation of other parts of a structure. 

There are more factors that are responsible for the decline in the number of historical trusses in the 

Czech Republic. One of those factors can be attributed to a large number of repairs of roofs. 

Sometimes roofs underwent extensive changes or were completely rebuilt in an effort to modernize 

buildings. The original shape of the roofs and related construction of trusses was forgotten.  

Typical angle of roofs in the Gothic period was about 60°. Although this minimizes the impact of 

snow loads, it increases influence of wind. Hence the truss has to be stiffened to resist wind loads. 

The collar beam truss was developed to this. The collar beam truss can be used for wide span 

construction, because the collar beam minimizes the rafter’s span and at the same time increases the 

stiffness of the truss as a whole. 

In structures where a collar beam supported by posts is used, the loading is transferred directly to 

purlins, which helps in better force distribution. Only rafters carry bending moment and other 

elements carry only axial loads [12]. 

The most common type of damage that collar beam trusses face is due to water that runs off a roof. 

Due to this, the end beam of the rafter (Fig. 1b)) can undergo rot leading to the collapse of the truss. 

                                                           
2
 http://www.tesarskahut.cz/galerie/0031358497385.jpg 
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Another typical damage is connected with large tensile forces in the collar beam. The large 

magnitude of tensile forces can results in a broken rafter in the vicinity of the joints. 

 
 

Fig. 2 Collar beam truss: chapel in Kozojedy (Jičín, Czech Republic) in the left and in right truss of Church of Saint 

Anna in Prague (Czech Republic) – the dovetail joints are in circles 

Dovetail joint 

The dovetail joint is one of the most commonly used joints in collar beam trusses. The structure of a 

dovetail joint is seen in Fig. 3. The joint is a complete wooden carpentry joint. It can be used to 

connect rafters and collar ties, collar ties and posts and many more (types utilization of the joint in a 

construction are shown at Fig. 2). In the joint, both connected elements are weakened of 1/3 of 

width of thinner one to fit together (seen in Fig. 3). The whole joint is held together by a wooden 

key, which is mainly made from hardwood (oak wood in the Czech Republic). 

Inside the joints, loads are transferred through direct contact of its parts by compression. Since 

dovetail joints are used in various positions in a structure, there are lots of variants of geometry of 

the joint that means big variety of the compressive areas used to transfer the loading. Examples of 

compressive areas and forces, which resist to bending moment, are shown at Fig. 4. 

 
Fig. 3 Dovetail joint – connection of rafter and collar tie 

The key of the joint helps in transferring forces too, but its main purpose is to hold the whole joint 

together. Without the key element, the joint cannot work properly (the joint without the key can 

transfers only some types of loading). Even though a deformed key can hold the joint together, the 

gaps created between the elements, reduces efficiency of the transfer of forces. With bigger gaps, 
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the area in compression is smaller and the internal forces as well as local stresses in the joint are 

bigger. 

 

 

Fig. 4 Compressive areas of the joint 

The causes of damage in dovetail joints can be summarized as: 

 Inappropriate fabrication; 

 The joint can undergo mechanical damage arising from fungal or insect attack. The 

longhorn beetle is one of the insects that can cause greater damage to dovetail joint. 

These beetles infest dovetail joints because there are a lot of crannies, where it can put its 

eggs;  

 A collar beam made from turning wood could leads to its bigger torsion deformation. 

This deformation can further lead to pull out or rupture of the key which in turn can cause 

the joint to split-up; 

 Loss of cohesion around the key. This effect is observed in collar beams which have 

shrinkage cracks at a joint end. 

In other hand, damages in dovetail joints can be divided according to the type of loading: 

 Large magnitudes of bending moment could result in the rupture a key. This occurs when 

massive elements are connected. Otherwise, the dovetail plate could be split up in the key 

surrounding due to bending moment (direction of splitting is along the grain) (Fig. 5b)); 

 Rupture of the key due to large tensile forces; 

 A peace of plate behind the key could be sheared off when there is a large tensile force 

and a small gap between the edge of the plate and the hole for the key. Sheared peace of 

plate got the same width as the key dimension. This type of damage is observed when the 

dovetail joint is roughly made and parts of the joint do not fit properly (big gaps between 

elements) (Fig. 5c)); 

 The joint could be disintegrated due to variable wind and snow loading or varying 

conditions of humidity during the year. 

 

 
 

a) b) c) 

Fig. 5 Types of damage of dovetail joint – b) split up of the joint, c) damage due to large tensile force, at a) is joint 

hardened to resist damage according to damage from b) 
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It is obvious that compressive areas are dependent on the geometry of the joint (α angle). The 

geometry of the joint influences compressive areas and hence influences the intensity of resisting 

forces Fz and Fx from Fig. 4. Compressive areas can be calculated easily from geometry of the joint 

using equations (1) – (4). 
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Equation (3) is cosine clause only used for the geometry of the joint. The symbols used in equations 

(1) – (4), are explained in the Fig. 6. 

 
Fig. 6 Dovetail joint – explanation of symbols 

It is obvious that the lower angle α causes bigger compressive areas. If there will be the same forces 

acting on the joint, internal forces in a joint with a smaller inclination will be lower in comparison 

with forces in joints with higher inclination. Fig. 7 shows the relationship between the angle α and 

the compressive area in the joint. For the calculation, elements with cross section b=0.12m x 

h=0.16m and B=0.12m x H=0.2m were used. The influence of offset o (seen in Fig. 6) is neglected. 

In Fig. 7 Az is the compressive area, which transfers force Fz. The same principle was used for 

labelling other compressive areas belong to the forces from Fig. 4. Ac (using part x) is the 

compressive area transferring compression force in the joint and At (using part y) is the compressive 

area, which belongs to the force which transfers tension in the joint.  

Component method 

Wood is not a homogeneous material and it has different properties in each direction. Since force 

depends on the stiffness of the material, the assumption of uniform force distribution does not hold 

well in the case of wood. 

The strength of wood in each direction is influenced by the angle between the grain and the 

compression force. This relation is shown at Fig. 8 for spruce and pine, using the formula suggested 

by EC5 [13]. 
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Fig. 7 Relationship between α angle and the compressive area 
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In equation (5) ,cf   is the compressive strength angled to the grain, ,0cf  is the compressive strength 

parallel to the grain, ,90cf  is the compressive strength perpendicular to the grain and   is the angle 

of the applied force. 
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Fig. 8 Relation between strength of wood and angle of applied force 

Since joints connect elements with different values of strength, there is a difference in deformation 

under loading and hence there will be different forces in the joint. For calculating the equilibrium in 

the joint, it is important to have joint forces dependent on the stiffness of wood, instead of forces 

dependent on the geometry of joint as was shown in equations (1) – (5). For this purpose it is 

possible to use component method according to Wald [14]. 
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Fig. 9 Draft of component method in dovetail joint [14] 

In the component method, the forces in the joint are replaced by springs (seen in Fig. 9) which 

simulate the strength and stiffness of material. Each spring represents only one force which acts on 

the joint. This approach allows to create analytical formulae with parameters, which could be used 

for calculating forces in the joint only with material characteristics (the parameters) of the used 

wood and the loading. Those forces would be used in equilibrium equations, from which, a joint 

design or analysis of the joint could be made. 

As was mentioned above, loading in the joint is transferred through compressive areas. 

Unfortunately, wood compression perpendicular or angled to the grain is not easy to understand. 

According to Van der Put and Leijten [15, 16], there are many factors which influence compression 

strength of wood. For example, position and type of the loading, dimension of compressed element 

and the types of supports. But the most significant influence has type of the loading in combination 

with dimension of element. 

Leijten [16] and van der Put [15] have said that maximum compression strength of wood is 

depended on the ratio (6) between loaded length (l from Fig. 10) and effective – spreading-length 

(lef).  

, ,90c s c

ef

l
f f

l
  (6) 

The loading is not transferred just only with grain under the acting loading, but bigger length of the 

wood grain is used to transfer loads, as it is possible to see in Fig. 10. As it is shown in Fig. 10b), if 

the element is not long enough, spreading-length is much shorter and the full potential of the 

material could not be used.  

 
a) b) 

Fig. 10 Spreading of loading 

Two limit situations when increasing the strength perpendicular to the grain is not possible can 

occur: 
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 If the element is long enough but has an insufficient height (h), spreading is not 

appropriate. Grain is long enough but load spreading do not occur; 

 The same situation arises, when an element is not long enough. In mentioned situation, 

length of the element is almost the same as its height, from that / 1efl l  . This 

possibility is shown by dash line in Fig. 10b). 

On the other hand, it turns up that maximal increasing of compression strength perpendicular to the 

grain occurs when the element can provide effective length 3efl H l  . Then, spreading ratio is 

1:1.5. Typical spreading slope is 45° that means ratio 1:1.  

Conclusion and further developments 

Historical timber structures, especially trusses degrade during its lifetime and they need to be 

repaired. When construction is in the bed bad condition, it is necessary to rebuild whole 

construction or to replace its members. For reconstruction of the historical trusses the historical 

carpentry joints have to be used to preserve originality of the construction. In other hand sometimes 

it is sufficient only to stiffen the broken joint. 

For both reasons, it is necessary to know behaviour of the used joint and its influence of the 

construction. Unfortunately, historical joints are all the time constructed in the same way, just by the 

routine. Since there are not many studies, which describe the joint behaviour, it is necessary to study 

behaviour of the historical carpentry joints. Basis on the studies, some recommendation for 

designers can be set. Those recommendations can help to designers to do the effective interventions 

to the joins during construction recovery. 

The component method can be used to analyse the mechanical behaviour of dovetail joints. This 

method links the geometry of the joint with the response of wood under compression. In component 

method, forces in the joint, which resists to a loading, are replaced by springs for the calculation of 

equilibrium of the joint. This simplification helps with evaluation of equations of equilibrium. 

It is important to know the value of stiffness that needs to be assigned to the spring. Unfortunately, 

available studies which could help with setting of correct stiffness value of springs are not common 

[17, 18], what making necessary to set an experimental campaign for the characterization of each 

spring defined by the component method in the case of dovetails joints.  

In other hand, the influence of the key cannot be forgotten. The forces in the key can be solved from 

equations of equilibrium of internal forces established using the component method and Leijten’s 

[16] and van der Put’s [15] theories.  

Next step of the research will consist of experimental test of elements according to van der Put’s 

assumptions (Fig. 11). From those tests more material characteristics of use wood species (Pinus 

sylvestris and Picea abies) will be obtained. The van der Put’s theory for tested species will be 

shown from tests as well. The small elements according to Fig. 11a) and Fig. 11b) will be tested to 

the compression parallel and perpendicular to the grain in the first step of the tests. By comparison 

of the results from the compression perpendicular to the grain tests according Fig. 11b) and Fig. 

11c) the van der Put theory [15] can be validate. 

After evaluation of the tests, the stiffness in the numerical model using the component method will 

be modified. Later, experimental tests of full scale dovetail joints will be made. By those tests, the 

validity of the stiffness in the numerical model and the numerical model itself will be confirmed. 
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45x90x70 mm 51x51x152 mm 

a) b) c) 

Fig. 11 Test according to van der Put [15] 
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Resumo. O presente trabalho visa apresentar resultados da aplicação de três técnicas inovadoras na 

caracterização de qualidade de compósitos destinados ao uso na contrução civil e movelaria, sendo 

elas: (i) microtomografia de raios X; (ii) densitometria de raios X e (iii) espectroscopia NIR. A 

microCT constitui-se em avançada tecnologia de análise não destrutiva, proporcionando a 

construção de imagens da estrutura interna em 2D e 3D e é de recente aplicação na análise de 

produtos da madeira. Já a densitometria de raios X é considerada como uma das principais técnicas 

não destrutivas de análise da qualidade dos painéis e a espectroscopia NIR pode ser utilizada na 

identificação das matérias primas fibrosas utilizadas nos produtos. A aplicação das três técnicas 

proporcionou minuciosa caracterização de aspectos tecnológicos de compóstios que permitem uma 

melhor definição de uso e aplicação destes produtos na bioengenharia. 

Introdução 

A microtomografia computadorizada de raios X (microCT) fundamenta-se na atenuação de feixes 

de raios X que, ao atravessar um objeto em análise em diversos ângulos, possibilita a reconstrução 

da sua estrutura interna. Como técnica não-destrutiva apresenta inúmeras vantagens na análise da 

madeira e de seus produtos, mantendo a integridade das amostras.   

A microCT constitui-se uma das mais avançadas tecnologias de análise não destrutiva, 

proporcionando a construção de imagens da estrutura interna em 2D e 3D e é de recente aplicação 

na análise de produtos da madeira, porém ainda sendo raros trabalhos com utilização desta técnica 

para controle e caracterização de compósitos de madeira [1,2,3]. 

Já a densitometria de raios X, na fabricação de painéis de fibras e partículas, é considerada como 

uma das principais técnicas não destrutivas de análise da qualidade dos painéis MDF e da madeira 

de árvores de espécies florestais devido à precisão, detalhamento e praticidade [4]. 

A obtenção do perfil densitométrico dos painéis é considerada análise de rotina no controle de 

produção, constituindo-se em importante parâmetro de avaliação da sua qualidade e aplicação e 

permitindo inferências quanto às propriedades mecânicas dos painéis e calibração dos ciclos de 

prensagem [5].  

Já a técnica NIR (Near Infrared), ou espectroscopia do infravermelho próximo, é uma ferramenta 

promissora para a avaliação de produtos lignocelulósicos, sendo que estudos recentes têm 

confirmado o potencial da espectroscopia NIR para avaliar uma série de características da madeira 

[6, 7, 8, 9, 10]. 

Especificamente para painéis de madeira, há aplicações de espectroscopia NIR na identificação do 

percentual de resina, no controle do processo de fabricação, nas características morfológicas, na 
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caracterização das propriedades químico-físico-mecânicas e na identificação de percentuais de 

resíduos agrícolas incorporados. 

Neste contexto, o presente trabalho avaliou a aplicação das técnicas de microCT, densitometria de 

raios X e espectroscopia do infravermelho próximo (NIR) em compósitos confeccionados com 

fibras de eucalipto (E. Grandis), partículas de bagaço de cana-de-açúcar (Saccharum sp) e suas 

misturas.  

Material e Métodos 

Confecção dos compósitos. Fibras de eucalipto (Eucalyptus grandis) e partículas de bagaço de 

cana-de-açúcar (Saccharum sp) foram dispostas internamente à encoladeira e procedeu-se a mistura 

de ambas adicionando-se resina ureia formol (13%) e emulsão de parafina (0,8%) através de bicos 

com ar comprimido, procedendo-se mistura para a homogeneização da matriz fibrosa. 

Posteriormente, a massa de fibras e partículas foi disposta manualmente em uma caixa formadora e 

transportada a um sistema hidráulico de aplicação de pressão, necessária apenas para a retirada de ar 

interno e atuando como uma pré-prensagem. 

Em seguida, o colchão foi disposto em prensa laboratorial marca Siempelkamp (Krefeld, 

Alemanha) e o ciclo de prensagem utilizado foi: 10 s para pressão de 0 a 100 N/cm², 5 s em 100 

N/cm², 20 s para redução até 20 N/cm², 15 s para redução até 10 N/cm², pressão esta mantida por 

50 s, aumento para 30 N/cm² em 10 s e manutenção por 40 s, com posterior redução para 0 N/cm² 

em 5 s. Após a prensagem, os painéis foram climatizados a temperatura ambiente e refilados 

lateralmente com as dimensões finais de 370 x 370 mm, espessura nominal de 15,0 mm e 

densidade nominal de 750 kg m
-
³. 

A Tabela 1 detalha as condições de obtenção dos compósitos. 

Tabela 1 – Variáveis delineadas para obtenção dos compósitos de fibras de eucalipto e partículas de bagaço de cana-

de-açúcar. 

Tratamento
Resina 

UF
Emulsão Painéis

(Nº) (%) (kg/seco) (%) (kg/seco) (%) (%) (Nº)

1 100 3,70 0 0 14 0,8 2

2 75 2,78 25 0,93 14 0,8 2

3 50 1,85 50 1,85 14 0,8 2

4 25 0,93 75 2,78 14 0,8 2

5 0 0 100 3,70 14 0,8 2

1 100 3,70 0 0 13 0,8 4

2 100 3,70 0 0 16 0,8 4

3 95 3,52 5 0,19 13 0,8 4

4 95 3,52 5 0,19 16 0,8 4

5 90 3,33 10 0,37 13 0,8 4

6 90 3,33 10 0,37 16 0,8 4

7 85 3,15 15 0,56 13 0,8 4

8 85 3,15 15 0,56 16 0,8 4

9 80 2,96 20 0,74 13 0,8 4

10 80 2,96 20 0,74 16 0,8 4

11 75 2,78 25 0,93 13 0,8 4

12 75 2,78 25 0,93 16 0,8 4

Fibras de        

eucalipto

Partículas de 

bagaço de cana

A

B

Etapa

 

Técnica de microCT. Foram confeccionados corpos de prova cilíndricos (20 x 15 mm, altura e 

espessura), sendo a estrutura interna dos painéis analisada através de imagens coletadas em 

microtomógrafo de raios X marca Skyscan (Kontich, Bélgica), modelo 1172, cujas características 

são: tubo de raios X com tensão de 100 kV; corrente de 100 μA; câmera digital R-X 12-bit; 3 

posições automáticas de filtro para seleção de energia; tamanho do pixel detector <0.8 μm; detalhes 

de detecção < 1 μm; resolução espacial de 5 μm; comprimento e diâmetro máximo: 100 cm x 7 cm.  

Técnica de densitometria de raios X. Os perfis para caracterização da densidade ao longo da 

espessura dos painéis foram obtidos no densitômetro GreCon (Hannover, Alemanha) modelo DA-

X. Para cada tratamento, foram demarcados e cortados os corpos-de-prova (50 x 50 mm), mantidos 

em câmara de climatização (temperatura-T = 20°C e umidade relativa-UR = 60%) e, em seguida, 

analisados em equipamento GreCon modelo DA-X, com a sequência de obtenção brevemente 

indicada: (i) corte das amostras, (ii) disposição no porta amostra, (iii) início da leitura do perfil ao 

longo da espessura e (iv) saída computacional do perfil densitométrico. 

Para cada tratamento foram obtidos 3 perfis de densidade aparente ao longo da espessura, 

totalizando 15 perfis. 
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Técnica NIR. Espectros foram medidos no modo de reflectância difusa com um espectômetro 

Bruker (Ettlingen, Alemanha) modelo Vector 22/N. Este espectrômetro com transformada de 

Fourier é projetado para análise da reflexão de sólidos com uma esfera integradora de diâmetro da 

área medida = 10 mm. A análise espectral foi realizada dentro da faixa de 12.500 a 3.500 cm
-1

 (800 

a 2850 nm) com resolução de 8 cm
-1

. 

Para cada um dos tratamentos foram preparadas 6 amostras nas dimensões 15 x 50 x 50 mm (total 

de 72 amostras) para obtenção de espectros do material sólido na face lateral após lixamento 

manual (lixa de grana 300 por 45 segundos), com 2 leituras na face lateral após lixamento.  

Resultados 

MicroCT. Para compósitos obtidos no tratamento 1 (100% fibras de eucalipto), e inerentes à 

confecção deste tipo de compósitos em função da fina granulometria do recurso lignocelulósico, há 

poucos espaços vazios não permitindo deiferentes atenuações do feixe de raios X, o que resulta em 

uma imagem homogênea que dificulta interpretações. Já para o tratamento 5 (100% partículas de 

bagaço de cana-de-açúcar), há diferentes atenuações permitindo detalhada análise da estrutura 

interna deste tipo de compósito. 

 

Figura 1 – Imagens microCT de compósitos 100% fibras de eucalipto (A) e compósitos 100% partículas de bagaço de 

cana-de-açúcar (B) 

Densitometria de raios X. Os perfis de densidade aparente ao longo da espessura dos 

compósitos dos tratamentos da Tabela 1 são caracterizados pela maior densidade (961 kg m
-3

) na 

sua face, com gradativa redução e menor densidade (646 kg m
-3

) em seu centro, com tendência de 

estabilização no interior do painel. O perfil de densidade aparente do painel é similar à letra M, 

sendo reportado para painéis MDF manufaturados com elementos fibrosos de diferentes espécies 

[5,11].  

Por outro lado, os perfis de densidade são aplicados na detecão de decréscimo da densidade na 

região central, relacionadas com a matéria prima e com o processo de confecção dos painéis, como 

as verificadas nos painéis com 75% (Figura 2D) e 100% (Figura 2E) de partículas de cana-de-

açúcar, indicativas da cura incompleta da resina e da granulometria e estrutura anatômica das 

partículas na região interna do painel. 

 

A B 
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Figura 2 - Perfis de densidade ao longo da espessura dos painéis, etapa A, com 14% resina. (A) 100% 

eucalipto, (B) 25% cana-de-açúcar e 75% eucalipto, (C) 50% cana-de-açúcar e 50% eucalipto; (D) 75% 

cana-de-açúcar e 25% eucalipto; (E) 100% cana-de-açúcar 

Near infrared. Os espectros da face lateral dos painéis obtidos por espectroscopia na faixa de 

9.000 a 4.000 cm
-1

 do infravermelho próximo (NIR) (Figura 3) indicam a variação dos valores de 

absorbância. A faixa de 5,920-5,950 cm
-1

 é indicativa do componente químico lignina, com os 

espectros apresentando diferenças nos valores de absorbância dos diferentes teores de bagaço de 

cana-de-açúcar utilizados (Figura 3A), [12]. 

Em outras regiões do espectro podem ocorrer tendências conflitantes que, possivelmente, refletem 

as variações da composição química dos painéis e a interação das partículas do bagaço de cana-de-

açúcar, fibras de eucalipto e dosagens de resina.  

 

 

A B 

C D 

E 



 

201 

 

 
 

Figura 3 - Espectros NIR obtidos dos painéis sólidos, com comprimento de onda entre 9.000 a 4.000 cm
-1

 

Conclusões 

- a técnica de microtomografia de raios X (microCT) foi efetiva para caracterização da 

estrutura interna de compósitos particulados. Assim, para painéis com morfologia de partículas 

similares ao MDP a técnica microCT apresentou-se promissora e permitiu alta qualidade de 

imagens para caracterização interna e diferenciações entre as camadas externas (CE) e internas (CI); 

- os perfis densitométricos ao longo da espessura dos painéis, pela técnica de atenuação de 

raios X, evidenciaram as variações da estrutura do painel, em diferentes níveis, em função da 

espessura do corpo de prova. Ainda, os perfis de densidade dos forneceram importantes informações 

de qualidade, aplicadas no ajuste das condições de prensagem e indicações do seu desempenho 

tecnológico; 

- as análises por espectroscopia do infravermelho próximo (NIR) foram sensíveis a 

diferenciação dos percentuais de partículas de bagaço de cana-de-açúcar utilizados nos diferentes 

tratamentos propostos. 
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Resumo. A preocupação com o meio ambiente tem motivado tanto a comunidade científica 

como as empresas, a cada vez mais, investir em pesquisas com materiais de fonte renovável e 

especialmente de resíduos lignocelulósicos. Dentre eles podemos destacar o resíduo de bagaço 

de cana-de-açúcar, produzido em grande quantidade, principalmente pelas indústrias 

alcooleiras e de açúcar. Esse resíduo apresenta um potencial de utilização em diversos 

segmentos da indústria e já vem sendo empregado com sucesso em painéis aglomerados. Nesse  

contexto o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da inclusão de partículas de bagaço de 

cana sem e com tratamento químico em compósitos plásticos. A resina utilizada foi a poliéster 

insaturada ortoftálica, onde foi adicionado o catalisador peróxido de metil-etil-cetona e 

partículas de bagaço de cana, nas proporções de 2 e 15% (em relação a massa de resina) 

respectivamente. Também foram confeccionados compósitos de fibra de vidro nas mesmas 

proporções. O tratamento químico foi realizado para melhorar a interação partícula/matriz e 

consequentemente as propriedades físico-mecânicas. As partículas foram imersas em solução 

de NaOH, pH=12 durante 2 horas. Foram analisadas as propriedades de tração, impacto e 

absorção de água. O tratamento químico mostrou-se ineficaz, pois não alterou o desempenho 

dos compósitos para a maioria das propriedades. Já os compósitos de fibra de vidro 

apresentaram propriedades superiores aos de bagaço de cana sem e com tratamento químico. 

Novos estudos devem ser realizados para a análise de novas formulações do tratamento 

químico. 

Introdução 

Compósitos podem ser definidos como materiais constituídos pela combinação de dois ou mais 

materiais que, após serem misturados, podem ser perfeitamente identificados em sua massa e 

apresentam ainda propriedades superiores a de seus materiais constituintes individualmente. O 

crescente interesse por esses materiais pelos diversos segmentos da indústria se deve a boa sinergia 

na interação dos componentes que o formam, oferecendo melhores características estruturais para 

determinadas aplicações que seus constituintes não ofereciam individualmente, além de fatores 

econômicos [1,2]. 

O interesse por materiais mais sustentáveis tem desencadeado uma crescente busca de novas 

alternativas para substituição das matérias-primas oriundas de fontes não renováveis, tais como as 

fibras de vidro, provenientes do gás natural e petróleo [3,4]. Além de questões relacionadas com o 
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meio ambiente e da demanda atual brasileira por produtos alternativos aos polímeros sintéticos, o 

incentivo à viabilização do uso de fibras/partículas vegetais e resíduos lignocelulósicos torna-se 

importante para o desenvolvimento tecnológico de compósitos poliméricos. Sendo o Brasil um país 

caracterizado pela economia de base agroindustrial o desenvolvimento de compósitos reforçados 

com essas fibras/partículas pode resultar em notável crescimento econômico, além de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável. 

Porém, aspectos relativos à compatibilidade das fibras com as matrizes poliméricas e sua 

hidrofilicidade ainda devem ser investigados, a fim de que essa tecnologia possa ser efetivamente 

implementada na fabricação industrial de compósitos de menor custo e maior resistência mecânica 

[6,7,8,9]. Diante disso o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do tratamento químico de 

partículas de bagaço de cana-de-açúcar em compósitos plásticos. 

Material e métodos 

Matéria-prima. A matriz polimérica utilizada foi composta por resina poliéster insaturada 

ortoftálica, doada pela empresa Fibrasil localizada em Lavras, MG. O agente catalisador utilizado 

foi o peróxido de metil-etil-cetona.  

Foram utilizadas como reforço fibras de vidro e partículas de bagaço de cana-de-açúcar. O resíduo 

de bagaço de cana foi processado em moinho martelo com peneira de abertura de 1,88 mm de 

diâmetro, promovendo a geração de partículas, as quais foram classificadas em peneiras de 20 e 24 

mesh, sendo utilizadas as partículas retidas na peneira de 24 mesh. As fibras de vidro foram 

cortadas manualmente com três cm de comprimento. 

A proporção de partículas e fibras utilizada foi de 15% (massa) e de agente catalisador foi de 2% 

(massa), em relação à massa de resina. A porcentagem de 15% de reforço foi baseada no valor 

máximo cabível no compósito por partículas de bagaço de cana e foi reproduzida também para os 

compósitos de fibra de vidro para facilitar a comparação dos materiais. 

Tratamento químico. As partículas de bagaço de cana foram tratadas quimicamente antes da 

confecção dos compósitos. O tratamento químico foi realizado com o objetivo de melhorar a 

interface fibra-matriz e diminuir a hidrofilicidade das mesmas. O tratamento foi executado com uma 

solução de NaOH (pH = 12) por 2 horas, conforme trabalho prévio de Abreu [10].  

Confecção dos compósitos. Os compósitos foram confeccionados em escala laboratorial, onde a 

resina poliéster insaturada foi misturada com as partículas e com o catalisador. Posteriormente essa 

mistura foi vertida em moldes de ferro untados com silicone para facilitar o desmolde (Fig. 1).  

 
Figura 1. Confecção manual dos compósitos onde a mistura de resina+catalisador+partículas é vertida sobre os moldes. 

Após a cura os corpos-de-prova foram desmoldados e levados para climatização até massa constante 

(20±2°C e umidade relativa de 65±5%). Os tratamentos realizados estão detalhados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Tratamentos avaliados 

Tratamentos Material 

Vidro Compósitos com fibra de vidro 

BC Compósitos com partículas de bagaço de cana 

BC-NaOH Compósitos com partículas de bagaço de cana tratadas/NaOH 

Propriedades analisadas. O ensaio de tração foi determinado de acordo o procedimento descrito 

na norma ASTM D638-01 [11], o de resistência ao impacto conforme ASTM D256 [12] e a 

absorção de água foi determinada de acordo com o procedimento da norma ASTM D570 [13]. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi efetuada para avaliar a interface entre as 

partículas/fibras e a matriz polimérica. As imagens foram obtidas após os ensaios mecânicos na 

região de fratura. O MEV foi realizado com equipamento Zeiss DSM 940. 

Os dados dos ensaios físico-mecânicos foram analisados segundo um delineamento inteiramente 

casualizado onde as médias foram comparadas por meio do teste de Scott-Knott a 5% de 

significância. A análise estatística foi realizada com auxílio do software SISVAR. 

A análise proveniente do MEV foi realizada por meio de descrição visual. 

Resultados e discussão 

A análise de variância da influência dos materiais utilizados foi significativa apenas para as 

propriedades de resistência ao impacto e absorção de água. Os resultados do teste de médias para as 

propriedades físico-mecânicas dos compósitos se encontram a seguir seguidos dos valores do desvio 

padrão (Tabela 2). 

Tabela 2. Propriedades físico-mecânicas dos compósitos. 

Compósitos MOE [MPa] MOR [MPa] I [kj.m
-
²] AA [%] 

Vidro 1901±394 A 20,9±5,3 A  18±4,3 A 1,1±0,1 A 

BC 1867±103 A 12,4±0,9 A 1,2±0,1 B 6,3±0,7 B 

BC-NaOH 1528±634 A 11,4±3,4 A 1,2±0,2 B 8,5±0,7 C 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott (α= 0,05). 

Onde: MOE: módulo de elasticidade na tração, MOR: módulo de ruptura a tração, I: resistência ao impacto e AA: 

absorção de água. 

Não houve diferença estatística para as propriedades MOE e MOR no ensaio de tração para nenhum 

dos materiais o que significa que o tratamento químico com NaOH foi ineficaz. Porém os 

compósitos de bagaço de cana apresentaram comportamento semelhante aos de fibra de vidro e isso 

pode estar relacionado ao volume ocupado por cada material. Devido a baixa densidade do bagaço 

de cana a distribuição do mesmo no compósito foi mais homogênea por ocupar um volume maior. 

O contrário aconteceu com os compósitos de fibra de vidro, devido a densidade maior do material o 

volume ocupado no compósito foi menor o que acarretou em pontos sem reforço, prejudicando 

assim o desempenho do material (Fig. 2).  

Para a propriedade de resistência ao impacto os compósitos de bagaço sem e com tratamento 

químico foram estatisticamente iguais, ou seja o tratamento químico não alterou o desempenho dos 

compósitos, contudo os compósitos de fibra de vidro apresentaram um desempenho 15 vezes maior 

que os de bagaço de cana. O melhor desempenho dos compósitos de fibra de vidro já era esperado, 

devido às características das fibras de vidro e das suas dimensões, especialmente o comprimento (3 

cm). Mesmo obtendo um bom desempenho os compósitos de fibra de vidro apresentaram valores 

inferiores aos relatados na literatura. Vieira et al. [14] encontraram valores em torno de 80 kj.m
-2

 

para compósitos de poliéster ortoftálico com fibra de vidro. Entretanto, isso provavelmente se deve 

a maior proporção de fibra de vidro utilizada pelos autores (25%) o que favoreceu uma ocupação e 

distribuição mais homogênea das fibras no interior dos compósitos. 

O teste de absorção de água foi realizado após a saturação dos compósitos e isso ocorreu após 1200 

horas de imersão em água. Todos os materiais diferiram entre si. Como esperado os compósitos de 
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fibra de vidro foram os que absorveram menos água uma vez que a resina e as fibras de vidro não 

absorvem praticamente nada de água, a absorção de água desses compósitos se deve a presença de 

fissuras, trincas e bolhas dentro do material. Os valores encontrados são semelhantes aos 

encontrados em literatura, 0,97% [15]. O tratamento químico do bagaço de cana mostrou-se ineficaz 

e prejudicial uma vez que os compósitos de bagaço de cana tratados com NaOH absorveram mais 

água que os sem tratamento químico. Os compósitos reforçados com material lignocelulósico 

absorvem mais água devido a hidrofilicidade das fibras/partículas de bagaço de cana. Resíduos 

agrícolas normalmente apresentam maior porcentagem de hemiceluloses, quando comparados a 

resíduos de madeira e isso implica em maior quantidade de sítios de ligação química com a água o 

que pode acarretar em maior absorção de água [16]. 

Sanchez et al. [17] utilizando resina poliéster ortoftálica, proporção de 15% de bagaço de cana e 

modificação química com NaOH (10%) observaram que a absorção de água pela resina é 

praticamente nula e que os compósitos com partículas sem tratamento absorveram mais água que os 

com partículas tratadas. Os autores atribuem isso a melhor interação partícula/matriz que acarreta 

em menor aparecimento de espaços vazios na região interfacial. Esses resultados diferem dos 

encontrados no presente estudo e isso talvez se deva ao tratamento químico mais agressivo usado 

por esses autores (10% NaOH e 24 horas de imersão). As imagens de microscopia revelaram a 

presença de bolhas e fissuras nos compósitos de bagaço de cana, além do arrancamento das 

partículas (Fig. 2, 3 e 4). O arrancamento de partículas sugere uma baixa interação partícula/matriz 

o que influência negativamente no comportamento físico-mecânico dos compósitos. 

 
Figura 2. Imagens de MEV da região de fratura dos compósitos de fibra de vidro. Setas indicam: [1] arrancamento de 

fibras/pull out, [4] concentração de fibras. 

Conclusões 

O tratamento químico das partículas de bagaço de cana foi ineficaz, pois para algumas propriedades 

não acarretou em alterações nos valores médios e para outras alterou as propriedades de forma 

negativa. 

Novas pesquisas devem ser realizadas, incluindo diferentes concentrações de NaOH e tempo de 

exposição. 
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Figura 3. Imagens de MEV da região de fratura dos compósitos de bagaço de cana sem tratamento químico. [A] Imagem 

ampliada 100 vezes, [B] imagem ampliada 350 vezes. Setas indicam: [1] arrancamento de partículas/pull out, [3] 

formação de bolhas. 

 
Figura 4. Imagens de MEV da região de fratura dos compósitos de bagaço de cana com tratamento químico/ NaOH. [A] 

Imagem ampliada 200 vezes, [B] imagem ampliada 500 vezes. Setas indicam: [1] arrancamento de partículas/pull out, 

[3] formação de bolhas. 
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Resumo. Recentemente, em meados do ano 2010, o sistema construtivo Wood Frame, 

consolidado especialmente nos países norte-americanos e europeus, começa a ser apropriado 

por construtores brasileiros. Desde então, uma comissão, formada por interessados do setor, 

trabalha engajada para a regulamentação deste sistema conforme o contexto brasileiro, obtendo 

os primeiros documentos técnicos aprovados pelo Sistema Nacional de Avaliação Técnica - 

SINAT. De forma geral, isto significa um claro avanço para as técnicas construtivas em 

madeira no Brasil. No entanto, esta apropriação do Wood Frame deve ocorrer de forma a evitar 

práticas equivocadas. Incluso nesta preocupação, encontra-se o cumprimento de práticas 

específicas na etapa de produção dos componentes que propiciam fundamentos de 

sustentabilidade. Portanto, visando este cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar 

diretrizes para o processo de produção de componentes do sistema construtivo Wood Frame no 

Brasil. Para isso, além de uma breve apresentação da constituição destes componentes, como 

foco deste trabalho, serão contrastados seus distintos métodos de produção conforme 

ocorrentes no contexto brasileiro, apontando diretrizes para estas etapas visando a 

sustentabilidade nos âmbitos ambiental, social, cultural, político e econômico. 

Introdução 

O sistema leve em madeira, denominado Wood Frame, é historicamente consolidado nos países 

norte-americanos e europeus, respondendo de forma positiva a critérios postulados para construções 

sustentáveis. As vantagens deste sistema atraíram pesquisadores a adaptá-lo ao contexto brasileiro, 

aplicando espécies de madeira oriundas de florestas plantadas no país. Neste sentido, cita-se o 

exemplo do protótipo Stella-UFSC, construído em 2003 pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), em parceria com a empresa Battistella, na região sul brasileira [1]. Todavia, 

apesar dos benefícios evidentes, a propagação deste sistema no mercado ocorreu de forma pontual, 

sem grande impacto no setor de construções em madeira. 

Entretanto, com intuito de transformar positivamente este cenário, em 2009, um grupo formado por 

empresários e engenheiros brasileiros interessados do setor madeireiro, em parceria com o Sistema 

Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná (SENAI-PR) e o Ministério das Finanças e da 

Economia do estado alemão Baden-Württemberg, instituíram a Comissão Casa Inteligente [2]. Este 

grupo opera para determinar regulamentações técnicas para o sistema Wood Frame no Brasil, 

visando garantir sua aplicação padronizada, mantendo um controle de sua qualidade e eficácia. 

Em 2011, as propostas desta comissão resultaram na aprovação do documento técnico intitulado 

“Diretriz nº 005:  Sistemas construtivos estruturados em peças de madeira maciça serrada, com 

fechamentos em chapas delgadas – Sistemas leves tipo Light Wood Framing” [3]. Esta diretriz, 

aprovada pelo o Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT), apresenta critérios mínimos de 

desempenho e métodos de avaliação para os componentes constituintes deste sistema no Brasil. 

 O desempenho do sistema foi testado por meio de ensaios realizados por Instituições Técnicas 

Avaliadoras (ITA) vinculadas ao SINAT. Mediante a aprovação destes resultados, em 2013, 
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concedeu-se à empresa Tecverde, do estado do Paraná, região sul brasileira, o Documento de 

Avaliação Técnica (DATec) n° 020 - "Sistema construtivo TECVERDE: sistema leve em madeira" 

[4].  Na posse do DATec n°020, a Tecverde, em conjunto com a Construtora Roberto Ferreira, 

localizada na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, fundam a rede iVerde com objetivo de 

assessorar outras empresas interessadas, assegurando a execução com qualidade desta recente 

tecnologia em madeira no país [5]. 

Atualmente, não existe o rigor de normas técnicas brasileiras específicas para sistemas leves em 

madeira, pois se exige uma determinada demanda da sociedade para o procedimento de formulação 

destas normas. No entanto, a diretriz SINAT n° 005 e o DATec n° 020 representam uma evolução 

ao dar a fundamentação básica oficial para fornecedores, produtores, projetistas e construtores. 

Portanto, com este incentivo, o cenário atual aponta o surgimento de empresas de pequeno porte nas 

diferentes regiões do país, além de construtores individuais que adquiriram experiência prática nos 

países norte-americanos e europeus. 

Porém, por não ser um sistema tradicional, o desconhecimento técnico sobre o Wood Frame ainda é 

a realidade geral do Brasil. A propagação errônea, gerando produtos com baixa qualidade, pode 

denegrir a imagem positiva do sistema. Assim sendo, é necessário disseminar maiores detalhes 

técnicos sobre todo o ciclo de vida desta edificação, incluindo a cadeia de produção dos elementos 

constituintes. 

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo apresentar diretrizes para o processo de 

produção de componentes do sistema construtivo Wood Frame no Brasil propiciando fundamentos 

de sustentabilidade. Para isto, primeiramente, serão apresentados os métodos ocorrentes de 

produção destes componentes em madeira no país; e, por fim, serão apontadas diretrizes gerais para 

a etapa de produção de elementos pré-fabricados visando a sustentabilidade nos âmbitos ambiental, 

social, cultural, político e econômico. 

Métodos de produção de componentes dos sistemas leves em madeira 

Os sistemas leves em madeira destacaram-se na história da colonização dos países Norte-

Americanos. O sistema construtivo enxaimel evoluiu para o Balloon Frame e, posteriormente, 

Platform Frame, tipologias de Wood Light Framing, com peças de madeira serradas com pequena 

seção. Nesta transformação, os equipamentos utilizados nas construções foram aprimorados da mão 

à máquina: de serrotes manuais a serrarias automáticas, de martelos a pregadeiras pneumáticas, de 

carregadores humanos a guindastes. 

Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1860, o processamento de madeira liderava as inovações 

mecânicas, com melhores ganchos, serrotes e machados, serra-fita, serra-múltipla, serra-circular, 

lixadeiras, máquinas alimentadas mecanicamente e plainas especiais.  Na transição para o século 

XX, as serrarias e os produtos em madeira estavam entre as cinco maiores indústrias no topo do 

ranking nacional americano.  A indústria moveleira e indústria de construção de casas cresceram em 

conjunto com as serrarias, movendo também o setor da construção [6]. No período entre a Guerra 

Fria e a Primeira Guerra Mundial, a industrialização dos componentes construtivos seguiu o fluxo 

da necessidade crescente de habitações e da necessidade de reduzir tempo e custo na produção. 

Portanto, a transformação da produção seguiu do canteiro de obras para a fábrica. Anteriormente, 

com estruturas pesadas, as etapas de processamento da madeira e de montagem geralmente eram 

realizadas unicamente no canteiro. Todavia, atualmente, com as inovações tecnológicas, os sistemas 

leves permitem que a construção ocorra no canteiro, parcialmente na fábrica e no canteiro ou 

totalmente na fábrica. 

Nos Estados Unidos, os principais sistemas industrializados que aplicam o Wood Frame são: os kits 

pré-cortados, os panelizados e os modulares. Nos kits pré-cortados, as peças são cortadas na fábrica 

conforme especificação do projeto e transportadas até o canteiro, onde toda a edificação é 

construída.  Nos sistemas panelizados, os elementos construtivos, tais como painel de parede, painel 

de piso e estrutura de cobertura, são produzidos na fábrica e montados no canteiro. Por fim, no 
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sistema modular, unidades tridimensionais múltiplas são produzidas e montadas na fábrica, sendo 

transportadas ao canteiro de obras onde serão unidas [7]. 

Nos últimos anos, em países da Europa, como Alemanha, Áustria, Finlândia, os sistemas leves em 

madeira são panelizados, produzidos com processos inteiramente automatizados por equipamentos 

controlados por computador denominados Computer-Numerical-Controlled (CNC). Medições, 

cortes, furações, inserção de componentes, transferências de elementos entre estações de trabalho 

são realizados por estes maquinários especializados. Neste caso, a precisão está diretamente atrelada 

ao detalhe do projeto executivo da edificação. 

No Brasil, em meados do ano 2012, um breve levantamento realizado em cinco empresas 

construtoras de pequeno porte das regiões sul e sudeste constatou os seguintes métodos de produção 

do sistema Wood Frame: construção não-industrializada tradicional e construção panelizada pré-

fabricada. 

A seguir será detalhada a composição do elemento de parede para, em sequência, utilizá-lo como 

exemplo ao contrastar estes distintos procedimentos de produção ocorrentes no Brasil. 

Composição do subsistema parede. A estrutura principal da parede é constituída por uma 

ossatura de madeira serrada com seções, geralmente, de 4 cm × 9 cm, tratada em autoclave com o 

preservativo CCA e unidas por pregos anelados galvanizados. Os montantes variam seu 

comprimento de acordo com a altura do pé-direito da edificação e são espaçados entre si conforme a 

carga suportada pelos mesmos, variando entre 30 cm, 40 cm ou 60 cm. As travessas têm o 

comprimento normalmente múltiplos de 120 cm [8, 9]. 

Entre os vazios desta ossatura de madeira, preenche-se com material isolante termoacústico, como a 

lã mineral. Na face interna da parede, chapas de gesso acartonado com espessura de 12,5 cm são 

fixadas na ossatura de madeira com parafusos auto-atarraxantes galvanizados. Na face externa da 

parede, chapas estruturais OSB, com espessura de 9,5 cm, são fixadas na ossatura com pregos 

anelados galvanizados. Sobre a chapa OSB, é grampeada uma membrana hidrófuga. Por fim, o 

acabamento externo é finalizado com a placa cimentícia fixada com parafusos auto-atarraxantes 

(Fig. 1). 

 
Figura 19: Composição do painel de parede 

Construção não-industrializada tradicional. Este método de construção do sistema Wood 

Frame no Brasil constitui na produção dos elementos totalmente no canteiro. Os materiais são 

transportados pelo fornecedor ao canteiro, onde poucos trabalhadores alternam-se ao cumprir todas 

as funções de execução. Geralmente, o mestre de obras é o principal operário encarregado pela 

construção, pois apresenta conhecimento técnico do sistema, muitas vezes adquirido em 

experiências nos países norte-americanos e europeus. 

Para a execução do subsistema parede, as peças de madeira são cortadas com serras circulares no 

comprimento delineado no projeto (Fig. 2). A ossatura em madeira é posicionada sobre uma 
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superfície plana, geralmente sobre o piso radier, e unida com pregos fixados por pregadeiras 

pneumáticas. Em seguida, a ossatura é erguida manualmente para prosseguir a montagem com a 

fixação das chapas Oriented Strand Board (OSB) e a instalação dos demais componentes 

constituintes (Fig. 3). 

  
Figura 20: Peças sendo serradas no canteiro Figura 21: Execução do painel de parede no canteiro 

Construção panelizada pré-fabricada. Este método construtivo constitui na produção dos 

elementos parcialmente entre fábrica e canteiro de obras. 

Na fábrica brasileira, os painéis de parede e os painéis de piso são precisamente cortados e 

montados em sequência adicionando em diferentes estações de trabalhos seus componentes 

constituintes. Após o recebimento e processamento do estoque dos insumos, estes passam por um 

processo de conferência e de anotações para rastreabilidade. 

A madeira beneficiada, após aprovação na análise quanto à presença de defeitos, é serrada nas 

dimensões do projeto com a serra circular, marcada e identificada para as próximas etapas. Quando 

a peça necessita, passa por uma bancada específica para ser furada e cortada com uma furadeira de 

mesa e uma tupia (Fig. 4). Sobre uma mesa com rolamento hidráulico para deslizar os painéis, a 

ossatura de madeira é unida com pregadores pneumáticos (Fig. 5). 

  
Figura 22: Furação de peças de madeira Figura 23: Mesa de montagem da ossatura 

Paralelamente, as chapas OSB e as placas cimentícias estão sendo cortadas nas dimensões do painel. 

Assim, na sequência, a ossatura de madeira pronta recebe a instalação da chapa OSB, membrana 

hidrófuga e placas cimentícias, com o auxílio de grampeador e pregador pneumáticos e 

parafusadeiras elétricas (Fig. 6). Esse painel é erguido e movido por pontes rolantes para o local de 

estoque ainda na fábrica, de onde posteriormente será transportado ao canteiro. 

No canteiro de obras, o painel é posicionado para dar continuidade ao processo de montagem (Fig. 

7). Ali, são realizadas as seguintes tarefas: instalação das esquadrias, execução das instalações 

prediais, preenchimento da ossatura com lã mineral e fixação interna do gesso acartonado. 

Como a demanda de edificações em Wood Frame no Brasil ainda está em estágio inicial, são raras 

as indústrias que possuem um sistema de montagem em fábrica com maquinários automatizados. 

Constatou-se, em uma das cinco empresas visitadas, a instalação desses equipamentos importados 

(Fig. 8). No entanto, seu processo em geral, ainda é executado e controlado pelos trabalhadores 

(Fig. 9). 
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Figura 24: Fixação das chapas cimentícias Figura 25: Estagio inicial do canteiro de obras 

  
Figura 26: Mesa automatizada de montagem Figura 27: Posicionamento das chapas OSB 

Diretrizes para produção de elementos pré-fabricados 

A propagação errônea do sistema construtivo Wood Frame no Brasil, gerando produtos com baixa 

qualidade, pode denegrir sua imagem positiva, incluindo suas características que validam princípios 

de sustentabilidade.  

A questão da sustentabilidade na construção civil deve ser observada em todo o ciclo de vida da 

edificação, o qual inclui sua cadeia de produção, desde extração e transformação da matéria-prima 

em componentes, aplicação no canteiro de obras, utilização e manutenção da edificação e, por fim, 

desmontagem e reciclagem. Mesmo apresentando determinada complexidade, este processo deve 

gerenciar e equilibrar os impactos ambiental, social, cultural, político e econômico envolvidos. 

Incluso no ciclo de vida da edificação, a etapa de produção dos componentes construtivos deve 

ocorrer de forma a resultar em produtos com qualidade. No entanto, além da integridade física, 

outros critérios devem ser respeitados visando os demais princípios da sustentabilidade. 

Conforme apresentado anteriormente, o sistema Wood Frame ocorrente no Brasil tem seus 

componentes produzidos apenas no canteiro de obras ou parcialmente entre fábrica e canteiro (Fig. 

10). Assim, o presente trabalho delimita-se a elencar diretrizes gerais para a etapa de produção 

parcial dos elementos construtivos para Wood Frame em fábrica. 

Para que a etapa de fabricação inicie seu estágio de forma eficiente, antes, é recomendável a 

elaboração do Projeto de Desenvolvimento do Produto (PDP) considerando o contexto que lhe é 

apresentado. Ao projetar o produto, primeiramente, deve-se conferir a disponibilidade, a localização 

e o custo envolvidos para os insumos necessários. É indicado utilizar componentes locais e de 

procedência confiável. Por exemplo, no caso do fornecimento da madeira beneficiada e tratada, é 

imprescindível obter documentos que comprovem sua procedência legal e seu método de tratamento 

utilizado. Para o projeto de componentes dos sistemas construtivos leves, geralmente, são indicadas 

espécies de madeira de florestas plantadas, como o pinus. 
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Figura 28: Produção dos elementos construtivos de parede na fábrica e no canteiro 

Com a viabilidade dos insumos averiguada, o produto deve ser projetado visando à conectividade e 

compatibilidade entre seus componentes constituintes e destes com as demais partes integrantes da 

edificação, permitindo intercambialidade e flexibilidade de todo o arranjo. Ainda neste aspecto, 

outro método complementar é o Projeto para Montagem ou Design for Assembly (DFA), o qual 

incute a necessidade da visão do produto como todo para uma montagem eficiente. Alguns 

princípios e recomendações do Projeto para Montagem sob a visão da manufatura podem ser 

aplicados às necessidades do processo de montagem para elementos construtivos pré-fabricados, 

como os seguintes [10]: 

- simplificar, integrar e reduzir o número de peças; 

- padronização e uso das partes comuns e materiais para facilitar as atividades de projeto e 

padronização da manipulação e das operações de montagem; 

- projetar produtos e montagem à prova de erros, de modo que o processo de montagem não 

seja ambíguo; 

- projetar partes que minimizem o esforço e a ambiguidade nas orientações e manipulações; 

- projetar para a fácil montagem pela utilização de movimentos simples e minimização do 

número de eixos de montagem; 
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- projetar para união e fixação eficientes, utilizando a padronização para minimizar a 

variedade; 

- projetar produtos modulares para facilitar a montagem. 

No caso dos elementos construtivos em Wood Frame, a simplicidade da sua composição é ponto 

facilitador no projeto do produto. No entanto, para otimizar o processo de fabricação e minimizar os 

resíduos gerados, indica-se a padronização dimensional dos produtos. Por exemplo, para o desenho 

dos painéis de parede sugerem-se módulos múltiplos de 120 cm, haja vista a dimensão dos demais 

componentes constituintes, como as chapas OSB e de gesso acartonado. Assim, as edificações 

devem ser projetadas adequadas a estas dimensões modulares [11]. 

Após finalizado o projeto do produto, este segue para a fábrica onde será executado. Em geral, a 

linha de produção em fábrica é sequencial e paralela, conforme a demanda de produtos estimada 

pelos empreendedores. Na planta, as estações de trabalho são posicionadas conforme as relações 

entre as atividades da produção. 

Para a execução do painel, as principais atividades ocorrentes em fábrica, desde o estágio inicial 

com as peças unitárias até a formação do produto completo são: recebimento, controle de estoque, 

armazenamento e conferência da qualidade dos insumos; corte, furação, fixação e união dos 

componentes do painel; conferência, controle de qualidade, armazenamento e estoque do produto 

final (Fig. 10). Estas serão descritas em sequência, no entanto, observa-se que tais acontecimentos 

também ocorrem paralelamente. 

Na fábrica, após o recebimento dos materiais, deve-se controlar sua qualidade, catalogá-los para o 

controle de estoque, identificá-los para futura rastreabilidade e armazená-los adequadamente. Para o 

a execução de painéis de parede pré-fabricados, os principais insumos que passam por estes 

processos são: madeira beneficiada e tratada, membrana hidrófuga, placas cimentícias e conectores 

metálicos. 

Com a leitura do projeto do painel, verificando as dimensões das peças unitárias, cada insumo 

percorre as estações de trabalho para ser cortado e furado conforme a necessidade, utilizando os 

equipamentos correspondentes. Nesta produção, as peças individuais devem ser identificadas 

cruzando os dados iniciais dos lotes dos fornecedores visando o controle de qualidade, para futuras 

inspeções do painel já na edificação. 

Nas últimas estações de trabalho, a ossatura de madeira é unida, a chapa OSB é fixada, a membrana 

hidrófuga é pregada e, por fim, a chapa cimentícia é parafusada, formando o produto final. Após a 

conferência da qualidade do conjunto total, este é armazenado no estoque da fábrica, onde aguarda 

para ser transportado ao canteiro de obras.  

Cada painel pré-fabricado deve ser codificado, contendo no seu banco de dados todas as 

informações preliminares registradas dos componentes constituintes. Esse código deve ser também 

utilizado para informar o posicionamento do painel na construção montada no canteiro, novamente 

como controle da qualidade durante a vida útil da edificação. 

A escala da linha de produção é elaborada com base nos dados de demanda do produto e de custos 

gerais atrelados. Respeitando esta dimensão, os equipamentos e maquinários são criteriosamente 

selecionados, variando seu grau de industrialização e automação. É importante ter equipamentos 

precisos e que reduzem o esforço despendido pelo trabalhador. No entanto, se a escala de produção 

for pequena, não se justifica ter máquinas altamente automatizadas. Entretanto, podem-se utilizar 

equipamentos simples, porém ajustados às necessidades do trabalho, como o exemplo das mesas de 

montagem com soluções que evitam leituras repetitivas do projeto para o posicionamento das peças 

e desnecessários esforços com levantamentos, rotações, arrastes e carregamentos. 

A escolha dos equipamentos e maquinários influencia também o custo do produto final. 

Geralmente, quanto maior o grau da industrialização e automação do processo, maior o custo do 

produto final. Para que a demanda do Wood Frame aumente gradativamente, o preço ainda é grande 

atrativo para a escolha da população. E, no caso, da demanda social, principal objetivo para 

suprimento do déficit habitacional, o custo do produto é fator primordial que possibilita estas 

construções. 
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Além dos critérios relacionados ao bem físico e material da indústria, em todo processo da 

fabricação, as condições dos trabalhadores devem ser atendidas visando sua condição social. A 

questão da salubridade é tão importante para o bem-estar físico do trabalhador, quanto à questão do 

conhecimento prático é necessária para sua inserção no processo global da fábrica. Geralmente, 

deseja-se contratar mão de obra com experiência. No entanto, novos trabalhadores podem e devem 

ser treinados para adquirir habilidades específicas para diferentes funções na produção. 

Especialmente em empreendimentos de pequeno porte, estima-se que estes podem trabalhar em 

equipe, apoiando-se e intercalando-se nas diferentes tarefas. 

Assim, finaliza-se resumindo as seguintes diretrizes gerais para a pré-fabricação de elementos 

construtivos para Wood Frame no Brasil: 

- selecionar matéria-prima local, especialmente de madeira oriunda de florestas plantadas, e  

insumos de procedência nacional, quando possível; 

- elaborar projeto de desenvolvimento do produto (PDP) e projeto para montagem (DFA) com 

intuito de minimizar resíduos gerados e facilitar o processo geral de montagem; 

- identificar a escala da fábrica, assim incluindo a seleção dos equipamentos e maquinários 

envolvidos, conforme demanda do produto e custos envolvidos; 

- projetar a planta da fábrica conforme as atividades sequenciais e paralelas na linha de 

produção, posicionando as estações de trabalho a fim de minimizar o trabalho dispendioso 

ou o cruzamento errôneo de atividades; 

- minimizar os custos de produção para possibilitar o atendimento da demanda social, 

atendendo a construção de habitações populares; 

- inserir o trabalhador no processo de produção global da fábrica, fornecendo capacitação e 

treinamento para incluí-lo nas diferentes funções da produção. 

Estas são diretrizes gerais e preliminares, as quais devem ser ainda mais aprofundadas e testadas 

praticamente para propagação adequada das construções em Wood Frame no Brasil, conferindo a 

experiências prévias ocorrentes nos países norte-americanos e europeus, onde esta prática já é 

consolidada. 

Conclusões 

O presente artigo apresentou a recente transformação no cenário do setor de construções em madeira 

no Brasil com a regulamentação aprovada pelo Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT) 

resultando nos primeiros documentos técnicos nacionais para o sistema construtivo Wood Frame, 

sendo estes a Diretriz SINAT n° 005 e o DATec n° 020. 

No entanto, como este sistema ainda é recente no Brasil, são necessários critérios normativos mais 

específicos que evitem a propagação errônea do mesmo, a qual pode denegrir sua imagem positiva. 

Isto inclui diretrizes para a etapa de produção dos elementos construtivos constituintes do Wood 

Frame no Brasil. 

Para isto, a partir de um levantamento realizado no ano de 2012, nas regiões sul e sudeste 

brasileiras, foram constatados dois principais métodos de produção: construção não-industrializada 

tradicional e construção panelizada pré-fabricada. Contrastaram-se os diferentes métodos pela 

demonstração da produção do subsistema parede. 

Por fim, elencaram-se as principais diretrizes para a pré-fabricação de elementos construtivos em 

Wood Frame visando a sustentabilidade, abrangendo de forma geral seus aspectos ambiental, 

cultural, social, econômico e político. 

Sobre estas diretrizes, conclui-se que o planejamento e a coordenação do processo de produção são 

necessários para a qualidade geral da edificação. Nesse processo, o produto deve ser 

fundamentalmente desenvolvido para padronizar dimensões modulares, facilitando a montagem e 

evitando os desperdícios físicos e materiais gerados. A linha de produção deve ser projetada levando 

em consideração a demanda a ofertar, o custo atrelado, o grau de industrialização desejado e a 

condição social do trabalhador. 
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No entanto, conforme já afirmado, estas são diretrizes gerais e iniciais; necessitando, portanto, de 

maior aprofundamento considerando experiências práticas prévias e elaborando um levantamento 

mais preciso das condições brasileiras para a produção de elementos construtivos em Wood Frame. 
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Resumo. O interesse do estudo sobre a aplicação do aglomerado de cortiça expandida como 

revestimento exterior surge da constatação de dois fatores críticos numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável: a utilização de um produto constituído por um recurso natural – a 

cortiça – e a preocupação em contribuir para uma maior sustentabilidade na construção. No 

estudo pretende-se avaliar a viabilidade da sua utilização através da análise do seu 

comportamento sob diferentes condições. Sendo esta solução relativamente recente, pois 

apenas utilizada há cerca de dez anos, ainda há muito a conhecer sobre a fiabilidade das suas 

características a longo prazo. É neste contexto que este estudo visa aprofundar e confirmar 

aspetos, alguns deles mal estudados, e que têm a ver com as características que poderão fazer deste 

material também uma boa escolha enquanto revestimento exterior. A análise dessas características e 

de outras está a ser realizada em condições reais de exposição, numa célula experimental no LNEC, 

e em laboratório. Nesta comunicação apresentam-se os resultados em laboratório sobre aquelas 

características e compara-se com os resultados da sua aplicação na realidade. 

Introdução 

O aglomerado de cortiça expandida mais comum no isolamento térmico de edifícios é o ICB 

– Insulation Cork Board [1] –, prefabricado na forma de placas com dimensões correntes de 

1000 mm x 500 mm, e obtido a partir da expansão e aglutinação de grânulos triturados de cortiça 

natural.  

Para a obtenção deste produto utiliza-se, em geral, a cortiça que não é processada nas restantes 

indústrias do setor, nomeadamente a falca. Os grânulos de cortiça são expandidos em autoclaves 

(com vapor de água sobreaquecido a 350 °C - 370 °C), ocorrendo durante este processo a exsudação 

da suberina das paredes das células de cortiça, a qual funciona como ligante natural dos grânulos. 

As placas de ICB cobertas pela EN 13170 apresentam massa volúmica aparente (a) inferior a 

130 kg/m
3
, resistência à compressão (10) superior a 90 kPa e resistência mínima à flexão (b) de 

130 kPa. As produções correntes apresentam valores de a entre 100 a 120 kg/m
3
, e valores de 

condutibilidade térmica (a) de 0,039 a 0,042 W/m.K. É possível fabricar placas de ICB com 

massas volúmicas inferiores (80-100 kg/m
3
) de que resultam valores de a também menores (0,037- 

-0,039 W/m.K). 

As características térmicas e acústicas do ICB determinaram as tradicionais aplicações deste produto 

em coberturas em terraço (como isolante térmico suporte do revestimento de impermeabilização), 

em tetos falsos (absorção acústica e eventual isolamento térmico), em coberturas inclinadas e em 

paredes duplas (no espaço de ar intermédio). Mais recentemente as placas de ICB são utilizadas 

como componente isolante térmico de sistemas de isolamento térmico pelo exterior de paredes, do 

mailto:mariacruzroseta@gmail.com
mailto:pinasantos@lnec.pt
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tipo ETICS – External Thermal Insulation Composite  Systems). Nos ETICS as placas de ICB são 

fixadas ao suporte por colagem, por fixação mecânica ou por ambas; a face exterior é revestida (e 

protegida) por uma camada de base (em geral de argamassa cimentícia modificada) armada com 

rede que confere maior resistência à fendilhação e aos choques; os acabamentos finais são variados, 

desde revestimentos por pintura, revestimentos plásticos espessos e revestimentos minerais, até 

ladrilhos e azulejos cerâmicos e, mesmo, pedra natural. Devido ao caráter não tradicional, ou 

inovador, das soluções ETICS, a sua necessária avaliação técnica específica tem conduzido à 

emissão de Documentos de Homologação (DH) do LNEC ou de Aprovações Técnicas Europeias 

(ATE/ETA), estas últimas permitindo a posterior marcação CE do sistema. Qualquer destas 

alternativas
3
 de avaliação técnica inclui soluções de ETICS com placas de ICB como componente 

de isolamento térmico. 

Para o desenvolvimento dos estudos conducentes à emissão de DH ou de ATE/ETA o documento 

de referência tem sido o guia ETAG 004 – Guideline for European Technical Approval of External 

Thermal Insulation Composite System with Rendering [2] elaborado pela EOTA (Organização 

Europeia para a Aprovação Técnica). Em 2003 foram publicadas as normas europeias EN 13499 e 

EN 13500 de especificação das características dos ETICS com isolante térmico em placas de 

poliestireno expandido moldado (EPS) e de lã mineral (MW), respetivamente. 

No processo de fabrico é possível obter diferentes massas volúmicas para o aglomerado de cortiça 

expandida, dependendo da compressão a que estes são submetidos na autoclave. 

Deste modo é possível obter aglomerados com massas volúmicas até 300 kg/m³. No âmbito do 

presente estudo considerou-se um aglomerado com massa volúmica entre 145 e 190 kg/m³, que se 

denominou de ICB-HD (ICB-High Density). De acordo com os fabricantes, as placas deste ICB-HD 

permitem a realização de soluções de revestimento e de isolamento térmico exterior de fachadas
4
, 

sem acabamento adicional ou com um acabamento final de pintura ou de envernizamento, com fins 

decorativos ou de proteção.  

Este tipo de aplicação já existe em Portugal há mais de 10 anos e vai sendo aplicado cada vez mais a 

nível nacional e, sobretudo, internacional. O primeiro projeto realizado foi o Pavilhão Centro de 

Portugal – antigo Pavilhão de Portugal na Expo de 2000 em Hannover. 

A justificação do interesse dos fabricantes, de donos de obra e de projetistas (arquitetos) para este 

tipo de solução inovadora pode resumir-se nos seguintes pontos: aspeto mais natural do 

revestimento do edifício; solução mais ecológica; dispensa de execução dos revestimentos habituais 

do sistema ETICS. 

Este último ponto deveria, em princípio traduzir-se por uma redução de custo da solução. Porém, 

em primeiro lugar há que considerar que se utiliza um isolante mais denso (ICB-HD) e, portanto, 

mais caro. Por outro lado, as exigências em termos quer de aspeto quer de desempenho e de 

durabilidade face à exposição permanente da solução às ações climáticas, mecânicas, biológicas, e 

outras relevantes impõem constrangimentos adicionais. Esta solução não pode ser comparada com a 

aplicação do ICB em ETICS pois, neste caso, o aglomerado, apesar de aplicado no exterior, está 

protegido pelas camadas de base e de acabamento sobrejacentes.  

O caráter inovador da aplicação do ICB-HD como revestimento exterior/isolamento térmico de 

fachadas, o facto de não estar abrangido quer pela norma EN 13170 quer pelo ETAG 004, e o 

desconhecimento quantificado do seu desempenho conduziu à realização do estudo técnico que se 

apresenta
5
 e que procura dar respostas adequadas e otimizadas face aos constrangimentos referidos.  

 

                                                           
3
 -  Para a lista de Documentos de Homologação (DH) do LNEC relativos a sistemas ETICS com placas 

de ICB (nomeadamente, BARBOTHERM CORK, THERMINNOV CORK, SecilVit CORK) consultar 

http://www.lnec.pt/qpe/dh/index_html_2. 
4
 -  Segundo os fabricantes, este produto poderia, ainda, ser utilizado em sistemas ETICS e em isolamento antivibrático, 

aspetos não abordados no presente estudo. 
5
 - O estudo desenvolvido até à data, aqui é apresentado, constitui o trabalho de mestrado [3] do primeiro autor desta 

comunicação. 

http://www.lnec.pt/qpe/dh/index_html_2
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Estudo de avaliação do desempenho do ICB-HD para revestimento exterior/ isolante térmico 

de fachadas 

Generalidades. O estudo desenvolvido [3] com o apoio de um fabricante nacional do 

aglomerado de cortiça expandida de densidade elevada (ICB-HD) consistiu de duas componentes, 

paralelas e complementares: uma aplicação experimental em condições reais e um programa de 

ensaios laboratoriais. 

A aplicação in situ permitiu observar as condições de aplicação da solução, e acompanhar e estudar 

o seu desempenho ao longo do tempo. O programa de ensaios laboratoriais foi definido tendo como 

referência inicial quer as aplicações do ICB corrente (sobretudo em sistemas ETICS) quer as 

características e aspetos de desempenho e de durabilidade inerentes à aplicação particular em 

estudo. 

Como é natural, as duas componentes do estudo foram sendo progressiva e mutuamente 

influenciadas e reformuladas pelos resultados obtidos em campo e em laboratório. 

Embora aplicações anteriores desta solução tenham recorrido a espessuras de ICB-HD muito 

elevadas (em alguns casos superiores a 100 mm) foi reconhecido o interesse manifestado pela firma 

que apoiou o estudo em avaliar a viabilidade técnica do uso de placas com espessura de 

80 mm, as quais, do ponto de vista económico, são sem dúvida uma alternativa mais interessante.  

Nos capítulos seguintes descrevem-se e apresentam-se as condições de realização de cada uma das 

componentes do estudo, e apresentam-se e comentam-se os resultados obtidos até à data e as 

perspetivas de desenvolvimentos futuros. 

   Estudo de campo. Foi possível revestir com placas de ICB-HD uma célula experimental 

localizada no campus do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Departamento de Edifícios) 

construída há mais de vinte anos, com o intuito de avaliar e de observar o seu comportamento in situ 

ao longo de vários meses/anos, em condições reais de aplicação e de exposição (clima de Lisboa). 

A aplicação do ICB-HD como revestimento exterior consistiu na colagem de placas desse produto 

com as dimensões 1000 mm x 500 mm x 80 mm nas fachadas previamente limpas e revestidas com 

uma demão de primário. Adotaram-se dois tipos de colagem, qualquer deles não usado nos sistemas 

ETICS: nas fachadas a nascente e a sul utilizou-se cola prego aplicada em oito cordões em cada 

placa; nas fachadas a norte e a poente aplicaram-se duas demãos de cola de poliuretano – 

impermeável à água – nas fachadas e uma demão em cada placa. Como esta solução apresentou um 

descolamento prematuro, só se utilizou na colagem de uma fiada
6
, e nas restantes placas aplicou-se 

cola prego. 

As placas foram aplicadas com as juntas desencontradas, com encaixe de topo nas fachadas 

nascente, sul e poente, e com encaixe de meia espessura na fachada norte. Nas fachadas a norte e a 

poente, como revestimento de acabamento final, foram aplicados dois vernizes aquosos com um 

pigmento mais claro e um mais escuro, e uma tinta aquosa branca. As restantes áreas de placas de 

ICB-HD não receberam qualquer revestimento. 

Foram realizados ensaios e efetuadas observações – alguns deles ainda em curso – com objetivo de 

se aprofundar o conhecimento sobre a evolução do desempenho e a durabilidade desta solução de 

revestimento e isolamento térmico exterior. Destacam-se os aspetos relativos à colagem das placas; 

à estabilidade dimensional; à alteração de cor; à resistência a choques; à degradação superficial; e à 

alteração do aspeto superficial (aparecimento de novas manchas) do ICB-HD. Durante o período de 

inverno (2013/2014) será dada particular atenção à evolução do teor de água das placas.  

Um mês após a colocação das placas, observou-se que havia algumas placas expostas nas fachadas a 

sul e a poente que estavam empoladas, a começarem a arquear. Por ensaios já realizados a este 

produto tinha-se concluído que a dilatação e a contração expectáveis não são significativas: cerca de 

1 mm para placas com as dimensões das aplicadas na célula. Como tal, poderá ter sido do facto das 

placas, aquando da sua montagem, após ter sido dada uma demão de primário nestas, terem ficado a 

secar ao sol, o que provocou um ligeiro arqueamento que se foi evidenciando ao longo do tempo.  

                                                           
6
 - Embora tenha revestido completamente as duas fachadas como solução de impermeabilização.  
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Verificou-se que ocorre a alteração da cor do aglomerado após, apenas, quatro dias de exposição 

exterior; a superfície aparente do aglomerado começa a aclarar, e cada vez mais se notam umas 

manchas de cor castanha mais escura, originadas pelo processo de fabrico
7
. 

Também as diferentes granulometrias e a exsudação não uniforme das resinas e ceras à temperatura 

de fabrico dos blocos estão na origem de diferentes zonas de cor, textura e rugosidade. Como a 

matéria-prima tem diferentes tipos de falca, provenientes de árvores diferentes, não pode ser 

expectável um bloco homogéneo, com cor igual e aglutinado de igual forma.  

Ao longo das semanas e meses foi visível a reação do aglomerado face à ação da radiação solar, a 

qual se revelou completamente independente da exposição, pois a tonalidade clara da cor é a mesma 

em todas as fachadas. Logo após uma semana após a aplicação detetaram-se também faltas de 

material em várias zonas de placas, o que pode estar relacionado com a ação quer de aves vistas 

junto da célula (as quais debicam o aglomerado) quer do vento, no caso de partículas mais leves ou 

menos ligadas. 

À medida que a superfície das placas de aglomerado vai ficando mais clara é mais visível a 

diferença de textura e de rugosidade entre elas, o que faz com que esta aplicação se apresente ainda 

mais heterogénea a nível visual (Fig.1). Não será alheio a esta ocorrência, o facto das 

granulometrias utilizadas no fabrico não serem as mesmas e a aglutinação do material não ser 

uniforme (Fig.1).  

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Figura 29 – Textura, rugosidade e alteração do alinhamento da placa 

Também na figura é possível ver a alteração do alinhamento da placa da esquerda em relação à da 

direita. Pode ser devido a má colagem, empenamento inicial da placa ou variações dimensionais. 

Facto interessante registado foi, aquando da variação do clima no mês de Outubro com chuvas 

intensas e continuadas, que se verificou, ao toque, que o aglomerado estava encharcado, podendo 

mesmo sentir-se a presença de uma quantidade significativa de água no seu interior. Na semana 

seguinte, apesar de continuar a chover, houve um dia sem precipitação e com temperaturas elevadas 

e, curiosamente, verificou-se, de igual modo ao toque, que o aglomerado estava seco, o aponta no 

sentido de existir uma capacidade de evaporação rápida (superficial) deste material, pelo menos ao 

ar livre. Pela importância de que se reveste este aspeto de desempenho, está-se a proceder à recolha 

periódica de amostras in loco para determinar-se a evolução do teor de água ao longo do tempo e da 

espessura das placas expostas. 

 

                                                           

7
 -  As manchas de fabrico resultam da distribuição não uniforme em profundidade do duche de água utilizado para o 

arrefecimento dos blocos de aglomerado, à saída do autoclave. O arrefecimento deficiente de certas zonas dá origem 

à ocorrência, por um período longo, de zonas incandescentes no bloco. Nestas circunstâncias a matéria-prima 

(incluindo a madeira da falca) podem carbonizar e aglutinar-se, dando lugar a zonas mais escuras que após o corte 

em placas acabam por tornar-se visíveis na superfície das placas. 
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Figura 30 – Célula em período de chuva (esq.) e após esse período (dir.) 

Pode-se concluir, como revela a figura 3 que a alteração de cor provocada pela degradação devida à 

radiação solar é apenas superficial. A espessura da lâmina de aglomerado retirada da superfície é de 

cerca de 1 mm e, tanto no tardoz da lâmina como na célula, observa-se a tonalidade escura 

característica do ICB-HD. 

 
Figura 31 – Superfície após o corte de uma pequena lâmina no revestimento da célula 

Quatro meses após a aplicação das placas na célula, e passados longos períodos de precipitação 

seguidos de dias de sol, as placas readquiriram uma tonalidade mais escura (Fig. 4) e surgiram 

manchas diferentes das manchas de fabrico, mais escuras resultantes da exsudação de ceras e resinas 

que ocorre in situ, como mostra a figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32 – Manchas novas quatro meses após a aplicação das placas 

Programa de ensaios laboratoriais. 

Propriedades e aspetos de desempenho estudados. A definição do programa de ensaios 

laboratoriais foi feita em função das dúvidas que existem da reação do desempenho quando exposto 

a vários tipos de ações, da relevância que certas características têm quando se aplica um 

revestimento exterior, do desconhecimento de certos comportamentos e do interesse em estudar 

algumas características mais específicas. A presença de água no ICB-HD afeta a respetiva eficácia 

como isolante térmico. Como na aplicação final as placas vão estar expostas à ação direta da chuva, 

é essencial conhecer dois aspetos: a influência do teor de água no agravamento do valor da 

condutibilidade (ou da resistência) térmica e as características de absorção/retenção de água, líquida 
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ou em vapor. A exposição das placas de ICB-HD não protegida das ações climáticas naturais obriga 

a avaliar o desempenho e a durabilidade da solução sob a ação de choques térmicos, precipitação, 

ocorrência de ciclos gelo-degelo e em ambientes de nevoeiro salino (proximidade da orla marítima). 

Relacionado com esta exposição merece também investigação a alteração do aspeto da superfície, 

observada em diversas obras já executadas. Finalmente, embora sem grandes expectativas, foram 

ainda abordado o desempenho ao fogo das superfícies revestidas que, face à regulamentação de 

segurança em vigor, pode ser condicionante da aplicação em edifícios em altura. Nas secções 

seguintes apresentam-se e comentam-se os ensaios realizados e em curso.  

Influência do teor de água na condutibilidade/resistência térmica. Com vista a quantificar a 

influência do teor de água na condutibilidade térmica das placas de ICB-HD determinou-se este 

parâmetro em provetes previamente submetidos a condições laboratoriais de humidificação. Assim 

provetes de ICB-HD foram secos em estufa ventilada (105ºC), estabilizados em diferentes 

ambientes à temperatura de 23ºC e humidades relativas de 50%, 80% e ~100% (ambiente saturado) 

e, ainda, submetidos a imersão total em água. Após cada um destes condicionamentos determinou-

se a respetiva condutibilidade térmica. Através da tabela 1 é possível observar a influência do teor 

de água na condutibilidade térmica do aglomerado e, ainda, os valores dos teores de água de 

equilíbrio em cada uma das condições acima referidas.  

Tabela 14: Valores médios de condutibilidade térmica (a em W/m.K) em função do teor de água (u em %m/m) 

10(seco) useco 10(23/50) u23/50 10(23/80) u23/80 10(23/100) u23/100 10(imersão) uimersão 

0,0411 0,03 0,0426 2,0 0,0430 3,6 0,0442 5,9 0,0574 38,8 

Como seria de esperar o ICB é sensível às variações da humidade do ambiente
8
. Todavia do 

contacto prolongado com água líquida (neste caso simulada pela imersão dos provetes) resulta um 

agravamento significativo do teor de água que irá preencher em primeiro lugar os poros existentes 

entre os grânulos. 

Num outro conjunto de provetes foi estudada a evolução ao longo do tempo da absorção de água. 

As figuras 5 e 6 revelam que logo nas horas iniciais de contacto com a água (neste caso por imersão 

total) ocorre uma parte significativa da absorção. 

 
Figura 33 – 1º e 2º dias do ensaio de absorção 

 

                                                           
8
 -  O valor do teor de água (% m/m) obtido em ambiente saturado (u23/100) foi de cerca de 6% (Tabela 1), o qual se 

compara, favoravelmente, com o valor máximo admitido para a colocação no mercado das placas de ICB corrente 

(8% m/m) [EN 13170]. 
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Figura 34 – Evolução da absorção de água 

A absorção de água em situações particularmente desfavoráveis pode, ainda, ocorrer por um 

processo de difusão-condensação de vapor no interior das próprias células do aglomerado. Este 

processo foi analisado através do ensaio de absorção de água por difusão de vapor (EN 12088) – 

habitualmente aplicado a isolantes térmicos de coberturas invertidas – o qual consistiu no 

estabelecimento de gradiente de temperatura e de pressão de vapor entre as faces dos provetes 

(50ºC/100% HR e 1ºC/100% HR). Após quatro semanas de ensaio o acréscimo de massa provocado 

pela acumulação de água no interior placas – nos poros inter-granulares e nas células – corresponde 

a Wdv= 13,3% v/v (ou 79,5% m/m), cerca do dobro do valor obtido por imersão total. Como se 

referiu, a absorção de água está a ser estudado nas placas aplicadas na célula experimental. Embora 

não se preveja que sejam atingidos valores tão elevados (em particular, o ensaio de difusão é 

extremamente gravoso, mesmo para coberturas), um outro fator relevante é a capacidade de 

drenagem e de secagem do aglomerado entre períodos de chuva. Em laboratório e na célula 

experimental estão em curso medições da variação do teor de água ao longo do tempo, sob 

condições de molhagem-secagem. Como seria de esperar, caso ocorra absorção de água no interior 

das células (por difusão) a secagem torna-se muito mais lenta.      

Outro aspeto de desempenho de certa forma relacionado com a absorção de água mas também 

relevante para as situações em que se apliquem revestimentos decorativos ou de proteção superficial 

do ICB-HD (como os vernizes e a tinta aplicados na célula experimental) diz respeito à 

permeabilidade ao vapor de águia que o caracteriza. Na tabela 2 apresentam-se os valores médios 

obtidos num conjunto de provetes de ICB-HD com 80 mm de espessura nominal. 

Tabela 15: Valores médios do ensaio de permeabilidade ao vapor de água   

Fase do ensaio 
Massa volúmica 

aparente [kg/m³] 

Permeância ao 

vapor de água 

W [kg/m
2
.s.Pa] 

Permeabilidade 

ao vapor de 

água δ 

[kg/m.s.Pa] 

Factor de 

resistência à 

difusão do 

vapor de água µ 

ICB-HD 183,6 5,9x10 ־  ¹¹ 4,7 x10 ־  ¹² 40,9 

 

Verifica-se que a permeabilidade é moderadamente elevada, chamando a atenção para a necessidade 

de os eventuais revestimentos exteriores de acabamento terem de ser porosos, sob risco de 

acumulação de água condensada no interior das placas.  

Num outro ensaio foi determinada a redução das propriedades de transmissão do vapor de água 

devidas à aplicação de uma camada de cola de poliuretano na face interior (localização favorável) 

das placas de ICB. Os resultados do ensaio revelam, como seria de esperar (apesar dos poros 
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existentes na superfície do ICB-HD) que esta camada de cola tem características de resistência à 

transmissão do vapor, baixando os valores da permeância e da permeabilidade para cerca de um 

terço (W = 1,8x10 ־  ¹¹ kg/m
2
.s.Pa e δ = 1,5 x10 ־  ¹² kg/m.s.Pa) dos valores obtidos nas placas de ICB-

HD (sem cola). Deste modo esta camada de cola de poliuretano poderá funcionar como uma barreira 

para-vapor. 

Envelhecimento acelerado. A avaliação laboratorial do desempenho e durabilidade das placas 

de ICB-HD foi baseada em ensaios de envelhecimento acelerado adotados para outras soluções de 

isolamento térmico expostas (ETAG 31). A sequência deste ensaio consiste em três fases: uma 

primeira fase de choque térmico; uma segunda de imersão em água; e por fim uma fase de gelo-

degelo. Utilizaram-se duas lajetas de betão (600 mm x 600 mm) simulando o suporte das placas de 

ICB-HD, sobre as quais foram coladas placas de ICB (80 mm de espessura) com os dois tipos de 

cola (um tipo em cada lajeta) utilizados na célula experimental (Tabela 3). 

Tabela 16: Valores médios de absorção de água por unidade de área  

Lajetas 
Área 

[m²] 

Massa 

inicial 

[g] 

Variação 

de 

massas 

no 

choque 

térmico 

[g] 

Absorção 

de água 

por 

unidade 

de área 

[kg/m²] 

Variação 

de 

massas 

na 

imersão 

[g] 

Absorção 

de água 

por 

unidade 

de área 

[kg/m²] 

Variação 

de 

massas 

no gelo-

degelo 

[g] 

Área 

[m²] 

Absorção 

de água 

por 

unidade 

de área 

[kg/m²] 

1 – Cola prego 0,36 22,042 2,016 5,6 2,904 8,1 0,292 0,25 1,2 

2 – Cola 

impermeabilizante 
0,36 23,368 3,688 10,2 1,610 4,5 0,236 0,25 0,9 

Assinala-se em primeiro lugar que em nenhuma fase se registaram degradações aparentes do ICB-

HD. Apesar de não ter sido possível determinar os teores de água absorvida pelas placas de ICB-HD 

após este envelhecimento acelerado o valor correspondente apresenta-se relativamente elevado. O 

ganho de massa por unidade de área de cada provete depende da absorção de água, quer da lajeta de 

betão quer do ICB-HD. O acréscimo de absorção pouco significativo registado durante a fase de 

gelo-degelo é, certamente, devido ao preenchimento dos poros com água que ocorreu nas fases 

anteriores. No final, após a retirada das lajetas do ensaio de gelo-degelo procedeu-se ao corte das 

mesmas para serem sujeitas ao ensaio de tração, com o objetivo de verificar se não teria ocorrido a 

degradação da respetiva coesão interna. O valor médio obtido foi de 50 kPa idêntico à resistência de 

provetes de ICB-HD não sujeitos a qualquer envelhecimento. 

Um outro ensaio de durabilidade permitiu avaliar a degradação da coesão (ou da colagem ao 

suporte) das placas. Este ensaio consistiu no condicionamento de provetes de ICB-HD dentro de um 

equipamento (tanque) com temperatura e humidade relativa elevadas constantes, respetivamente de 

65°C e 100%. Foram retirados conjuntos de cinco provetes ao fim de 7, 28 e 56 dias e 

posteriormente (após condicionamento 23/50) submetidos a ensaios de tração perpendicular às 

faces. 

Colou-se uma placa de ICB-HD (80 mm de espessura) sobre um suporte de chapa de fibrocimento 

com a cola de poliuretano (não faria sentido realizar este ensaios com cola prego). Cortaram-se 

provetes com 100 mm x 100 mm que foram condicionados no ambiente 65°C /100%, e 

submeteram-se aos ensaios referidos. Na tabela 4 seguinte apresentam-se os valores médios da 

tensão de rotura dos provetes obtidos neste ensaio.  

Tabela 17: Valores médios do ensaio de tração perpendicular às faces   

Fase do ensaio 
Tensão de tração 

na rotura [kPa] 

Deformação na 

rotura [mm] 

Inicial 52,1 3,0 

Após 7 dias 41,7 2,9 

Após 28 dias 55,8 2,7 

Após 56 dias 26,7 1,4 
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Verificou-se uma variação irregular da resistência à tração (redução ao fim de sete dias e aumento 

após 28 dias de condicionamento) com uma redução significativa após 56 dias de condicionamento. 

As roturas ocorreram sempre no interior das placas de ICB-HD (descolagem de grânulos) e não na 

camada de colagem, que continuou a cumprir os requisitos de colagem mesmo após 56 dias. 

Relativamente aos valores da resistência à tração perpendicular refira-se que a norma EN 13170 

define níveis para a tensão de rotura à tração perpendicular às faces do aglomerado de cortiça 

expandida, iguais ou superiores a 40 kPa, 50 kPa ou 60 kPa (média de valores dos resultados do 

ensaio). Aquela norma aplica-se ao ICB corrente (massa volúmica inferior a 130 kg/m³) e para 

provetes não envelhecidos. Comparando os resultados obtidos na amostra inicial (e mesmo após 

28 dias de envelhecimento acelerado) de ICB-HD - da ordem dos 50kPa -, estes integram-se nos 

níveis definidos na norma europeia, apesar da massa volúmica significativamente mais elevada que 

apresentam.  

Alteração da cor (exposição artificial acelerada). A alteração da cor (descoloração) das placas 

de ICB-HD tem sido observada nas aplicações de exposição real e, se para uns é uma variação 

natural, para outros é motivo de descontentamento. 

No âmbito do presente estudo recorreu-se à realização de dois tipos de ensaio laboratorial – radiação 

UV e radiação xénon – com o objetivo de observar e compreender o que acontece ao ICB-HD sob 

condições que procuram simular os processos de envelhecimento que ocorrem na exposição natural.  

O primeiro ensaio é realizado num equipamento com lâmpadas UV fluorescentes e em que é 

possível provocar a condensação ou a aspersão de água. Este ensaio simula, apenas, uma parte do 

espectro UV da radiação solar, transmitindo aos provetes uma energia de radiação inferior à real. Os 

ciclos dos ensaios de exposição consistiram numa fase de quatro horas de irradiação (à temperatura 

de 60  3) °C, seguida de quatro horas de condensação a uma temperatura e (50  3) ºC. A duração 

deste ensaio foi de 500 horas com paragens para verificação das alterações nos provetes. Na figura 7 

é possível observar-se a diferença de cor registada no ensaio, a qual não traduz o que acontece na 

realidade para o produto em estudo. Efetivamente há alteração da cor, mas não é significativa. 

Teoricamente, as 500 h de ensaio equivalem a cerca de dois meses e meio de exposição natural. Na 

célula experimental, bem como em obras visitadas, observa-se que ao fim de dois meses a alteração 

de cor é bastante superior à verificada em laboratório. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 35 – Provete inicial (esq.) e após ensaio (dir.) 

Com o intuito de comparar a alteração de cor verificada neste ensaio e em condições naturais, 

colocaram-se na célula experimental quatro provetes, um em cada fachada, com exposição solar 

diferente. A medição da alteração da cor destes provetes foi feita, mensalmente, com o espetro 

fotocromático.  

Nos gráficos seguintes (Figs. 8 e 9) é possível perceber a diferença que ocorre na cor (e a evolução 

da curva da alteração sofrida) no envelhecimento artificial QUV (durante 500 h) e em condições 

reais, ao longo de três meses de exposição. 

O valor de ΔE, denominado por diferença de cor, resulta do produto de três coordenadas retiradas 

do espectro fotocromático.  
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Figura 36 – Espectro fotocromático dos provetes de laboratório do QUV 

 
Figura 37 – Espectro fotocromático dos provetes da célula 

Os valores de ΔE são muito superiores aos obtidos com o ensaio de QUV e constata-se a 

agressividade provocada com as condições exteriores quando comparada com as condições de 

laboratório. 

O segundo ensaio consiste na exposição do ICB-HD a uma lâmpada de arco de xénon, à ação da 

água liquida e de vapor de água. A radiação de xénon simula a distribuição espectral na região do 

ultravioleta e na região do visível. Embora a duração definida para este ensaio seja de 2000 h, no 

âmbito do presente estudo os provetes apenas foi possível manter os provetes durante cerca de 

500 h. Nas figuras 10 e 11 mostra-se a alteração da cor no início e final deste período 

respetivamente. 

 

Figura 38 – Provetes iniciais 0 h 
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Figura 39 – Provetes com 499 h 

Ao fim de 499 h, os provetes aclararam e têm uma tonalidade mais esbranquiçada como a observada 

na célula experimental (condições naturais).   

É percetível a alteração considerável de cor existente nos provetes sendo possível afirmar que a 

lâmpada de xénon provoca um envelhecimento muito próximo do envelhecimento que decorre no 

ICB-HD exposto em condições reais.  

Outros aspetos estudados (nevoeiro salino; reação ao fogo). Prevendo a aplicação desta 

solução em locais próximos do mar realizaram-se este nevoeiro salino. Para este ensaio foram 

colocados seis provetes de ICB-HD, com dimensões de 10 cm x 25 cm x 

8 cm, no interior de uma câmara de nevoeiro salino e sujeitos a dez ciclos de 48h de nevoeiro 

salino/secagem. A duração do nevoeiro salino foi de 10h e a de secagem 38h.  

 

Figura 40 – Aspeto do provete após o 5º ciclo de nevoeiro salino 

Observou-se ao microscópio se havia no interior dos poros da superfície exposta deposição de sal e 

nada foi observado. No tardoz dos provetes e como atrás foi referido, comprovou-se a existência de 

alguns sais cristalizados apenas na superfície dos provetes, como revelam as imagens da figura 

seguinte. 

 

  

 

 

   

 

Figura 41 – Cristais observados na superfície dos provetes 

Em complemente e com o intuito de avaliar se a exposição ao nevoeiro salino afeta a ligação entre 

grânulos das placas de ICB-HD, sujeitaram-se todos os provetes à rotura por flexão. Os valores 

obtidos da tensão de rotura de cerca de 170 kPa são superiores ao valor mínimo de 140 kPa 

preconizado na norma do ICB para isolamento térmico (EN 13170), embora esta se refira a 

aglomerados de menor densidade. A avaliação do desempenho de reação ao fogo do ICB-HD 
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aplicados em superfícies verticais deverá ser efetuado de acordo com a normalização europeia em 

vigor (EN 13501-1).   

Conclusões 

- A aplicação do aglomerado expandido de densidade elevada (ICB-HD) como revestimento 

exterior aparente e isolante térmico de fachadas de edifícios conhece um interesse acrescido, a que 

não são alheias as suas qualidades de produto natural e ecológico.  

Tratando-se de uma aplicação inovadora, importa conhecer e quantificar o seu desempenho e 

identificar os aspetos que podem ser melhorados.  

O LNEC, com o apoio de um fabricante nacional, contribuiu para o desenvolvimento de um 

trabalho de mestrado neste domínio, no âmbito do qual se estudaram diversos aspetos relevantes, 

recorrendo a uma célula experimental em condições naturais de exposição e a um programa 

específico e diversificado de ensaios laboratoriais.  

Como principais conclusões das ações já realizadas, salienta-se: 

- A condutibilidade térmica, em condições habituais de referência, apresenta valores interessantes e 

competitivos (a < 0,045 W/m.K), reconhecendo-se a influência negativa da absorção e retenção de 

água no produto; 

 - Em laboratório é possível introduzir nas placas de ICB-HD quantidades significativas de água, 

por imersão ou por difusão-condensação de vapor, estando em curso o estudo dos mecanismos e dos 

valores atingidos em condições reais de exposição;    

- Avaliou-se a durabilidade da solução com base em ensaios de envelhecimento artificial acelerado 

correntemente aplicados a outras soluções expostas à ação direta dos agentes climáticos 

(temperatura, precipitação, gelo), não se tendo registado degradações aparentes ou perdas 

significativas da ligação inter-granular do produto; 

- A alteração da coloração superficial que sofre o ICB-HD sob a ação da radiação solar foi 

observada em exposição natural e estudada em laboratório com diferentes métodos (QUV e xénon); 

o carácter cíclico das alterações em exposição natural e a identificação do método laboratorial de 

avaliação mais adequado continuam a ser objeto de estudo para melhor compreensão do processo e 

eventual definição de soluções de proteção.  
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Resumo. Nos últimos anos as pesquisas tem se concentrado, cada vez mais, na busca por 

materiais mais sustentáveis e de origem renovável. Essa mudança de paradigma se deve tanto a 

fatores econômicos como ambientais. As fibras/partículas/feixes vegetais tem apresentado bom 

desempenho em vários produtos, sendo inclusive já utilizadas como reforço na indústria de 

plásticos. Nesse contexto o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da inclusão de feixes de 

malva sem e com tratamento químico em compósitos plásticos. A resina utilizada foi a 

poliéster insaturada ortoftálica, onde foi adicionado o catalisador peróxido de metil-etil-cetona 

e feixes de malva, nas proporções de 2 e 15% (em relação a massa de resina), respectivamente. 

Também foram confeccionados compósitos de fibra de vidro nas mesmas proporções. O 

tratamento químico foi realizado para melhorar a interação feixe/matriz e consequentemente as 

propriedades físico-mecânicas. Os feixes foram imersos em solução de NaOH, pH=12 durante 

2 horas. Foram analisadas as propriedades de tração, impacto e absorção de água. Para a 

maioria das propriedades mecânicas os compósitos de malva sem tratamento apresentaram 

desempenho superior aos de fibras de vidro. O tratamento químico mostrou-se ineficaz, pois 

prejudicou o desempenho dos compósitos para a maioria das propriedades. Portanto novos 

estudos devem ser realizados para a análise de novas formulações do tratamento químico. Os 

feixes de malva apresentaram grande potencial de utilização como reforço em compósitos.  

Introdução 

Na mistura de dois componentes, de natureza química diversa, de qualquer dimensão ou forma, para 

que ocorra uma interação é essencial a existência de áreas de contato entre eles. Em uma mistura 

polimérica, os constituintes podem interagir entre si, a nível molecular, resultando em uma única 

fase chamada de sistema miscível, ou interagir somente na interface, ocorrendo mais de uma fase 

chamada de sistema imiscível, com compatibilidade parcial, ou ainda apenas coexistir, havendo 

incompatibilidade. A compatibilidade entre os componentes das misturas poliméricas imiscíveis é 

de grande importância para o desempenho da mistura, pois quando há incompatibilidade, a interface 

é a região mais fraca, ou seja, é o local onde ocorre a falha do material. A incompatibilidade causa 

problemas no processamento e nas propriedades dos compósitos. Quando há compatibilidade 

interfacial, todos os componentes da mistura podem ser poliméricos ou não. Em qualquer desses 

casos, sempre que há um componente matricial e um estrutural e o sistema constitui um compósito 

[1,2]. 

O interesse por materiais mais sustentáveis tem desencadeado uma crescente busca de novas 

alternativas para substituição das matérias-primas oriundas de fontes não renováveis, tais como as 

fibras de vidro, provenientes do gás natural e petróleo [3,4]. Além de questões relacionadas com o 

meio ambiente e da demanda atual brasileira por produtos alternativos aos polímeros sintéticos, o 
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incentivo à viabilização do uso de fibras/partículas/feixes vegetais e resíduos lignocelulósicos torna-

se importante para o desenvolvimento tecnológico de compósitos poliméricos. Sendo o Brasil um 

dos maiores produtores de fibras celulósicas de eucalipto [5] e um país caracterizado pela economia 

de base agroindustrial o desenvolvimento de compósitos reforçados com essas 

fibras/partículas/feixes pode resultar em notável crescimento econômico, além de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. 

Porém, aspectos relativos à compatibilidade das fibras/partículas/feixes lignocelulósicos com as 

matrizes poliméricas e sua hidrofilicidade ainda devem ser investigados, a fim de que essa 

tecnologia possa ser efetivamente implementada na fabricação industrial de compósitos de menor 

custo e maior resistência mecânica [6,7,8,9]. Diante disso o objetivo desse trabalho foi avaliar o 

efeito do tratamento químico de feixes de malva em compósitos plásticos. 

Material e métodos 

Matéria-prima. A matriz polimérica utilizada foi composta por resina poliéster insaturada 

ortoftálica, doada pela empresa Fibrasil localizada em Lavras, MG. O agente catalisador utilizado 

foi o peróxido de metil-etil-cetona.  

Foram utilizadas como reforço fibras de vidro e feixes de malva (Urena lobata L.). As fibras de 

vidro e os feixes de malva foram cortados manualmente com três cm de comprimento. 

A proporção de feixes e fibras utilizada foi de 15% (massa) e de agente catalisador foi de 2% 

(massa), em relação à massa de resina. A porcentagem de 15% de reforço foi baseada no valor 

máximo cabível no compósito por feixes de malva (de forma manual) e foi reproduzido também 

para os compósitos de fibra de vidro para facilitar a comparação dos materiais. 

Tratamento químico. Os feixes de malva foram tratados quimicamente antes da confecção dos 

compósitos. O tratamento químico foi realizado com o objetivo de melhorar a interface fibra-matriz 

e diminuir a hidrofilicidade das mesmas. O tratamento foi executado com uma solução de NaOH 

(pH = 12) por 2 horas, conforme trabalho prévio de Abreu [10].  

Confecção dos compósitos. Os compósitos foram confeccionados em escala laboratorial, onde a 

resina poliéster insaturada foi misturada com o catalisador e vertida sobre os feixes/fibras alocados 

em moldes de ferro untados com silicone para facilitar o desmolde (Fig. 1).  

 
Figura 1. Confecção manual dos compósitos, onde a resina é vertida sobres os feixes de malva. 

Após a cura os corpos-de-prova foram desmoldados e levados para climatização até massa constante 

(20±2°C e umidade relativa de 65±5%). Os tratamentos realizados estão detalhados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Tratamentos avaliados 

Tratamentos Material 

Vidro Compósitos com fibra de vidro 

Malva Compósitos com feixes de malva sem tratamento 

Malva-NaOH Compósitos com feixes de malva tratados/NaOH 

Propriedades analisadas. O ensaio de tração foi determinado de acordo o procedimento descrito 

na norma ASTM D638-01 [11], o de resistência ao impacto conforme ASTM D256 [12] e a 

absorção de água foi determinada de acordo com o procedimento da norma ASTM D570 [13]. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi efetuada para avaliar a interface entre os 

feixes/fibras e a matriz polimérica. As imagens foram obtidas após os ensaios mecânicos na região 

de fratura. O MEV foi realizado com equipamento Zeiss DSM 940. 

Os dados dos ensaios físico-mecânicos foram analisados segundo um delineamento inteiramente 

casualizado onde as médias foram comparadas por meio do teste de Scott-Knott a 5% de 

significância. A análise estatística foi realizada com auxílio do software SISVAR. 

A análise proveniente do MEV foi realizada por meio de descrição visual. 

Resultados e discussão 

A análise de variância da influência dos materiais utilizados foi significativa para todas as 

propriedades avaliadas. Os resultados do teste de médias para as propriedades físico-mecânicas dos 

compósitos se encontram a seguir, seguidos dos valores do desvio padrão (Tabela 2). 

Tabela 2. Propriedades físico-mecânicas dos compósitos. 

Compósitos MOE [MPa] MOR [MPa] I [kj.m
-
²] AA [%] 

Vidro 1901±394 B 20,9±5,3 B  18,0±4,3 A 1,1±0,1 A 

Malva 2592±551 A 32,5±3,8 A 15,4±3,1 A 4,5±0,7 C 

Malva-NaOH 1605±533 B 25,7±8,5 B   7,1±4,0 B 3,6±1,1 B 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott (α= 0,05). 

Onde: MOE: módulo de elasticidade na tração, MOR: módulo de ruptura a tração, I: resistência ao impacto e AA: 

absorção de água. 

Os compósitos de malva tratada e fibras de vidro foram estatisticamente iguais e apresentaram 

valores médios inferiores aos compósitos de malva sem tratamento para as propriedades de MOE e 

MOR. Portanto, o tratamento químico foi ineficiente e prejudicial uma vez que acarretou em 

diminuição das propriedades de tração. O baixo desempenho dos compósitos de fibra de vidro, pode 

estar relacionado ao volume ocupado pelo material, devido a densidade maior das fibras de vidro o 

volume ocupado no compósito foi menor do que nos de malva o que acarretou em pontos sem 

reforço, prejudicando assim o desempenho do material (Fig. 2).  

Um estudo investigando a incorporação de feixes de sisal (20%) com 3,5 cm de comprimento em 

compósito poliéster insaturado revelou valores médios de 31,8 MPa para MOR e 1950 MPa para 

MOE, esses valores são próximos aos encontrados no presente estudo. Os autores observaram 

também que os valores dessas propriedades aumentam com o aumento na proporção de feixes (até 

50% de feixes) [14]. 

Para a propriedade de resistência ao impacto os compósitos de fibra de vidro e malva sem 

tratamento foram estatisticamente iguais e apresentaram valores médios superiores aos compósitos 

de malva tratada, o que significa que o tratamento foi ineficiente e prejudicial, uma vez que, os 

valores médios caíram pela metade para compósitos com malva tratada. Mesmo obtendo um bom 

desempenho os compósitos de fibra de vidro apresentaram valores inferiores aos relatados na 

literatura. Vieira et al. [15] encontraram valores em torno de 80 kj.m
-2

 para compósitos de poliéster 

ortoftálico com fibra de vidro. Entretanto, isso provavelmente se deve a maior proporção de fibra de 

vidro utilizada pelos autores (25%) o que favoreceu uma ocupação e distribuição mais homogênea 

das fibras no interior dos compósitos. 



 

234 

 

O teste de absorção de água foi realizado após a saturação dos compósitos e isso ocorreu após 1200 

horas de imersão em água. Todos os materiais diferiram entre si. Como esperado os compósitos de 

fibra de vidro foram os que absorveram menos água uma vez que a resina e as fibras de vidro não 

absorvem praticamente nada de água, a absorção de água desses compósitos se deve a presença de 

fissuras, trincas e bolhas dentro do material. Os valores encontrados para os compósitos de fibra de 

vidro são semelhantes aos encontrados em literatura, 0,97% [16]. Os compósitos reforçados com 

material lignocelulósico absorvem mais água devido a hidrofilicidade das fibras/feixes de malva 

[17]. O tratamento químico dos feixes de malva mostrou-se eficaz para esta propriedade uma vez 

que os compósitos de malva tratada com NaOH absorveram menos água que os sem tratamento 

químico. As imagens de microscopia revelaram a presença de bolhas e fissuras nos compósitos de 

malva, além do arrancamento dos feixes (Fig. 2, 3 e 4). O arrancamento de feixes sugere uma baixa 

interação feixe/matriz o que influência negativamente no comportamento físico-mecânico dos 

compósitos. 

 
Figura 2. Imagens de MEV da região de fratura dos compósitos de fibra de vidro. Setas indicam: [1] arrancamento de 

fibras/pull out, [3] concentração de fibras. 

 
Figura 3. Imagens de MEV da região de fratura dos compósitos de feixes de malva sem tratamento químico. [A] 

Imagem ampliada 100 vezes, [B] imagem ampliada 400 vezes. Setas indicam: [1] arrancamento de feixes/pull out, [2] 

formação de bolhas, [3] concentração de feixes de malva. 

Conclusões 

O tratamento químico dos feixes foi ineficaz e prejudicial pois acarretou em piora das propriedades 

mecânicas analisadas, o tratamento químico mostrou-se eficiente somente para propriedade de 

absorção de água. Novas pesquisas devem ser investigadas, incluindo diferentes concentrações de 

NaOH e tempo de exposição. Contudo, os compósitos de malva sem tratamento apresentaram ótimo 

desempenho com propriedades iguais e algumas vezes superiores aos compósitos de fibra de vidro. 
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Figura 4. Imagens de MEV da região de fratura dos compósitos de feixes de malva com tratamento químico/ NaOH. [A] 

Imagem ampliada 50 vezes, [B] imagem ampliada 500 vezes. Setas indicam: [1] arrancamento de feixes/pull out, [3] 

concentração de feixes de malva, [4] fissuras na região interfacial feixe/matriz. 
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Resumo. Estruturas fibrosas com base em fibras naturais têm ganho um espaço fundamental 

quando é necessário desempenhar funções de separação, drenagem, filtração, proteção e reforço, em 

solo. A utilização das fibras naturais torna as obras de engenharia mais sustentáveis, visto tratar-se 

de matérias-primas renováveis, biodegradáveis, de baixo consumo energético e não tóxicas. No 

presente trabalho estudou-se a influência da degradação provocada por raios ultravioleta, calor e 

humidade no comportamento mecânico de fibras naturais de origem vegetal usadas em geotêxteis, 

incluindo fibras de sisal, de banana e de coco. O estudo da durabilidade das fibras naturais incluiu 

ensaios de envelhecimento acelerado e ensaios em condições reais, em contacto com o solo, num 

período de 3 meses. Foram retiradas amostras em intervalos de 15 dias e realizados ensaios de 

caracterização mecânica de modo a avaliar o efeito dos parâmetros referidos. Os resultados obtidos 

permitem concluir que em todas as fibras estudadas se verifica uma degradação acentuada das fibras 

nos primeiros 15 dias. Este estudo mostra que as fibras de sisal e de banana, submetidas a 

degradação em solo, apresentam maior perda de resistência ao longo do tempo que as amostras 

submetidas a ensaios de envelhecimento acelerado em QUV. Na conceção de geotêxteis em fibra 

natural, é de salientar que as fibras de banana apresentam uma degradação muito acentuada 

tornando-as de difícil aplicação em geotecnia; as fibras de sisal e de coco apresentam características 

que as tornam apropriadas para desempenhar várias funções. 

Introdução 

A preocupação pelo sustentabilidade do estado do planeta é atualmente uma preocupação 

comum a várias áreas, sendo que a engenharia civil, em geral, e a geotecnia, em particular, não 

são indiferentes a esta tendência. Neste sentido, o estudo da utilização de materiais de origem 

natural na substituição dos materiais convencionais de origem sintética largamente utilizados, 

tem-se revelado uma das componentes mais importantes desta tendência. Estruturas fibrosas 

com base em fibra naturais têm ganho um espaço fundamental quando é necessário 

desempenhar funções de separação, drenagem, filtração, proteção e reforço do solo. A 

utilização de fibras naturais neste tipo de estruturas torna estas obras mais sustentáveis, visto 

tratar-se de matérias-primas renováveis, biodegradáveis, de baixo consumo energético e não 

tóxicas. 

Os geotêxteis podem ser definidos como estruturas fibrosas permeáveis que quando se 

associam com o solo apresentam a aptidão para desempenhar diversas funções como separação, 

filtração, reforço, drenagem e proteção [1]. Estes materiais são largamente utilizados em 

inúmeras obras de engenharia, tais como na construção de aterros, estradas, aeroportos, 

reservatórios, canais, proteção de taludes e obras costeiras [1].  

A seleção do tipo de fibra, assim como a sua arquitetura (orientação fibrosa), é de extrema 

importância para as aplicações baseadas em geotêxteis [2]. As fibras sintéticas são atualmente 

as mais utilizadas em geotêxteis para obras de engenharia onde as propriedades físicas, 
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químicas e de durabilidade são requisitos primordiais das aplicações. As fibras comummente 

utilizadas são: poliéster, polipropileno, polietileno e poliamida [3][4]. 

No entanto, a utilização de fibras sintéticas apresenta-se como um meio de poluição para os 

solos, uma vez que não são biodegradáveis, nem apresentam compatibilidade para com estes. A 

sua origem é também um fator chave a ter em consideração, uma vez que, tendo como 

precursor o petróleo e devido a toda a conjuntura mundial, o seu preço aumenta de dia para dia, 

apresentando-se, desta forma, como materiais com um custo cada vez mais elevado, tornando 

os produtos resultantes igualmente dispendiosos [2]. As fibras vegetais, por terem a sua origem 

em fontes renováveis, são candidatas por excelência para utilização em geotêxteis, sendo que a 

sua degradação com o tempo é um fator de interesse em algumas fases de projetos. No entanto,  

em algumas das funções referidas, a estabilidade dos geotêxteis deve ser estudada, visto que, esta 

pode ser reduzida com o passar do tempo [5]. 

O comportamento mecânico de um geotêxtil depende essencialmente da orientação das fibras 

com que é produzido, assim como da natureza das próprias fibras. A resistência química 

depende da composição química das fibras utilizadas individualmente, sendo que, por exemplo, 

fibras finas com grande área de superfície estão sujeitas a um ataque químico mais rápido, 

enquanto fibras mais grossas sofrem ataques químicos mais lentos [3]. 

Vários estudos têm vindo a ser realizados no âmbito dos geotêxteis em fibra natural. Com o 

intuito de avaliar a eficácia de geotêxteis para a proteção de aterros foram realizados ensaios de  

biodegradação de campo em Kerala, no sul da Índia, onde os resultados mostram que a 

utilização de geotêxteis é uma medida ecologicamente viável e eficaz para a proteção de 

encostas íngremes[6]. Os ensaios realizados consistiram na escavação de trincheiras com 30x30 

cm no topo das encostas que serviam como ancoragem do geotêxtil posteriormente desenrolado 

ao longo do declive. A biodegradação foi estudada com base em ensaios de resistência à tração 

uniaxial durante o período do estudo. Foi observado que, após sete meses, a resistência à tração 

foi reduzida em 70%, tendo sido verificado o crescimento da vegetação, concluindo-se que a 

taxa de degradação do geotêxtil durante o período de ensaios não afetou o controlo da erosão 

[6].  

Estudos sobre o comportamento da degradação de geotêxteis em fibra de coco foram realizados 

por um período de quatro meses em solo, de modo a estudar o efeito da biodegradação em 

condições climatéricas tropicais. Os geotêxteis foram colocados em seis poços com um metro 

cúbico a diversas profundidades, nomeadamente 15 cm, 45 cm, 75 cm e 100 cm, o solo foi 

colocado livremente, sendo as amostras recuperadas em intervalos de 30, 60, 75, 105 e 120 

dias. O estudo do comportamento foi realizado através de ensaios de resistência à tração das 

amostras para os diferentes intervalos de tempo, de modo a perceber-se qual a influência da 

profundidade e da altura relativamente à biodegradação. Concluiu-se haver redução da 

resistência ao longo do tempo, devido à ação de microrganismos, sendo a biodegradação mais 

evidente a uma profundidade de 75 cm [7]. 

Estudos realizados por Mukkulath & Thampi (2012) sobre a durabilidade de geotêxteis de fibra 

de coco, foi realizada como biofiltros para o tratamento de águas residuais, tendo a resistência 

à tração sido determinada após cada ensaio. Os resultados mostram que a perda de resistência à 

tração é influenciada pelas características do efluente, devido ao crescimento de 

microrganismos, que dependem da concentração de substratos na água residual. Por outro lado, 

os estudos de permeabilidade mostram uma redução da permeabilidade, que é influenciada pela 

taxa de carregamento orgânico sobre os filtros e pela duração da operação de filtragem. É 

também verificado que o pH do meio influencia a resistência à tração das fibras de coco[8]. 

No presente trabalho pretendeu-se estudar a influência da degradação provocada por raios 

ultravioleta, calor e humidade no comportamento mecânico em fibras naturais de origem 

vegetal para produção de geotêxteis. Por outro lado, pretendeu-se igualmente comparar a 

degradação provocada por ação de agentes naturais, quando as fibras estão em contacto com o 

solo, com a degradação provocada por agentes agressivos simulados em laboratório. O estudo 
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incluiu a utilização de três tipos de fibra natural incluindo sisal, coco e banana, com quatro 

massas lineares diferentes. 

Para o dimensionamento de geotêxteis, o solo e as suas características devem também ser 

estudadas, de forma a obter um produto adequado ao local onde vai ser aplicado, incluindo-se 

assim a composição, o teor de humidade, o índice de plasticidade, densidade, pH, entre outros 

[9].  

Para o desenvolvimento de geotêxteis em fibra natural, torna-se fundamental identificar as funções 

que este vai desempenhar, devendo ter-se em conta as características do solo, de modo a projetar 

soluções capazes de resolver problemas, conseguindo assim colocar as fibras naturais em vantagem 

competitiva com os materiais sintéticos [5]. 

Materiais e metodologias de ensaio. 

Materiais. Os materiais utilizados no presente estudo foram fibras naturais de origem vegetal, 

nomeadamente, fibras de sisal, de coco e de banana e o solo para a análise do comportamento das 

referidas fibras quando colocadas em contacto com este. A razão desta seleção prende-se pelo fato 

de serem das fibras vegetais com maior potencial de aplicação em geotêxteis, pelas suas 

propriedades físicas e mecânicas, e também pela disponibilidade. Para os ensaios de contacto com o 

solo, este foi extraído de um talude localizado em Calendário - Vila Nova de Famalicão. 

Fibras naturais. As fibras de sisal em estudo são oriundas do Brasil, sendo classificadas como 

fibras naturais, orgânicas, de origem vegetal, provenientes da folha do sisal com denominação 

científica de Agave Sisalana. Para o presente estudo, foram selecionadas 3000 fibras de sisal 

recolhidas aleatoriamente de um fardo. Após a determinação da massa linear de todas as fibras, 

verificou-se, tal como esperado, uma elevada variabilidade deste parâmetro, tendo-se optado por 

agrupar as fibras em intervalos representativos. O resultado desta tarefa foi uma distribuição com 

assimetria positiva que derivou nos intervalos mais representativos para as fibras de sisal analisadas, 

incluindo-se os intervalos de massas lineares [26-30], [31-35], [36-40] e [41-45] tex. 

As fibras de coco são classificadas como fibras naturais de origem vegetal provenientes do fruto de 

uma planta designada por coqueiro, e com nome científico Cocus Nucifera, tendo como 

proveniência o Brasil. Para a seleção dos intervalos de massas lineares mais representativas da 

população de fibras de coco, foram contadas cerca de 4000 fibras, medidas e pesadas, de modo a 

determinar a massa linear de cada fibra para posterior agrupamento em intervalos. A contagem das 

fibras de coco representou uma distribuição com assimetria positiva e os intervalos de massas 

lineares representativos são [16-20], [21-25], [26-30] e [31-35] tex. 

As fibras de banana são classificadas como fibras naturais de origem vegetal, com proveniência do 

caule da bananeira, sendo que as fibras de banana e com nome científico Musa Spp, apresentadas 

neste estudo, tal como as restantes, são oriundas do Brasil. As fibras foram retiradas de uma forma 

aleatória de um fardo, foram contadas cerca de 3500 fibras, medidas e pesadas, de modo a 

determinar a massa linear de cada fibra. Finalmente, foram agrupadas em intervalos de massas 

lineares que representassem a população. A distribuição observada na Figura 16 apresenta 

assimetria positiva, sendo que os intervalos selecionados foram [10-15]; [16-20]; [21-25] e [26-30] 

tex. 

Caracterização do solo. Para a caraterização do solo utilizado para os ensaios reais, foram 

realizados ensaios granulométricos, segundo a orientação LNEC E 239. O ensaio realizado consistiu 

na passagem de uma quantidade de solo por uma coluna com peneiros de diferentes aberturas de 

rede (mesh) que retêm os aglomerados de solo em função das suas dimensões. Seguidamente, cada 

peneiro foi pesado e calculada a percentagem de solo que ficou retido, conforme se pode observar 

na Figura 42. 
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Figura 42: Resultados do ensaio granulométrico do solo utilizado 

Segundo a classificação de solos referente à norma ASTM D 2487-85, a classificação unificada do 

solo é SM areia siltosa, ou seja, o solo é designado correntemente por Solo Residual Granítico. 

Para a determinação do valor de pH do solo recorreu-se à norma ASTM D 4972:2001 Standard Test 

Method for pH of Soils, que determina o grau de acidez ou alcalinidade de solo suspenso em água 

destilada e em 0,01 moles de cloreto de cálcio. Esta medição foi efetuada com recurso a um 

potenciómetro com eléctrodos sensíveis ao pH e com o solo passado num peneiro nº. 10.  

Os resultados obtidos mostram que se trata de um solo ácido, apresentando um pH 5. 

Metodologia dos ensaios. 

Planeamento experimental. Para o presente trabalho foram utilizadas três tipos de fibras: sisal, 

banana e coco. Estas foram agrupadas em quatro intervalos de massas lineares, com o objetivo de 

estudar o efeito da massa linear no seu desempenho. Para realizar o referido estudo foram avaliados 

dois tipos de envelhecimento sobre as referidas fibras, nomeadamente, ensaios de envelhecimento 

acelerados em QUV e, paralelamente, ensaios de envelhecimento em solo. De forma a perceber a 

degradação ao longo do tempo, foram recolhidas amostra em intervalos de 15 dias, por um período 

de 3 meses. O planeamento experimental encontra-se descrito na Figura 43. 

 

Figura 43: Planeamento experimental 
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Métodos de ensaio. Para a análise da massa linear das fibras utilizadas, foi seguido a 

metodologia para a medição da massa linear de fibras longas. O comprimento das fibras é medido 

no equipamento crimp tester sob uma tensão pré estabelecida pesando-se posteriormente numa 

balança analítica. 

Os ensaios realizados para o estudo do envelhecimento foram selecionados de acordo com as 

orientações normativas: NP EN 12224: 2007 Geotêxteis e Produtos Relacionados: Determinação da 

Resistência ao Envelhecimento Devido ao Clima. O equipamento utilizado para o envelhecimento 

acelerado foi o QUV Accelarated Weathering Tester – Model QUV/Spray (Figura 44) que segue as 

diretrizes descritas na referida norma. As amostras foram irradiadas sob uma lâmpada fluorescente 

com uma irradiância de 430 nm, com ciclos de irradiação UV de 16 horas a uma temperatura de 

50ºC, seguidos por 8 horas de pulverização à temperatura de 50º C, para um tempo de exposição de 

24 horas. 

 

Figura 44: QUV - Accelerated Weathering Test 
Fonte: realizado pelo autor 

Para a avaliação da durabilidade das fibras estudadas, foi seguida a norma NP EN 12226: 2005 

Geotêxteis e Produtos Relacionados: Ensaios Gerais para Avaliação Após os Ensaios de 

Durabilidade. A presente norma indica os ensaios que devem ser realizados para a avaliação das 

propriedades de durabilidade, incluindo: resistência à tração, análise visual e análise de microscopia. 

Os ensaios de tração foram conduzidos segundo a norma ISO 5079 com as seguintes condições de 

ensaio: velocidade de 50 mm/min, com uma distância entre maxilas de 50 mm, sendo que a 

quantidade de ensaios realizados foi de 50. O equipamento utilizado foi um equipamento universal 

de tração Hounsfield H 10 KS, tal como se observa na Figura 45. 

  

Figura 45: Equipamento universal de tração Hounsfield H 10H-S 
Fonte: Realizado pelo autor 

O envelhecimento em solo foi efetuado de modo a simular uma situação real, tendo sido utilizado 

um solo granítico. As fibras foram enterradas e sujeitas às condições climatéricas. As condições de 

ensaio foram variadas, tendo ocorrido a transição da primavera para o verão (condições de calor e 

humidade). 

A Figura 46 mostra a forma como as fibras foram colocadas no suporte utilizado para os ensaios de 

envelhecimento em solo, ou seja, foi colocado solo, seguidas das fibras de sisal, novamente solo, 

depois foram colocadas as fibras de coco, solo, as fibras de banana e finalmente solo. 
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Figura 46: Esquema da colocação dos materiais para os ensaios de envelhecimento em solo a) representa as fibras de 

coco, b) representa as fibras de banana c) representa as fibras de sisal 
Fonte: Realizado pelo autor 

Resultados obtidos e discussão 

O comportamento mecânico de cada uma das fibras em estudo foi analisado individualmente, tendo em 

conta as condições de exposição. Foram realizados ensaio de resistência à tração de modo a perceber 

qual o desempenho das fibras após exposição a condições de humidade, calor e radiação ultravioleta, 

quer em laboratório quer em situação real. Seguidamente é apresentado o comportamento das fibras em 

função do tempo de exposição numa comparação entre os dois tipos de envelhecimentos realizados. È 

também apresentado o resultado em termos visuais da degradação das fibras. 

Estudo comparativo entre o envelhecimento acelerado e em solo. Na Figura 47 estão 

representados todos os comportamentos dos dois ensaios realizados (envelhecimento acelerado em 

QUV e envelhecimento em solo). 

 

Figura 47: Estudo comparativo entre o envelhecimento em QUV e em solo  

Analisando a Figura 47 é possível verificar que, quer para as fibras de sisal quer para as fibras de 

banana, as amostras submetidas ao ensaio de envelhecimento em solo apresentam maior perda de 

resistência ao longo do tempo, que as amostras submetidas ao ensaio de envelhecimento acelerado 

em QUV. Verifica-se também que maior perda de resistência ocorre nos primeiros 15 dias de 

exposição (360 horas). Assim as fibras de sisal apresentam uma redução de resistência na ordem dos 

62% para os ensaios em QUV, e para os ensaios em solo de cerca de 81%. As fibras de coco 

apresentam uma diminuição da resistência de 61% nos ensaios em QUV, aumentando ligeiramente 

a sua resistência nos ensaios em solo aproximadamente 10%. As fibras de banana apresentam uma 

diminuição da resistência de 63% nos ensaios em QUV e cerca de 77% nos ensaios em solos. 

Verifica-se igualmente uma redução dos 15 dias para 1 mês de exposição, porém menos 

significativa praticamente em todas as fibras. Ao final do 1º mês de exposição verifica-se que há 

uma estabilização da perda de resistência, mantendo-se quase inalterável. Contrariamente, verifica-

se que as fibras de coco submetidas ao ensaio em solo apresentam uma perda muito reduzida de 

resistência ao longo de todo o tempo de exposição, isto poderá ser explicado recorrendo a uma 

a) 

b) 

c) 
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análise da composição química das fibras. Segundo Akin et tal (2010) a componente lenhina é 

responsável pela degradação aos raios ultravioleta, e como no ensaio em solo as fibras de coco se 

encontravam envoltas em solo, a penetração da radiação foi mais dificultada, enquanto nos ensaios 

de envelhecimento acelerado em QUV, a exposição foi direta. Desta forma, as fibras de coco 

apresentam maior resistência à rotura nos ensaios de envelhecimento em solo. 

Quando se comparam os resultados obtidos nos 2 métodos utilizados, verifica-se que ocorre maior 

perda de resistência nas fibras que foram submetidas ao ensaio em solo, apenas, como já referido, as 

fibras de coco apresentam-se com resultado inverso. Isto poderá ser explicado pela existência de 

alguns parâmetros como o peso do solo sob as fibras e o atrito existente entre as partículas do solo e 

as fibras que poderão criar fragilidades na estrutura macromolecular das fibras. 

A composição químicas das fibras é também um fator que influencia na durabilidade das fibras, 

desta forma e analisando a literatura verifica-se que as fibras de sisal são as que apresentam uma 

concentração mais elevada de celulose (75%) seguidas das fibras de banana (62%), sendo também 

mais resistentes. As fibras de coco apresentam uma reduzida concentração de celulose quando 

comparadas com as anteriores, no entanto em termos de concentração de lenhina são as que 

apresentam uma maior concentração deste componente (45% celulose, 41% lenhina), podendo ser 

semelhante à concentração de celulose. Fazendo uma analogia com os resultados obtidos, verifica-

se que a presença da celulose torna as fibras mais resistentes, logo com maior durabilidade. Assim e 

observando a Figura 47 verifica-se que as fibras de sisal são as que apresem maiores valores de 

resistência. 

Análise da morfologia das fibras estudadas. A análise no microscópio eletrónico de 

varrimento (SEM) foi efetuada, de modo a perceber-se as alterações provocadas pelos tipos de 

envelhecimento utilizados. A Figura 48, mostra as imagens das fibras em estudo numa ampliação de 

1000x, para os intervalos de massas lineares de [26-30] para as fibras de sisal e coco e 16-21] para as 

fibras de banana. 

Sisal - controlo Sisal - 360h QUV Sisal - 360h Solo Sisal - 2160h QUV Sisal - 2160 solo 

     
Coco - Controlo Coco - 360h QUV Coco - 360h Solo Coco - 2160h QUV Coco - 2160 solo 

     
Banana - controlo Banana - 360h 

QUV 

Banana - 360h Solo Banana - 2160h 

QUV 

Banana - 2160 solo 

     
Figura 48:Imagens recolhidas no SEM da degradação das fibras em estudo 

Analisando as imagens pode-se verificar que as fibras de coco são as que apresentam menor 

degradação, enquanto as fibras de sisal e banana apresentam, logo nas primeiras 360 horas de 

exposição, a presença de orifícios e fissuras.  

As fibras de coco mostram uma degradação moderada, porém visível com o passar do tempo de 

exposição. De modo a cruzar os resultados registados nos ensaios de resistência à tração com as 
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imagens recolhidas no SEM, é possível observar-se que as fibras de coco, são as que apresentam 

maior resistência à tração, originada possivelmente pela sua lenta degradação. 

Conclusões 

A crescente preocupação com a sustentabilidade induz a procura crescente de produtos mais 

“amigos” do ambiente. Desta forma, a substituição de materiais não biodegradáveis por materiais 

biodegradáveis assume-se de particular importância na área da construção civil, em particular na 

geotecnia. 

No presente trabalho, pretendeu-se estudar influência da degradação provocada por raios 

ultravioleta, calor e humidade nas propriedades mecânicas e morfológicas de fibras naturais para 

produção de geotêxteis, nomeadamente nas fibras de sisal, coco e banana. 

Os resultados obtidos permitem concluir que em todas as fibras estudadas se verifica uma 

degradação acentuada nos primeiros 15 dias (360 horas) provocando uma redução da resistência a 

tração superior 50% da sua resistência inicial. Esta degradação é mais acentuada nos ensaios 

realizados em condições reais, uma vez que, para além das condições de calor e humidade, outros 

fatores não quantificáveis têm também influência nos resultados, nomeadamente a pressão e abrasão 

exercidas pelo solo sobre as fibras. As fibras de coco apresentam menores níveis de degradação 

quando submetidas a envelhecimento em solo devido à elevada concentração de lenhina quando 

comparada com as restantes fibras em estudo. A lenhina é responsável pela resistência das fibras 

naturais à radiação ultravioleta. 

Na conceção de geotêxteis em fibra natural, é de salientar que as fibras de banana, apresentam uma 

degradação muito acentuada tornando-as de difícil aplicação em geotecnia. As fibras de sisal, 

poderão ser utilizadas em geotêxteis com função de proteção, pois as fibras podem iniciar a sua 

degradação quando a vegetação inicia o seu crescimento, tornando-se então biomassa para que a 

vegetação possa desenvolver-se mais rapidamente. No que se refere às fibras de coco, várias são as 

funções que estas fibras podem desempenhar incluindo a separação e reforço de solos, uma vez que 

se degradam mais lentamente. 
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Resumo. O uso do bambu como material de construção e matéria-prima para a produção de 

produtos pode ser considerado uma alternativa viável ao uso abusivo do aço, do concreto e de 

materiais derivados do petróleo. Seu emprego também pode favorecer a redução da pressão sobre o 

uso de madeiras provenientes de florestas nativas e plantadas. Muito embora existam milhares de 

espécies de bambu espalhadas pelo mundo e no Brasil centenas de espécies nativas, o uso e o 

conhecimento básico de suas características e aplicações permanece pouco conhecido e difundido. 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar as espécies introduzidas, as etapas de manejo, 

caracterização física e mecânica e as experiências com a aplicação do bambu em projetos de design 

e construção civil realizadas pelo Projeto Bambu, implantado na UNESP, campus de Bauru deste 

o ano de 1994. Os resultados estão divididos em: a) Atividades de campo - descrição das 

espécies de interesse tecnológico, fluxos da cadeia produtiva, tipos de tratamentos preservativos e 

práticas de manejo das moitas para o desenvolvimento, adaptação e produção de colmos de 

diferentes espécies; b) Experimentos em laboratório - caracterização física e mecânica dos colmos 

processados na forma de ripas laminadas e como material composto (bambu laminado colado – 

blac); c) Aplicações em projetos - experiências com bambu in natura e blac em projetos de design, 

arquitetura e construção civil. Como considerações finais o trabalho visa demonstrar, com 

resultados práticos e laboratoriais, a multifuncionalidade do material e a viabilidade de utilização do 

bambu como material sustentável. 

Introdução 

Atualmente, pode-se considerar que os problemas ecológicos devem condicionar cada vez mais o 

desenvolvimento, os processos industriais e a forma de ocupação dos assentamentos humanos em 

ambito global. Assim, a busca por materiais renováveis e fontes energéticas não convencionais tem-

se convertido em uma prioridade mundial [1]. 

Historicamente, o bambu tem acompanhado o ser humano fornecendo alimento, abrigo, 

ferramentas, utensílios e uma infinidade de outros itens, na atualidade, estima-se que contribua para 

a subsistência de mais de um bilhão de pessoas. Igualmente importante ao lado dos usos 

tradicionais, tem sido o desenvolvimento de usos industriais do bambu [2]. Com o crescente 

desmatamento e a pressão sobre as florestas nativas tropicais, bem como sobre as áreas de 

reflorestamento, torna-se cada vez mais necessária a busca por materiais renováveis e soluções 

alternativas capazes de atenuar pelo menos em parte este processo. A cultura do bambu, embora seja 

milenar em nosso planeta, tem sua utilização e pesquisa, em sua maioria, restritos aos países 

orientais, sendo que ultimamente uma maior atenção vem sendo dedicada a esta cultura no ocidente. 

O bambu é o recurso natural que menos tempo leva para ser renovado, não havendo nenhuma 

espécie florestal que possa competir em velocidade de crescimento e aproveitamento por área [3]. 
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Possui ainda excelentes características físicas, mecânicas e estruturais, como as relações existentes 

entre suas resistência/massa específica e rigidez/massa específica que superam as madeiras e o 

concreto, podendo ser comparadas ao aço [4,5,6]. 

O bambu é também um eficiente fixador de carbono, convertendo-o através da fotossíntese em 

celulose, hemicelulose e lignina, com crescimento e colheitas rápidas, fibras longas e fortes e 

elevada resistência mecânica com um mínimo de gasto energético tendo ainda, a possibilidade de se 

desenvolver todo um conglomerado industrial ao seu redor [7,8]. 

Por se tratar de uma planta predominantemente tropical, perene, renovável e que produz colmos 

anualmente sem a necessidade de replantio, o bambu apresenta um grande potencial agrícola, com 

excelentes características físicas, químicas e mecânicas. Pode ser utilizado em reflorestamentos, na 

recomposição de matas ciliares, como protetor e regenerador ambiental, como ainda ser empregado 

em diversas aplicações ao natural ou após sofrer um adequado processamento. Porém o bambu 

ainda é pouco utilizado, quer seja pelo desconhecimento de suas espécies, de suas características e 

de suas aplicações, quer seja devido à falta de pesquisas específicas e à ineficiente divulgação das 

informações disponíveis. Nos últimos anos, no entanto, o bambu como matéria-prima fibrosa de 

natureza ligno-celulósica, vem se valorizando em decorrência de suas grandes possibilidades 

agronômicas e tecnológicas. Por outro lado, a crescente escassez e valorização das espécies arbóreas 

(madeiras), têm contribuído para pesquisas visando o uso do bambu em diversas aplicações [9]. 

Embora não se pense no bambu como uma solução exclusiva para os problemas relacionados ao 

meio ambiente e/ou à diminuição acentuada dos recursos florestais, ele pode ser considerado como 

uma alternativa de baixo custo a ser estudado. A exploração da cultura do bambu e sua cadeia 

produtiva podem beneficiar o meio ambiente, gerar renda e emprego e, desta forma, contribuir para 

fixar o homem ao campo. Em termos de produção pode servir a uma ampla gama de negócios, 

desde o pequeno artesanato local e agricultura familiar, até grandes empreendimentos. A cultura do 

bambu é condizente com preceitos de sustentabilidade, já que pode ser rapidamente implementada e 

explorada no campo e, se adequadamente manejado, pode ser utilizado geração após geração por 

longos períodos de tempo num mesmo local [10]. 

Muito embora existam milhares de espécies de bambu espalhadas pelo mundo e o Brasil possua 

centenas de espécies nativas, o uso e o conhecimento básico de suas características e aplicações 

permanece pouco conhecido e difundido. A necessidade de estudos básicos desde a introdução, 

plantio e manejo de espécies nativas e/ou exóticas, até a determinação de suas características físicas 

e mecânicas, bem como suas inúmeras possibilidades de uso, necessitam ser investigadas. 

Dados de campo relativos à implantação de espécies, seu desenvolvimento, manejo, produção de 

colmos e produtividade são essenciais para o acompanhamento da adaptação e desenvolvimento e 

podem assim justificar a implantação e exploração futura desta cultura. Dados de laboratório, 

referentes à determinação das características físicas e de resistência mecânica, são importantes para 

a avaliação da qualidade do material e seu potencial tecnológico. Pesquisas com o material para 

utilização na construção e na forma de laminados ainda são incipientes no Brasil, sendo seu estudo 

bastante recente até mesmo em termos mundiais. Aplicações envolvendo o desenvolvimento de 

produtos de bambu in natura e processados são fundamentais para divulgação de seu potencial e para a 

viabilidade técnica de sua utilização. 

Como são escassos os dados sobre introdução de espécies, manejo, desenvolvimento de moitas, produção 

de mudas e colmos e  produtividade, bem como sobre as características físicas e de resistência mecânica 

do bambu laminado, torna-se essencial a determinação destas características visando sua aplicação 

prática no desenvolvimento e na confecção de produtos e para uma possível contribuição no 

desenvolvimento de uma proposta de normalização de ensaios de resistência para o bambu laminado.  

Metodologia 

Idealizado em 1990 o projeto bambu procurou introduzir uma coleção de espécies de interesse 

econômico, acompanhando seu desenvolvimento e adaptação às condições locais visando o 
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fornecimento de matéria prima conhecida para a realização de estudos, que incluem a caracterização 

física e mecânica de colmos, o tratamento, o processamento e a utilização na confecção de produtos, 

mobiliários, estruturas e construção, sendo inicialmente utilizada a espécie Dendrocalamus asper. 

Os trabalhos de campo e de laboratório foram realizados nos Laboratório de Experimentação com 

Bambu e  Madeira e Laboratório de Materiais de Construção Civil. O campus da Unesp de Bauru, 

SP, Brasil, está localizado entre as latitudes 22 15’ W e 22 30’ S. O solo é classificado como 

Latossolo Vermelho-Amarelo, Álico-Distrófico, profundo e bem drenado. O clima é sub-tropical 

seco no inverno, com temperatura anual média de 21,5 ºC e precipitação anual média de 1216 mm.  

Introdução de Espécies. Existem cerca de 1300 espécies de bambu espalhadas pelo planeta, 

sendo muitas delas ornamentais e com pouca possibilidade de exploração econômica. Organismos 

como o International Network for Bambu and Rattan-Inbar [11] recomendam a introdução e 

experimentação com 19 espécies consideradas prioritárias, em relação a critérios envolvendo meio 

ambiente, recursos genéticos, possibilidades de aplicações e geração de renda, no qual se baseou o 

presente projeto.  

O Brasil é um país rico em espécies, com cerca de aproximadamente 232 espécies  nativas [12], no 

entanto, o uso e o conhecimento básico de suas características e aplicações permanece pouco 

conhecido e difundido entre nós e, embora exista grande diversidade de espécies estas são, em sua 

maioria, desconhecidas em seu potencial, de difícil localização e com restrições de uso. Assim, as 

espécies introduzidas inicialmente pelo projeto são exóticas, oriundas em sua maioria de países 

asiáticos e, em sua maioria, já adaptadas e incorporadas à paisagem, com exceção do gênero Guadua 

que é nativo da América do Sul e, particularmente, da espécie Guadua chacoensis que é nativa do 

Brasil. A Tabela 1 apresenta as 19 espécies prioritárias sugeridas pelo International network for 

bamboo and rattan (Inbar) para introdução e experimentação com critérios de recomendação, na 

qual se baseou o projeto para a escolha de espécies para a introdução e plantio experimental na 

Unesp. 

Manejo e Produção de Colmos. O manejo, considerado vital para a saúde, vitalidade e o 

desenvolvimento das moitas consiste no corte seletivo de colmos, retirando-se colmos tortos e 

defeituosos e colhendo apenas colmos considerados maduros, com idade superior a 3 anos. Os 

colmos jovens devem ser deixados na moita para que completem seu amadurecimento mantendo o 

vigor geral da moita. Como uma moita possui colmos de várias idades à época do corte, a idade de 

cada um deles será definida previamente pela marcação anual dos colmos à medida que nascem. 
Os colmos maduros colhidos tiveram determinadas suas dimensões físicas como o diâmetro à altura do peito (DAP), sua 

altura e sua massa verde (biomassa). Foi ainda obtida a relação entre altura do colmo e seu DAP (relação H/DAP) para 

estimativas futuras de altura dos colmos. Como o bambu é uma cultura anual, a cada ano as moitas são inventariadas 

para acompanhamento de seu desenvolvimento e produção, em termos do número de novos colmos, diâmetro e altura 

estimada. 

Espécie de Bambu Utilizada. Dentro da coleção de espécies introduzidas no Laboratório de 

Experimentação com Bambu, inicialmente foi utilizada o bambu gigante (Dendrocalamus asper), 

com dimensões adequadas para o processamento, confecção de ripas e o desenvolvimento de 

produtos e estruturas. 

Ensaios de Caracterização Mecânica de Colmos Processados. O bambu é um material 

diferente das madeiras em termos de sua anatomia, morfologia, crescimento e propriedades de 

resistência, tendo variações significativas em suas propriedades tanto na direção vertical–altura (da 

base do colmo em direção à ponta), bem como na direção horizontal-espessura (através da parede 

do colmo). Tais variações ocorrem também em função da espécie estudada, das condições locais e 

principalmente, em função da idade dos colmos. 

A caracterização físico-mecânica do bambu foi efetuada através do estudo do material simples 

(ripas laminadas) e do material composto (bambu laminado colado – BLaC). Para tanto, alguns 

parâmetros foram definidos, baseados na experiência anterior do laboratório no estudo com o 

bambu, permitindo agilidade na obtenção dos resultados de desempenho mecânico do material e 

também para a padronização do material componente dos corpos de prova confeccionados, em 
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termos de idade do colmo e localização das ripas ao longo da altura e da espessura da parede do 

colmo. Neste trabalho em função do espaço disponível para apresentação dos resultados, são 

apresentados apenas valores médios representativos dos colmos como um todo. 

Idade: Foram colhidos colmos maduros com a idade entre 3 e 4 anos quando são conisderados 

maduros;  

Tabela 1. Critérios e espécies prioritárias de bambu. 

Espécie  Valor  Manejo Clima e Ecologia  Recursos Genéticos    

 C RI E  Cl SI GE S IV E Apl. 

Bambusa bambos ++   ++ ++ D h,d,s r,m,p H L M M H 

B. blumeana ++ ++ ++ D h,d,s r,m,p H L H H H 

B.polymorpha + + - D h,d r,m H H M H H 

B. textilis + ++ + D st r,m M L H H L 

B. tulda + ++ + D h,d r,m H M H H H 

B. vulgaris - - ++ D h,d,s r,m,p L L L L L 

Cephalostachyum  

pergracile 

+ ++ + W h,d m M L M H M 

Dendrocalamus asper ++ + ++ D h,d r H H M H H 

D. giganteus + + + D h r H H M H H 

D. latiflorus ++ + + D h r M L M H L 

D. strictus ++ + ++ D d,s m,p M L L H M 

Gigantochoa apus + ++ + D h r H H M H H 

G. levis + ++ ++ D h r H L H H H 

G.pseudoarundinaria ++ + + D h,d r M L H H L 

Guadua angustifólia ++ ++ ++ W h r,m H H H H H 

Melocanna baccifera + ++ + W h r H M H H M 

Ochlandra + + + W h r H H M H H 

Phyllostachys 

pubescens 

++ ++ ++ D t r,m M M L L L 

Thyrsostachis 

siamensis 

++ ++ ++ D d,(h) m,(r) M M L H L 

Valor:                             C = Potencial para comercialização      ++ (alto);  + (médio);  - (baixo) 

                                       RI= Indústria rural                                ++ (alto);  + (médio);  - (baixo) 

                                       E = Regerador ambiental                      ++ (alto);  + (médio);  - (baixo) 

Manejo:                          D = Domesticado 

                                       W = Selvagem 

Clima e ecologia:           Cl = Clima:        h(trópicos úmidos); d(trópicos secos); 

                                                                 st(subtropical); s(semi-árido); t(temperado) 

                                      Sl = Solos:          r (rico); m(médio); p(pobre). 

Recursos genéticos:      GE=Desgaste genético.    

                                      S= Necessidade de pesquisa sobre armazenamento sementes 

                                      IV=Necessidade de pesquisa sobre armazenamento in vitro 

                                      E=Necessidade de maiores transferências 

                          Apl=Necessidade de levantamentos futuros   H (alto); M (médio); L (baixo)    

Altura Útil do Colmo: Definida como sendo aquela onde a espessura da parede seja no mínimo de 8 

mm, espessura necessária para aobtenção de ripas com espessuras finais entre 5 e 6 mm; 

Posição através da Parede do Colmo: Foram confeccionadas amostras com material proveniente de 

posições mais próximas possíveis da casca, buscando-se assim a região mais rica em fibras e 

teoricamente mais resistente ao longo da parede, sendo descartado neste momento o material 

proveniente das regiões mais internas da parede, mais ricas em parênquima e teoricamente menos 

resistentes. A parte mais externa da parede do colmo (casca) foi também descartada, pois a casca do 

bambu é coberta por camadas de cera e de sílica que a tornam impermeável, dificultando assim a 

colagem das ripas; 

Presença de Nós: Serão confeccionadas amostras com a presença dos nós e sem a presença de nós, 

buscando-se definir as situações com os menores e os maiores valores de resistência; 
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Largura dos Laminados/Ripas: Definida como sendo 20 mm (para esta espécie de bambu e suas 

características físicas de diâmetro e espessura de parede), como forma de se retirar o material que 

comporá as amostras o mais próximo possível da região mais externa da parede (região da casca), 

minimizando também as perdas em função da curvatura da parede. A Figura 1 mostra a região de 

retirada das ripas. 

 
Figura 1. Esquema de localização de ripas, através da seção transversal do colmo. Fonte: Autor 

Adesivo: Para obtenção do bambu laminado colado (blac), foi utilizado o adesivo Cascorez 2590 

(PVA),  com comprovada resistência e bastante utilizado para madeira.  Dimensões dos Corpos de 

Prova e Umidade: 

Dimensões dos corpos de prova e umidade: foram baseadas nas normas de chapa de madeira 

compensada para o caso do material simples de bambu - ripas laminadas, e na norma brasileira de 

madeira para o bambu laminado colado (Blac), Todos os corpos de prova foram confeccionados 

com os bambus secos ao ar até atingirem sua umidade de equilíbrio. 

Ensaios efetuados:  a) para as ripas laminadas: Tração paralela, compressão paralela e flexão 

estática, através das normas brasileiras NBR  9484; NBR 9485; NBR  9533 [13],  b) para o bambu 

laminado colado (BLaC): Flexão estática, Tração paralela, Compressão paralela através da norma 

brasileira NBR 7190 – anexo B [14]. Para cada característica foram efetuados ensaios em 15 corpos 

de prova, confeccionados com ripas provenientes aleatoriamente de 25 colmos colhidos ao acaso 

utilizando-se 25 moitas desta espécie plantadas localmente. 

A Figura 2 mostra o esquema experimental utilizado para os ensaios mecânicos de compressão 

paralela, flexão estática e tração paralela em maquina universal de ensaios com controle de 

deslocamento e extensômetro, para o material simples - ripas laminadas.  

           
Figura 2. Ensaios de compressão paralela, flexão estática e tração paralela em ripas laminadas. Fonte: Autor 

A Figura 3 mostra o esquema experimental utilizado para os ensaios mecânicos de compressão 

paralela, flexão estática e tração paralela em maquina universal de ensaios com controle de 

deslocamento e extensômetro, para o bambu laminado colado. 

Desenvolvimento de Aplicações em Design, Arquitetura e Construção. Com o 

estabelecimento do Projeto Bambu e para que haja sua continuidade e desenvolvimento, existe a 

necessidade de se promover ações ligadas ao fortalecimento da cultura, envolvendo atividades 

ligadas à formação/qualificação de recursos humanos na cadeia produtiva do bambu, especialmente 

relacionadas ao desenvolvimento e à confecção de produtos e estruturas. Uma interação 

multidisciplinar envolvendo cursos de Design e de Arquitetura, existentes no campus local em nível 

de graduação e pós-graduação, atua positivamente neste processo tornando ao mesmo tempo o 



 

252 

 

projeto e a cultura do bambu, mais visíveis. Outras atividades como cursos, palestras, projetos e 

elaboração de material didático são igualmente importantes neste processo, assim como a atuação 

em atividades de extensão com comunidades rurais são também uma forma de proporcionar 

visibilidade externa ao projeto, a inserção social. 

 

           
Figura 3. Ensaios de compressão paralela, flexão estática  e tração paralela em bambu laminado colado Fonte: Autor 

Resultados e Discussões 

Espécies Introduzidas. Inicialmente optou-se pelo plantio de espécies prioritárias [11] já 

introduzidas em nosso meio, bem como de outras espécies não catalogadas como prioritárias, mas 

de uso comum e/ou tradicional. Devido a maior facilidade de manejo e principalmente de 

contenção, somente foram introduzidas espécies entouceirantes, como as pertencentes aos gêneros 

bambusa, dendrocalamus, guadua e gigantoclhoa  sendo preteridas as espécies alastrantes, como as 

pertencentes principalmente ao gênero phyllostachis. A Tabela 2 apresenta as espécies introduzidas. 

Tabela 2 – Espécies introduzidas na Unesp de Bauru 

 

Espécie 

Moitas 

Cultivadas 

 

Origem 

 

Prioritária 

Dendrocalamus asper 34 Ásia Sim 

D. latiflorus 8 Ásia Sim 

D. strictus 8 Ásia Sim 

Guadua angustifolia 50 Colombia Sim 

G. chacoensis 12 Brasil - 

Bambusa oldhami 30 Ásia Sim 

B. vulgaris 2 Ásia - 

B. vulgaris v. vittata 2 Ásia - 

B. tulda 3 Ásia Sim 

B. nutans 3 Ásia - 

B. tuldoides 3 Ásia - 

B. multiplex 1 Ásia - 

B. longispicullata 1 Ásia - 

B. textilis 1 Ásia Sim 

B.ventricosa 2 Ásia - 

Gigantoclhoa verticillata 3 Ásia - 

G. apus 1 Ásia Sim 

Melocanna baciffera 4 Ásia Sim 

As Figuras 4, 5 e 6 mostram três moitas adultas de espécies introduzidas na Unesp de Bauru. 
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Figura 4. Espécie Dendrocalamus asper Fonte: Autor 

   
Figura 5. Espécie Guadua angustifolia Fonte: Autor 

  
Figura 6. Espécie Guadua chacoensis Fonte: Autor 

Manejo e Produção de Colmos. O manejo adotado para a identificação da idade dos colmos, 

consiste em marcar a cada ano os colmos que nascem  com uma letra sequencial do alfabeto, o que 

indica sua idade real. A Figura 7  mostra a marcação adotada para identificação da idade dos 

colmos. 

 
Figura 7. Identificação da idade dos colmos Fonte: Autor 

O manejo das moitas consiste da colheita anual de colmos com idade superior a 3 anos e do 

inventário anual sobre o desenvolvimento das  espécie cultivadas na Unesp. Dentre as várias 

espécies cultivadas as espécies Dendrocalamus asper introduzida no ano de 1994 e a espécie 

Guadua angustifolia introduzida no ano de 1988, são apresentadas neste trabalho devido a sua 

reconhecida importância. São apresentados os dados de manejo, envolvendo a produção anual de 

colmos, a produção de colmos por moita, o diâmetro a altura do peito (DAP) e a altura dos colmos 

(H) como mostram as tabelas 3 e 4.  
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Tabela 3 – Produção de colmos da espécie Dendrocalamus asper 

Ano Número de 

colmos 

Colmos/ 

moita 

DAP  

(cm) 

H 

 (m) 

1998 193 8,40 6,90 11,66 

1999 205 8,90 8,19 13,80 

2000 227 9,87 8,88 14,61 

2001 233 10,13 9,87 17,50 

2002 196 8,50 11,72 17,73 

2003 216 9,39 11,29 17,40
 

2004 175 7,61 12,11 18,64
 

2005 197 8,60 11,93 18,37
 

2006 225 9,80 12,39 19,20 

2007 100 4,50 11,82 19,10 

2008          294 
 

9,80 12,28 19,30 

2009  259 
 

8,60 12,70 19,90 

2010  301 
 

10,03 13,70 21,10 

2011  291 
 

9,70 13,62 21,00 

2012  205  6,90 12,60 19,40 

2013 266 8,9 13,80 21,60 

*Até 2007 são 23 moitas em produção. A partir do ano 2008, são 30 moitas em produção. 

Observa-se pela Tabela 3, que existe oscilação na produção anual de colmos, porém, em média, 

sempre foram produzidos mais de 8 colmos por moita anualmente. Observa-se ainda, uma 

estabilização nas dimensões dos colmos (DAP e H) a partir do ano 2002, o que provavelmente  

significa que as moitas, após 8 anos de plantio (plantio no início de 1994), atingiram sua maturidade 

em termos de dimensionais. 

Tabela 4 – Produção de colmos da espécie Guadua angustifolia 

 

Ano 

 

Número de 

colmos 

 

Colmos/ 

moita 

 

DAP 

(cm) 

 

H 

(m) 

2005 253 6,5 3,9 6,0 

2006 233 6,0 4,5 6,9 

2007 185 4,7 5,0 7,7 

2008 235 5,7 6,1 9,4 

2009 226 5,0 7,0 10,9 

2010 164 4,1 7,9 12,2 

2011 155 3,6 8,0 12,8 

2012 144 3,4 7,6 12,0 

2013 122 2,8 7,7 12,1 

Observa-se pela tabela 4 que a produção anual de colmos, assim como a produção média de colmos 

por moita, tem diminuído ao longo do tempo, porém apresentando colmos com maiores dimensões, 

mostrando ainda estabilidade nas dimensões após 11 anos de plantio. Os dados obtidos até o 

momento indicam uma melhor e mais rápida adaptação da espécie Dendrocalamus giganteus às 

condições locais. Ressaltes-se que além das diferentes adaptações às condições locais, uma possível 

explicação para a diferente produtividade entre as espécies, refere-se ao espaçamento de plantio 

utilizado, enquanto que para a espécie D. asper o espaçamento foi de 8 m x 9 m entre as moitas 

(aproximadamente 140 moitas por hectare), para a espécie G.angustifolia o espaçamento utilizado 

entre as moitas foi de 5 m x 6 m (aproximadamente 330 moitas por hectare), o que lhes confere, em 

média, uma produção anual por hectare semelhante. 

Características Mecânicas. A Figura 8 apresenta os corpos de prova com o material simples-

ripas laminadas após os ensaios de compressão, flexão, tração sem a presença de nó e tração com a 

presença de nó respectivamente. 
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Figura 8. Corpos de prova de compressão, flexão, tração sem a presença de nó e com a presença de nó Fonte: Autor 

A Figura 9 apresenta os corpos de prova com o bambu laminado colado (BlaC) após os ensaios de 

compressão, flexão, tração respectivamente. 

   
Figura 9. Corpos de prova de compressão, flexão e tração respectivamente Fonte: Autor 

A Tabela 5 apresenta os valores médios obtidos para as características mecânicas do material 

simples-ripas laminadas e do material composto-bambu laminado colado, sendo: f O a tensão de 

ruptura,  E O o módulo de elasticiade e  a massa espécifica. 

Tabela 5  – Resumo das características do BLaC e do material simples (ripas laminadas) 

Bambu Laminado Colado – BlaC 

 f O 

(MPa) 

E O 

(GPa) 

Umidade 

(%) 

Tração 143,7 20,6 11,2 

Flexão 98,9 13,6 11,3 

Compressão 65,5 18,1 11,2 

 

(g/cm
3
) 

 

0,79 

 

11,0 

Material Simples – Ripas laminadas 

 Sem Nó Com Nó 

 

 

f O 

(MPa) 

E O 

(Gpa) 

Umidade 

(%) 

f O 

(MPa) 

E O 

(Gpa) 

Umidade 

(%) 

Tração 245,6 20,5 12,0 111,7 18,3 11,9 

Flexão 167,0 15,6 12,0 111,9 12,3 11,9 

Compressão 70,3 17,9 11,9 63,4 18,1 11,9 

 

(g/cm
3
) 

 

0,81 

 

0,88 

A Figura 10 compara visualmente os valores de resistência mecânica para o material simples-ripas 

laminadas e o bambu laminado colado (BlaC). 

Observa-se, pela Tabela 5 e pela Figura 10, os bons valores de resistência obtidos para o bambu na 

forma de ripas e de laminado colado (BlaC), com os maiores valores obtidos para a tração, seguidos 

pela flexão e compressão, assemelhando-se e superando a resistência de muitas madeiras 

especialmente na sua resistência a tração. A presença dos nós tanto nas ripas como no BlaC reduz 

significativamente a resistência, exceto para a compressão. Em termos comparativos, os valores de 

resistência mecânica para o BLaC assemelham-se aqueles obtidos com ripas laminadas com nó, o 

que se explica pela obrigatória presença de nós em qualquer corpo de prova de BlaC. Ressalte-se 
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que os valores obtidos para as ripas laminadas e para o BlaC são condizentes com os valores 

encontrados na literatura para o bambu na sua forma natural e que os valores de resistência obtidos 

são suficientes para utilização na confecção de mobiliários e na construção. 
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Figura 10. Comparação gráfica entre o material simples-ripas laminadas e o bambu laminado colado (BlaC). 

Desenvolvimento de Aplicações em Design, Arquitetura e Construção. As Figuras 11 à 15  

mostram algumas aplicações desenvolvidas dentro do projeto bambu, envolvendo mobiliário e 

construção.  

              

Figura 11. Banco, chaise e cadeira de balanço em BLaC.  Fonte: Autor 

 

       

Figura 12. Mesa de centro, cadeira e acabamento em BLaC Fonte: Autor 
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Figura 13. Quiosque  em bambu Fonte: Autor 

  
Figura14. Galpão em bambu Fonte: Autor 

  
Figura 15 – Casa em Bambu Fonte: Autor 

Conclusões 

- Foram introduzidas 20 espécies de bambu pertencentes aos gêneros Bambusa, Dendrocalamus, 

Guadua, Gigantoclhoa e Melocanna, todas apresentando bom desenvolvimento e adaptação; 

- Os resultados obtidos para o BLaC nos ensaios de resistência mecânica podem ser considerados 

próximos das ripas com nó, evidenciando o efeito marcante da presença dos nós no BlaC; 

- Os valores de resitência obtidos para o BLaC permitem situá-lo, em referência às madeiras, como 

sendo de qualidade semelhante ou em alguns casos mesmo superior às madeiras de reflorestamento, 

coníferas ou dicotiledôneas ou ainda as nativas consideradas leves, com possível emprego como 

componente para construção civil leve, mobiliários, cabos de ferramentas, pisos, entre outros;  

- A interação com os cursos de Design e Arquitetura, nos níveis de graduação e pós-graduação, tem 

propiciado um trabalho de participação e formação de alunos, especialmente voltados ao 

desenvolvimento de produtos e aplicações. 
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Resumo. O setor sucro-alcooleiro vem se expandindo nos últimos anos, alavancado principalmente 

pelo advento da bionergia. No Brasil, a produção de cana de açúcar vem avançando em áreas 

destinadas à pecuária extensiva e a outras culturas importantes como a soja, o milho e a laranja, e 

concerne à geração de energia elétrica pela queima do bagaço (co-geração) e ao uso de etanol como 

combustível de veículos automotores. Contudo, a produção de açúcar, álcool e energia a partir de 

cana de açúcar pode causar problemas ambientais em decorrência da geração de resíduos como a 

cinza do bagaço de cana de açúcar (CBC). Deste modo, este trabalho apresenta a viabilidade técnica 

da utilização de cinza resultante do processo de queima do bagaço de cana para a geração de energia 

como adição mineral, em argamassas. Para isso foram realizados ensaios de caracterização química 

e difração de raios-x na CBC. Um estudo da moagem do material foi realizado, juntamente com a 

composição de argamassas contendo a CBC nos teores de 3%, 5%, 8% e 10%, em massa, como 

substituição parcial ao agregado miúdo. Através da resistência à compressão e tração por 

compressão diametral, foram analisadas suas propriedades mecânicas. Também foram verificadas as 

seguintes propriedades relacionadas com a durabilidade: absorção por capilaridade e reatividade 

acelerada. O trabalho foi realizado com CBC de baixa atividade pozolânica, entretanto, os 

resultados indicaram ser possível utilizar a CBC como substituição parcial do agregado miúdo na 

produção de argamassas. 

Introdução 

O Brasil é considerado o maior produtor mundial de cana de açúcar e seus derivados (açúcar e 

etanol). Para a safra de cana de açúcar (2013/2014), que começou oficialmente no início de abril. 

Segundo os especialistas, se o clima continuar estável – com chuvas e incidência de sol – a próxima 

temporada pode bater na casa das 580 milhões de toneladas de cana de açúcar. A safra passada 

(2011/2012), foi responsável pelo processamento de aproximadamente 532 milhões de toneladas de 

cana de açúcar [1]. 

Durante a extração do caldo da cana de açúcar é gerada grande quantidade de bagaço 

(aproximadamente 30% da cana moída), biomassa de suma importância como fonte energética. 

Cerca de 95% de todo o bagaço produzido no Brasil são queimados em caldeiras para geração de 
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vapor gerando, como resíduo, a cinza de bagaço, cuja disposição não obedece, na maior parte dos 

casos, a práticas propícias, podendo-se configurar em sério problema ambiental. Constituída, 

basicamente, de sílica, SiO2, a cinza do bagaço de cana de açúcar (CBC) tem potencial para ser 

utilizada como adição mineral em argamassas e concretos [2]. Estimativas mostram que, para cada 

tonelada de cana de açúcar processada, são produzidos aproximadamente seis quilos de CBC [3]. 

Atualmente, um dos problemas enfrentados pelos administradores das usinas é quanto à disposição 

dessas cinzas residuais. Dessa forma, a indústria da construção civil apresenta um elevado potencial 

para incorporação de resíduos desta natureza como matéria prima, colaborando para o 

desenvolvimento tecnológico, ambiental e econômico regional [4]. 

Alguns pesquisadores vêm estudando esta alternativa como adição mineral em compósitos de 

cimento. [5] verificaram em suas argamassas produzidas que os tempos inicial e final de pega 

aumentam com o aumento do teor de CBC, em substituição da massa de cimento. 

[6] investigaram a substituição parcial do cimento pela CBC em argamassas e verificaram que, até 

um teor de 20%, a adição da cinza é tecnicamente viável sem perdas nas propriedades mecânicas. 

[2] também estudaram a substituição de CBC por cimento em argamassas, indicando que o efeito 

pozolânico do resíduo depende significativamente do tamanho e finura das partículas. Estas 

propriedades podem ser conseguidas por processos específicos de queima e moagem do material. 

Outros estudos também mostraram a viabilidade de substituição da CBC como agregado miúdo. 

Esta alternativa oferece uma vantagem na fase de preparo do resíduo, pois este pode ser usado na 

forma in natura como material inerte, o que não requer altos tempos de moagem e queima a 

elevadas temperaturas. Os autores [7] verificaram um aumento de resistência à compressão aos 28 

dias em argamassas com substituição de até 50% da areia natural. 

[5] utilizaram seis traços de argamassas com 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30% de substituição do 

cimento por CBC. A utilização de até 20% de CBC foi considerada ótima do ponto de vista do 

desempenho da alta resistência inicial, da redução da permeabilidade de água e da resistência à 

penetração dos íons cloreto, melhorando a durabilidade do material. 

[8] utilizaram uma CBC com alto teor de carbono na confecção de argamassas. Foram avaliadas a 

resistência à compressão, a compacidade e a retração por secagem. Devido à pouca reatividade da 

cinza, os resultados indicaram perda de resistência e aumento da retração em relação à substituição 

do cimento pela cinza, melhorando somente a sua compacidade. 

[9] analisaram a deterioração química causada por ácido sulfúrico (H2SO4, N/60), medida por meio 

de expansões em prismas. Eles verificaram que as expansões nas pastas contendo 10% de CBC 

foram significativamente menores do que as expansões ocorridas nas pastas de referência. Esta 

melhora na resistência aos ácidos foi atribuída à reação pozolânica com o hidróxido de cálcio e à 

redução da permeabilidade ocorrida pela presença da CBC. 

Como as adições minerais normalmente reduzem a exsudação, o que dificulta a subida de água até a 

superfície, existe um potencial de risco de fissuração em decorrência da retração por secagem, 

particularmente quando estas adições são empregadas em teores mais elevados e quando a taxa de 

evaporação de água é mais intensa [10]. 

Entretanto, o estudo da aplicação de materiais alternativos em compósitos de cimento demanda uma 

atenção especial em relação à sua durabilidade. A incorporação de adições minerais em compósitos 

de cimento tem um efeito benéfico sobre algumas de suas propriedades, fato esse que pode ser 

explicado devido à diminuição do tamanho dos poros, aumento da tortuosidade dos canais e a 

redução da interconectividade dos poros [11]. 

Este trabalho, por sua vez, teve por objetivo propor uma verificação do desempenho de argamassas 

produzidas com diferentes teores de CBC, como substituição parcial do agregado miúdo. Para isto, 

foram analisadas algumas propriedades mecânicas e de durabilidade do material. 
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Materiais e Métodos 

Todo o programa experimental foi realizado no Laboratório de Engenharia Civil da Companhia 

Energética de São Paulo (CESP) e no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), ambos situados no município de Ilha Solteira, Brasil. 

Cimento. Como este trabalho investigou o uso de uma adição mineral, através da substituição 

parcial de areia por CBC, escolheu-se um cimento sem adições para qualificar melhor a reatividade 

do material. Deste modo, o cimento utilizado foi o CPV-ARI (cimento Portland de alta resistência 

inicial) que embora possua baixo teor de adição em sua composição, pode ser encontrado mais 

facilmente no mercado do que o CPI (cimento Portland sem adições). 

Agregado Miúdo. Foi utilizada areia natural, onde sua caracterização baseou-se nos ensaios de 

granulometria NBRNM 248 [12], absorção de água NBRNM 30 [13], massa específica absoluta 

NBRNM 52 [14], massa específica aparente NBRNM 45 [15] e materiais pulverulentos NBRNM 

46 [16]. Sua caracterização é apresentada na (Tab. 1). 

Tabela 1: Caracterização do agregado miúdo. 

Diâmetro 

máximo 

(mm) 

Módulo 

de finura 

Absorção 

(%) 

Material 

pulverulento 

Matéria 

orgânica 

Massa específica 

Aparente [g/cm³] Absoluta [g/cm³] 

4,75 2,66 0,30 0,78 + clara 1,549 2,622 

Aditivo Superplastificante. Fez-se o uso de aditivo superplastificante com o intuito de manter 

fixa consistência (flow) em todos os traços sem alterar a relação água/cimento. O aditivo redutor de 

água escolhido se trata de um líquido de pega normal de terceira geração. Onde a dosagem 

recomendada pelo fabricante é de 0,20% a 0,90% sobre o peso de cimento. 

Cinza de Bagaço de Cana de Açúcar. A amostra de CBC foi coletada em uma usina da região 

noroeste paulista, proveniente de sua lagoa de decantação. Onde o bagaço de cana de açúcar é 

queimado em caldeiras, gerando a CBC, que se mistura com a água no lavador de gases. Esta água, 

juntamente com a água da lavagem da cana, é levada para a lagoa de decantação, onde o líquido ao 

ser separado das partes sólidas da cinza é reaproveitado pela usina. 

Na sequência, a (Tab. 2) apresenta a composição química da CBC, segundo a NBR 12653 [17], 

onde se percebe que a CBC utilizada está em conformidade com as exigências químicas para 

material pozolânico, contendo alto teor de SiO2+Al2O3+Fe2O3, reduzida perda ao fogo e baixo teor 

de álcalis disponíveis. 

Tabela 2: Análise química da amostra de CBC. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 SiO2+Al2O3+Fe2O3 
Perda 

fogo 
Umidade 

36,58 8,30 4,00 2,71 0,51 0,45 0,72 35,34 3,56 

As cinzas foram homogeneizadas e, para a sua secagem, permaneceram em estufa por 24 horas à 

temperatura de 110°C e mais 24 horas expostas ao sol. Em seguida, a cinza passou por moagem em 

moinho de bolas utilizado para produção de cimentos, composto de cilindros de aço. Foram moídos 

5,0 kg de cinza por vez, em diferentes tempos de moagem: 20, 30, 40 e 50 minutos. A (Tab. 3) 

apresenta os valores de seu índice de finura NBR 12826 [18], superfície específica por Blaine 

NBRNM 76 [19] e massa específica absoluta NBRNM 23 [20]. Deste modo, o processo de moagem 

mostrou-se adequado por proporcionar a redução do tamanho dos grãos de cinza e por propiciar 

melhor uniformidade do material. 

Tabela 3: Resultados da moagem da CBC. 

Tempo de moagem 

(min) 

Superfície específica 

Blaine (cm²/g) 

Índice de finura [% 

retida peneira #325] 

Massa específica 

absoluta [g/cm³] 

20 11270 6,84 2,22 

30 12948 3,34 2,22 

40 13571 1,69 2,17 

50 14164 0,96 2,17 
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No estudo de variação da granulometria em função dos tempos de moagem da CBC foi empregado 

o método de análise granulométrica a laser. A importância deste ensaio está associada ao controle 

da redução e da distribuição do tamanho das partículas de cinza e à otimização do seu processo de 

moagem. A (Tab. 4) apresenta os tamanhos das partículas abaixo dos quais encontram-se 10% e 

90% da massa do material, D10 e D90, respectivamente, além da dimensão média. 

Tabela 4: Diâmetro da CBC obtido pela granulometria laser [m]. 

Tempo de moagem 

[min] 
D10 [m] 

Dimensão média 

[m] 
D90 [m] 

Sem moagem 3,87 25,13 55,33 

20 1,58 12,97 39,72 

30 2,51 10,58 21,42 

40 1,39 9,99 32,23 

50 1,26 8,49 27,00 

Conforme os resultados de superfície específica, índice de finura e distribuição granulométrica, 

adotou-se o tempo de 20 minutos de moagem da cinza como sendo o tempo ideal para a aplicação 

nas argamassas, por melhorar a uniformidade dos grãos, reduzir a dimensão média das partículas e 

por ser o menor tempo estudado, já que o processo consome energia, que se transforma em custo 

adicional. A (Fig. 1) apresenta o aspecto da CBC moída por 20 minutos. 

 
Figura 1: Aspecto da CBC utilizada nas argamassas. 

Fez-se também um estudo da atividade pozolânica com cimento em função dos tempos de moagem. 

A (Tab. 5) apresenta o estudo de atividade pozolânica com cimento, baseada na NBR 5752 [21]. 

Todas as cinzas apresentaram índice de atividade pozolânica (IAC) abaixo do valor mínimo de 75% 

estabelecido pela NBR 12653 [17]. Deste modo, conforme os requisitos químicos (composição 

química e atividade pozolânica) exigidos pela referida norma, esta CBC não pode ser considerada 

material pozolânico, por possuir reatividade química baixa com cimento. 

Tabela 5: Estudo da atividade pozolânica da CBC. 

Tempo de 

moagem [min] 
Água [g] Flow [mm] 

Resistência 

[MPa] 
IAP [%] 

Água 

requerida 

Sem moagem 170 230 47,90 - - 

20 195 228 24,20 50,52 1,14706 

30 194 225 24,30 50,73 1,14118 

40 185 220 24,60 51,36 1,08824 

50 190 226 23,80 49,69 1,11765 

Por fim, realizou-se a difração de raios-x na CBC empregada nas argamassas (Fig. 2), que exibe 

picos intensos de alfa óxido de silício e quartzo alfa, o que evidencia a existência de suas fases 

cristalinas. No entanto, é possível notar um pequeno desvio na linha de base no ângulo (2θ) 20 , que 

sugere indícios de uma pequena quantidade de fase amorfa. Este ensaio confirmou a baixa 

reatividade do material, considerando-o como não pozolânico devido à predominância de fases 
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cristalinas encontradas. Assim, procedeu-se a sua incorporação como substituição de parte da massa 

de agregado miúdo. 

 
Figura 2: Difratrograma da CBC usada nas argamassas. 

Composições das Argamassas. Os resultados da análise química e da difração de raios-x 

indicaram um material pouco eficaz como pozolana, na substituição do cimento. Deste modo, 

optou-se pela incorporação da CBC, substituindo-se parte da massa do agregado miúdo. 

Foi realizada uma investigação para definir a relação a/c e a consistência que seriam adequadas a 

todos os traços com substituição parcial de agregado miúdo por CBC, sendo necessário o uso de 

aditivo superplastificante. Adotou-se a relação a/c 0,48 e partindo da proporção 1:3, fez-se a 

substituição do agregado miúdo por CBC nas porcentagens 0%, 3%, 5%, 8% e 10%. Na (Tab. 6) é 

apresentada a composição dos traços utilizados. 

Tabela 6: Composição final dos traços das argamassas. 

Traço Cimento [g] Areia [g] CBC [g] Água [g] Aditivo [%] Relação a/c Flow [mm] 

Controle 1000 3000 - 480 - 0,48 186 

3% 1000 2910 90 480 - 0,48 185 

5% 1000 2850 150 480 0,20 0,48 193 

8% 1000 2760 240 480 0,60 0,48 193 

10% 1000 2700 300 480 0,90 0,48 181 

Cabe mencionar que foi necessária a introdução de uma quantidade mínima de aditivo 

superplastificante nas incorporações de 5%, 8% e 10% e adequada para que se mantivesse a relação 

a/c constante, promovendo boa dispersão dos grãos e aumentando a fluidez da pasta. 

Observou-se ainda que para o teor de 10%, a consistência foi reduzida devido ao emprego da 

quantidade limite de aditivo especificada pelo fabricante. Por este motivo, não se conseguiu 

introduzir maiores teores de substituição de areia por CBC. A argamassa referente ao traço 10% era 

bastante seca e bem difícil de se trabalhar. Além disso, notou-se um gradativo escurecimento na 

coloração dos corpos de prova em virtude de acréscimo do teor de CBC nas argamassas. 

Resistência à Compressão. Foram moldados cinco corpos de prova cúbicos (40 x 40 x 40 mm), 

por traço, para cada idade, com ruptura aos 7, 28 e 56 dias, tomando-se como resistência final a 

média aritmética entre eles. Os corpos de prova foram moldados e curados seguindo as prescrições 

da NBR 13279 [22]. 

Resistência à Tração por Compressão Diametral. Este ensaio seguiu as recomendações da 

NBR 7222 [23]. Foram moldados cinco corpos de prova de dimensões (50 x100 mm), por traço, 

para cada idade, com ruptura aos 7, 28 e 56 dias, tomando-se como resistência final a média 

aritmética. 
Reatividade Acelerada. O ensaio de reatividade potencial do agregado foi realizado seguindo a 

NBR 15577-5 [24] e avaliou a reação álcali-agregado através do acompanhamento da expansão em 

barras de argamassa. Objetivou-se executar este ensaio a fim de verificar os possíveis efeitos da 
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CBC na redução da expansibilidade das barras. Três corpos de prova prismáticos nas dimensões de 

(25 x 25 x 285 mm) foram confeccionadas para cada traço, tomando-se como resultado final sua 

média aritmética. Utilizou-se neste ensaio os traços Controle, 5% e 10% de CBC. 
Absorção por Capilaridade. O ensaio para determinar a absorção por capilaridade foi efetuado 

através da NBR 9779 [25] em cinco corpos de prova cilíndricos de dimensões (50 x 100 mm), por 

traço, cuja moldagem seguiu a NBR 7215 [26]. Os corpos de prova permaneceram em cura até os 

28 dias quando foram inseridos em estufa para a secagem até a constância da massa. 

Posteriormente, foram retirados da estufa a mantidos ao ar livre para resfriamento, com o intuito de 

evitar taxas iniciais elevadas de absorção de água. Além disso, fez-se o uso de aditivo 

impermeabilizante aplicado em duas camadas sobre a superfície lateral dos corpos de prova, 

deixando a base livre para a penetração de água e medição da altura da lâmina d’água. 

Resultados e Discussões 

Resistência à Compressão 

Através dos resultados da (Fig. 3), observou-se que, aos 7 dias, as resistências dos traço de 3%, 5% 

e 8% de CBC são muito semelhantes, e são menores do que a resistência do traço Controle, mas elas 

evoluem com a idade de 28 e 56 dias, indicando que a evolução da resistência à compressão é mais 

lenta. 

No entanto, aos 56 dias, todos os traços com CBC obtiveram resistências superiores ao traço 

Controle, que pode ser atribuída ao efeito físico de preenchimento dos vazios pelos grãos finos da 

CBC. Houve um acréscimo de 23,3% da resistência à compressão, aos 56 dias, do traço Controle 

para o traço 10%. 

A presença do aditivo superplastificante no incremento da resistência nos traços 5%, 8% e 10% é 

insignificante, uma vez que ocorreu aumento da resistência até no traço 3% (que não possui aditivo) 

em relação ao Controle. 

 
Figura 3: Resistência à compressão. 

Resistência à Tração por Compressão Diametral. De acordo com a (Fig. 4), ocorreu um 

acréscimo de resistência à tração por compressão diametral no traço 3% de CBC em relação ao 

Controle para todas as idades. No entanto, a partir do traço 5%, as resistências permaneceram 

praticamente iguais e inferiores às resistências do traço 3%. Com isto, considera-se, para este 

ensaio, como teor ótimo de substituição o traço com 3% de CBC. 
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Figura 4: Resistência à tração por compressão diametral. 

Reatividade Acelerada. Os resultados do ensaio de reatividade potencial acelerada estão 

disponíveis na (Fig. 5). A linha tracejada indica o limite de expansão abaixo da qual o material pode 

ser considerado como potencialmente inócuo aos 30 dias, conforme estipula NBR15577-5 [24]. 

Nota-se que os três traços (Controle, 5% e 10% de CBC) são considerados potencialmente reativos. 
Entretanto, aos 30, os dois traço contendo CBC (5% e 10%) obtiveram expansões semelhantes e 

abaixo da expansão do traço Controle, com um decréscimo da ordem de 15%. Esta redução da 

expansão indica que a incorporação de CBC em argamassas possui alguma atividade pozolânica. 

 
Figura 5: Reatividade potencial acelerada. 

Absorção por Capilaridade. A (Fig. 6) revela a absorção por capilaridade aos 28 dias. Para essa 

idade, verifica-se a redução da absorção por capilaridade ao adicionar quaisquer dos teores de CBC. 

A adição de finos nessas argamassas está diretamente associada ao efeito físico, uma vez que 

promoveu o preenchimento dos vazios presentes na pasta, e, com isto, dificultou da movimentação 

de água através dos capilares. 
Nota-se um decréscimo bastante acentuado de 38%, aos 28 dias, da absorção por capilaridade ao 

final do ensaio (72 horas) do traço Controle em relação ao traço 3% de CBC. Contudo, a partir deste 

teor de substituição, o decréscimo se tornou menor, indicando o traço 3% possui maior eficiência na 

redução da absorção. 
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Figura 6: Absorção por capilaridade aos 28 dias. 

Conclusões 

Conforme os resultados da caracterização da CBC, o trabalho foi realizado com material de baixa 

atividade pozolânica. Entretanto, confirmou-se que é possível utilizar a CBC como substituição 

parcial do agregado miúdo na produção de argamassas. 

O processo de moagem mostrou-se importante, tendo em 20 minutos o tempo ideal de moagem por 

propiciar homogeneidade no tamanho dos grãos e sua redução, confirmada pela superfície 

específica e a granulometria a laser. 

Os ensaios de composição química e atividade pozolânica mostraram que a CBC não pode ser 

classificada como pozolana, segundo os critérios da NBR 12653 [17]. 

O difratograma da CBC revelou picos de estrutura cristalina, além de indicar um desvio da linha de 

base no ângulo (2θ) 20  que sugere a existência de uma pequena parcela de material amorfo. É 

necessária a realização de outros ensaios como análise termogravimétrica para verificar melhor a 

atividade pozolânica do material. 

Vale lembrar que são controversos os métodos de avaliação da pozolanicidade do material. [27], por 

exemplo, contestam a utilização de características químicas e físicas e o grau de amorfismo da 

pozolana para a sua classificação e seleção. 

Os resultados de resistência à compressão mostraram um aumento em todos os teores de 

incorporação de CBC atribuído ao efeito físico de preenchimento dos vazios pelos grãos finos da 

mesma. 

Houve um incremento na resistência à tração por compressão diametral do traço contendo 3% de 

CBC em relação ao traço Controle, sendo aquele considerado o teor ótimo de substituição. 

A adição dos finos de CBC para todos os teores de substituição propiciou a redução da absorção por 

capilaridade, uma vez que promoveu o preenchimento dos vazios, dificultando o ingresso de 

agentes agressivos na argamassa. 

Diante do exposto, acredita-se que a introdução de CBC possa ser considerada um material 

alternativo para a produção de argamassas e, possivelmente de concretos, por melhorar várias de 

suas propriedades e principalmente, por reduzir o impacto ambiental causado pela sua destinação 

inadequada. 
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Resumo. Na última década deste século, observou-se um forte crescimento de construções de 

condomínios residenciais, hotéis, resorts e casas de segunda moradia na orla norte do Estado da 

Bahia no Brasil. Entre as soluções construtivas utilizadas nesses empreendimentos e edificações, a 

madeira roliça de eucalipto tratado oriundo de florestas plantadas tem sido a alternativa adotada 

para justificar um caráter de sustentabilidade nesse tipo de construção. Esse trabalho vem apresentar 

um panorama local das construções em madeira roliça, analisando tecnicamente os sistemas 

construtivos observados, levantando-se os tipos, as técnicas empregadas na execução das estruturas 

e componentes construtivos, buscando ver de que modo o emprego do eucalipto roliço pode 

contribuir para fortalecer aspectos de sustentabilidade na construção com madeira. Como resultado, 

apresenta-se um quadro do uso dessa madeira, destacando-se os fatores que determinam a adoção do 

eucalipto roliço e sua importância como material de construção.  

Introdução 

Nos últimos anos, a crescente conscientização relativa à exploração de recursos naturais de matas 

nativas no Brasil tem favorecido a produção do eucalipto de floresta plantada como alternativa às 

folhosas nativas. Na construção civil, o emprego da madeira de florestas plantadas cresce em 

importância, devido às questões ambientais e à possibilidade de agregar características de 

sustentabilidade aos projetos de arquitetura e às construções. 

No início do século XX, originaram-se os primeiros plantios de eucalipto no Brasil, para suprir 

demandas por madeira para diversos fins e também visando à preservação de matas nativas. 

Contudo, somente na década de sessenta, é que o incremento dessas florestas plantadas foi 

observado, direcionando-se parte da produção do eucalipto para a indústria de celulose, papel e 

placas. Somente mais tarde, o eucalipto passou a ser visto como alternativa na construção civil, uma 

vez que, com o desmatamento cada vez maior das matas nativas, as fontes produtoras de madeira se 

tornavam cada vez mais distantes dos centros consumidores e do mercado da construção.  

Segundo a ABRAF [1], em 2010, 68,2% das áreas de plantios florestais são de eucalipto e em 

virtude do aquecimento do setor da construção civil e da demanda por produtos sustentáveis, 

observa-se uma tendência de crescimento do setor madeireiro com reflexos nas florestas plantadas 

de eucalipto. Diante da tendência de incremento de plantios florestais, Folz & Ino [2] afirmam que, 

aliado ao aquecimento do setor da construção civil no país e o aumento da demanda por produtos 

mais sustentáveis, se desperta o interesse pelos sistemas construtivos em madeira, incentivando a 

produção de eucalipto plantando voltado também para o setor da construção.  

No Estado da Bahia, no Brasil, essa mesma tendência vem sendo observada nas últimas décadas, 

com  o aparecimento de um número cada vez maior de construções habitacionais utilizando madeira 

de florestas plantadas. Na orla norte do Estado, em particular, esses empreendimentos são 

geralmente associados ao “marketing ecológico” e “às formas de construir mais sustentáveis” que 
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são apresentados por escritórios de arquitetura e através de projetos especializados. Entre os 

materiais adotados para esses projetos e construções, tem-se observado uma orientação especial 

relativa às madeiras de florestas plantadas, mais especificamente o eucalipto, cuja escolha  na sua 

forma roliça é justificada pelo custo econômico e pela rapidez de execução que os sistemas 

estruturais e construtivos proporcionam. Arquitetos e construtores, segundo César & Cunha [3] 

começaram a descobrir as vantagens do uso desse material, e, neste contexto, a madeira de eucalipto 

roliço tem sido muito empregada na orla norte da Bahia, onde, atualmente, crescem os 

empreendimentos voltados ao turismo e às habitações de veraneio.  

Este trabalho objetiva apresentar um panorama local das construções em madeira roliça e uma 

análise dos sistemas construtivos levantados através da investigação dos tipos e das técnicas mais 

empregadas na execução das estruturas e componentes construtivos. Buscou-se observar de que 

forma o emprego do eucalipto roliço pode contribuir para fortalecer aspectos de sustentabilidade na 

construção com madeira, destacando-se os fatores que determinam a adoção do eucalipto roliço e 

sua importância como material de construção.  

O Eucalipto Roliço e seus atributos de sustentabilidade 

A exploração predatória e o emprego indiscriminado de madeiras oriundas de florestas nativas no 

Brasil, na época de sua colonização, levaram à escassez desse material em regiões próximas aos 

centros urbanos que mais consumiam madeira no país. Isso levou à busca de novas fontes 

produtoras em regiões mais longíquas, como as florestas da região amazônica e também as florestas 

plantadas de espécies de rápido crescimento. Os plantios florestais de pinus e eucalipto passaram a 

suprir o setor madeireiro, a partir do século XX, e sua produção adequou-se para diversos setores 

industriais, como celulose, papel, chapas de partículas, móveis e construção civil.  

O setor florestal brasileiro teve um grande avanço com a entrada do eucalipto no mercado da 

madeira em vista do seu potencial ecológico e tecnológico, sendo viável para a indústria moveleira e 

para a construção civil. As espécies do gênero Eucalyptus são originárias da Austrália e da Oceania 

e se caracterizam pelas árvores de grande porte e de rápido crescimento. Estimam-se 720 espécies 

existentes de eucalipto na Austrália, das quais cerca de 250 são utilizadas para obtenção de produtos 

de madeira. Introduzidas no Brasil, no início do século XX, as espécies do gênero eucalipto se 

adaptaram muito bem ao clima e solo brasileiros e algumas delas já são cosolidadas para plantios 

em florestas de produção como é o caso do Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, Eucalyptus 

citriodora, além de clones de várias espécies com características desejáveis do ponto de vista 

silvicultural e para produção de madeira, de acordo com Foelkel [4].  

A aplicação do eucalipto na forma roliça começou na construção rural, sendo empregado 

inicialmente em estruturas simples, postes e cruzetas para eletrificação, mourões, estacas e outros 

elementos de menor importância estrutural. Os avanços nos estudos de caracterização física e 

mecânica das espécies de eucalipto cultivadas no Brasil possibilitaram o conhecimento de sua 

grande capacidade para resisitir a esforços mecânicos e o seu uso como material estrutural para 

pilares e vigas e outros elementos em construções habitacionais. 

A madeira de eucalipto tem boa trabalhabilidade, é fácil de ser trabalhada em operações de 

usinagem e tem densidade aparente (12% de umidade) variando 700 a 999 kg/m³, conforme a NBR 

7190 /97: Projeto de Estruturas de Madeira [5]. O rápido crescimento das espécies de eucalipto 

favorece a sua exploração mais cedo para produção de madeira, uma vez que sua colheita pode ser 

feita, a partir de sete anos de idade, a depender do tipo de indústria que vai suprir (por exemplo: 

celulose e carvão). Para construção civil, podem-se obter peças para serem empregadas em 

estruturas compostas por vigas e pilares com idade em torno de 20 anos, quando as árvores podem 

atingir diâmetro variando de 20 a 30 cm. 

Zangiácomo [6] enfatiza as vantagens da aplicação de peças roliças na construção, destacando seu 

menor custo de produção, comparado a peças serradas, já que as etapas de processamento são 

reduzidas. Essa redução no custo da produção da madeira roliça deve-se ao menor número de etapas 
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necessárias ao seu beneficiamento, consequentemente, redução de mão de obra, menor consumo de 

enegia e menor desperdício dos recursos naturais. Nos processos de corte das madeiras serradas, os 

resíduos gerados podem variar de 40% a 60 %, a depender do número de etapas de processamento. 

 A grande disponibilidade de espécies apropriadas para a construção e sua adequação ao solo de 

várias regiões do Brasil possibilita o plantio de florestas próximas aos centros consumidores de 

madeira, diminuindo custos de transporte e evitando-se o desmatamento de florestas nativas. A 

sustentabilidade do eucalipto é ampliada também pelo seu espectro social por gerar oportunidades 

de empregos diretos e indiretos nas linhas de produção da madeira roliça e serrada, desde o trabalho 

na floresta (operações de silvicultura, abate, transporte), assim como nas operações de serrarias e de 

preservação para produção de peças e depois na própria indústria da construção.  

Calil & Brito [7] destacam outro fator de impacto positivo para a sustentabilidade ambiental que é o 

fato do eucalipto seqüestrar grande quantidade de dióxido de carbono (CO2), que por sua vez é o 

principal causador do efeito estufa no planeta. Sendo este considerado o principal critério de 

avaliação do benefício eco-ambiental de uma planta, o potencial de seqüestro de carbono do 

eucalipto o coloca como um dos primeiros em relação a outras árvores, em função da sua elevada 

produção de biomassa e alta rotação. Isso se deve ao fato de que as árvores em fase de crescimento 

são as grandes responsáveis por absorver CO2 da atmosfera e, quanto maior a rotatividade das 

árvores de florestas plantadas, mais eficiente é o processo. 

As principais propriedades físico-mecânicas da madeira que provocam impacto na qualidade do 

produto final (peças de eucalipto roliço) são a massa específica aparente (densidade), a estabilidade 

dimensional e a resistência mecânica. Outras características inerentes da árvore e das espécies de 

eucalipto como diâmetro, fuste, conicidade, presença de defeitos (nós, bolsas de resinas e outros) e 

tensões de crescimento também influenciam na qualidade final das peças roliças e em consequência 

na qualidade da construção. É necessário o conhecimento dessas caractarísticas que envolvem 

especificidades no comportamento do eucalipto e das peças roliças aplicadas em elementos 

construtivos e estruturais para que se minimizem ou se evitem problemas decorrentes destas e torne 

a construção mais sustentável.   

Vantagens e desvantagens do eucalipto roliço na construção 

O emprego da madeira roliça de eucalipto de florestas plantadas na construção civil apresenta 

muitas vantagens, como por exemplo, por interferir minimamente no terreno e de possibilitar 

executar fundações simples. O eucalipto roliço favorece os projetos arquitetônicos flexíveis e 

adapta-se bem em terrenos em declive ou muito ígremes. Quando utilizados em sistemas modulares, 

o eucalipto roliço oferece liberdade para reformular a organização do espaço interno num projeto.     

Quanto à durabilidade, o eucalipto plantado é vulnerável ao ataque de agentes bio-degradadores da 

madeira (fungos, brocas e térmitas) e deve ser aplicada depois de tratada, aumentando sua vida útil e 

ampliando o seu emprego. A durabilidade das construções de eucalipto, além do tratamento 

preservativo, está também associada a detalhes construtivos e à manutenção, devendo-se evitar 

principalmente os pontos de acúmulo de água, promover uma adequada ventilação das peças e 

promover a saída da água da madeira. 

O eucalipto roliço apresenta uma característica relacionada à variabilidade dimensional relativa à 

conicidade (forma cônica) do tronco; o seu diâmetro diminui de 6 a 8 mm a cada metro e, segundo 

Calil [8], ocorre uma diminuição 1% a 3%, por metro, da resistência ao momento fletor da peça. A 

porção de madeira juvenil no tronco (presença de alburno) pode agravar ainda mais essa relação, 

assim como a presença de defeitos como os nós da madeira.  

Outro fator importante que interfere na qualidade da construção com o eucalipto roliço é a sua 

natureza retrátil e a probabilidade de rachar e ou empenar, o que acaba comprometendo o 

aproveitamento da madeira. O eucalipto é abatido ainda jovem para efeito de emprego na 

construção civil e é comum o aparecimento de rachaduras de topo e na direção longitudinal, como 

conseqüência da liberação das tensões de crescimento. Tais rachaduras manifestam-se face ao 
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desequilíbrio entre as tensões de tração na periferia e de compressão no centro da tora e podem se 

agravar, durante o processo de secagem das peças, aumentando em extensão ao longo do seu 

comprimento, diminuindo a qualidade estética e a capacidade resistente para determinados tipos de 

esforços mecânicos, podendo, ainda, comprometer a peça para fins estruturais. As rachaduras 

também abrem portas para agentes de degradação e possibilitam o acúmulo de água e a degradação 

por umidade das peças roliças. Deve-se ter cuidado ao projetar com o eucalipto roliço, adotando 

medidas para minorar esses problemas. 

Sistemas estruturais e construtivos de edificações em eucalipto roliço  

Os sistemas estruturais em madeira podem ser divididos em dois tipos: construções em ossatura de 

madeira e aquelas em madeira maciça ou em painéis, conhecidas como fechadas. Conforme 

Krambeck [9], o primeiro compreende os sistemas hierarquizados, ou sistema pilar-viga; e os 

nervurados, caracterizados por um conjunto de numerosos elementos de pequena seção, formando 

as paredes, os pisos e o telhado, que contribuem com o contraventamento. Já o segundo sistema é 

formado de painéis portantes. Calil Júnior e Brito [7] consideram três categorias de sistemas 

estruturais de edificações com o emprego de elementos roliços: o sistema viga-pilar, no qual as 

paredes não têm função estrutural, mas apenas de vedação; o sistema de pórtico, constituído de 

grelhas planas para os pisos, com vigas principais apoiadas em colunas, gerando um pórtico 

espacial; e o sistema composto por painéis de paredes portantes (log homes), formados por troncos 

ou toras empilhadas que, além de vedar, sustentam a edificação. O sistema viga-pilar (Fig. 1) é o 

mais empregado em construções com madeira roliça no Brasil, principalmente nas Regiões Sudeste 

e Nordeste. Normalmente para a estrutura de cobertura, a madeira roliça vem sendo aplicada em 

treliças (planas e espaciais), tensoestruturas e superfícies (Fig. 2), cobertas por fibras vegetais, telhas 

cerâmicas ou de madeira.  

 

  
Figura 1 – Sistema viga-pilar 

Fonte: Acervo dos autores 
Figura 2 – Cobertura com geometria de parabolóide  

hiperbólico 

Fonte: Acervo dos autores 

Nesse tipo de sistema, os pilares e vigas são dispostos em grade, o que favorece uma variedade de 

arranjos espaciais. A disposição dos pilares roliços é fácil de distribuir em planta e em geral, por 

estarem largamente espaçados, acabam criando mais espaço interior, havendo uma maior liberdade 

para estabelecer a função destinada aos cômodos na edificação, pois a arrumação estrutural pode 

determinar tanto uma série de espaços como deixar a planta completamente aberta, existindo mais 

flexibilidade quanto ao programa de necessidades dentro do projeto arquitetônico. A construção 

com madeira roliça é de maneira geral mais rápida, se comparada a obras com outros tipos de 

materiais, mas para a sua execução necessita de mão-de-obra especializada.  

Como a madeira é sensível à umidade, deve-se evitar o contato direto com o piso ou base de 

concreto, para que não ocorra, além da ação capilar, o ataque de agentes biológicos. Altoé [10] 

recomenda a utilização de uma conexão metálica entre o pilar de madeira e a fundação de concreto, 

conforme mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Detalhe construtivo de afastamento do pilar da base de concreto 

Fonte: Adaptado de Altoé, p. 127 [10] 

Segundo a NBR 7190/97 [5], as ligações mecânicas das peças de madeira podem ser feita por meio 

dos seguintes elementos: pinos metálicos (pregos ou parafusos); cavilhas (pinos de madeira 

torneados); conectores (anéis metálicos ou chapas metálicas). Há ainda a ligação por entalhe, que 

deve ser empregadas apenas para a transmissão de esforços de compressão entre as peças. De forma 

geral, no sistema viga-pilar as vigas e os pilares são encaixados, parafusados, pregados ou ligados 

por chapas de aço e parafusos. 

Diversas são as formas de vedação no sistema viga-pilar: alvenaria, vidro, painéis cimentícios, de 

madeira, entre outras. As ligações na interface da estrutura de madeira roliça com a vedação em 

alvenaria de fechamento de parede influenciam diretamente na durabilidade da edificação. A união 

dos elementos estruturais de madeira com as alvenarias pode ser executada através de pinos 

metálicos ou telas de aço galvanizado, conforme Figuras 4 e 5. Porém, em sistemas construtivos 

mais artesanais, a ligação da alvenaria com a madeira faz-se através do emprego de ferros ou pregos 

grandes cravados nos pilares e fixados na argamassa entre os tijolos. 

 

                    
                  

Figura 4 – Detalhe da ligação entre estrutura e alvenaria, 

com prego galvanizado (em planta) 

Figura 5 – Detalhe da ligação entre estrutura e alvenaria, 

com tela de fixação (em planta) 
Fonte: Adaptado de Altoé, p. 127 [10] Fonte: Adaptado de Altoé, p. 127 [10] 

Brito [11] afirma que, em alguns casos, a peça roliça precisa ser cortada para facilitar a conexão das 

juntas e garantir o melhor comportamento entre os elementos estruturais. Adicionalmente, executa-

se faceamento longitudinal da madeira roliça para apoio de elementos verticais (vedação) (Fig. 6 e 

Fig. 7) ou horizontais (laje). O faceamento pode ocorrer em: uma face, duas faces (paralelas ou 

perpendiculares), meia lua, com aplicação de placas anti-racha, colocada no topo das peças para 

minimizar o rachamento, entre outros.  

Diante do exposto, a seção a seguir apresenta um panorama local das construções em madeira 

roliça, analisando tecnicamente os sistemas construtivos observados, levantando-se os tipos, as 

técnicas empregadas na execução das estruturas e os componentes construtivos. 

Tipos de construções em eucalipto roliço na orla norte do Estado da Bahia-Brasil 

As edificações objeto de estudo deste trabalho estão localizadas na orla norte do Estado da Bahia, 

faixa que compreende desde o município de Lauro de Freitas até Mangue Seco, na divisa da Bahia 

com o Estado de Sergipe (Fig. 8). 

 

Alvenaria 

Prego galvanizado 

Tela de fixação da 

alvenaria 

Alvenaria 

Sapata em concreto 

Pino galvanizado 

Parafusos 
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Figura 6 – Corte na peça roliça para apoio 

da vedação em vidro 

    Figura 7 – Corte na peça roliça para apoio da vedação em alvenaria - 

faceamento dos elementos de madeira roliça 
Fonte: Acervo dos autores Fonte: Venturoli [12] 

 
Figura 8 – Orla norte da Bahia 

A orla norte no litoral da Bahia vem sofrendo um crescimento urbano intenso, nos últimos anos, 

observando-se muitas construções residênciais e comerciais voltadas ao turismo e ao lazer, 

empregando-se madeira de florestas plantadas, em especial o eucalipto roliço. A madeira de 

florestas plantadas na Bahia passou a ser mais difundida no mercado da construção, a partir do 

início dos anos noventa do século XX, quando também começaram a se implantar empresas 

produtoras e beneficiadoras de eucalipto e pinus tratados com produtos preservadores contra agentes 

de deterioação da madeira. Esse fator foi decisivo nesse processo crescente de sugimento de 

construções em madeira na orla norte da Bahia. A madeira de florestas plantadas passou a ser 

empregada para substituir a madeira nativa.  

Destaca-se a madeira roliça de eucalipto tratado para estruturas de vigas, pilares, escadas e 

estruturas de cobertura e a madeira pinus serrado tratado para decks de piscinas, pisos e taubilhas 

para cobertura, para substituir as telhas cerâmicas. A limitação do tempo de vida útil dessas 

madeiras foi resolvida com tratamento preservador realizado em autoclave, utilizando arseniato de 

cobre cromatado (conhecido como CCA), a partir da primeira usina de tratamento, instalada 

próxima de Salvador, em 2000. A madeira nativa continua ainda a ser empregada, mas, hoje, a sua 

utilização destaca-se mais em esquadrias, portas, pisos, decks, escadas e parapeitos, além de 

estruturas de coberturas.  

De forma geral, as edificações observadas aqui apresentam sistema estrutural do tipo viga-pilar, 

como já mencionado, com laje pré-moldada ou pisos de madeira, vedação em alvenaria e/ou vidro 

ou madeira e cobertura em treliça com telhados de fibras (como a piaçava), telhas cerâmicas ou de 

madeira. A maior parte das construções observadas é constituída de habitações de segunda moradia; 

hotéis; prédios comerciais (lojas, restaurantes e outros).  

Nos exemplos analisados, pode-se constatar uma freqüente predileção pela criação de ambientes 

amplos, independentemente do tipo de projeto, seja para habitação, hotel ou construção comercial.  
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A preferência por pés-direitos duplos possibilita um melhor conforto térmico, considerando o clima 

local, além de possibilitar aberturas amplas nas paredes, desde janelas até panos inteiros de vidros. 

O eucalipto roliço possibilitou todas essas soluções de projeto. 

Apresentam-se a seguir as soluções construtivas e estruturais mais empregadas nas edificações 

observadas na orla norte. Fez-se um panorama local para identificar quais técnicas construtivas são 

mais usadas nos objetos de estudo, sendo divididas as informações através das etapas construtivas 

de uma edificação, indo desde a fundação até a sua cobertura (Tabelas 1, 2, 3 e 4). 

O sistema viga-pilar adotado para a estrutura principal das edificações apresenta flexibilidade por 

possibilitar divisórias internas não portantes, vãos livres de colunas e formas geométricas simples. 

A disposição dos pilares, de forma geral, segue o espaçamento de 4 a 6 metros e os pilares e vigas 

são geralmente dispostos em grade.  

As peças com comprimentos maiores do que 8 metros possibilitam a configuração de pés-direitos 

duplos nas edificações, construção de mezaninos e até edifícios de dois pavimentos sem precisar 

emendar os pilares, constituindo uma vantagem de tempo e de economia. Por outro lado, a grande 

dimensão destas peças dificulta a colocação das mesmas em suas fundações, requerendo, em muitos 

casos, equipamentos especiais para movimentá-los na obra. 

As fundações mais comuns são sapatas isoladas com os pilares engastados nas mesmas ou ligados 

através de peças metálicas (vide Tabela 1) 

A grande maioria das estruturas apresentava os sistemas de união entre elementos através de 

entalhes, sendo esta solução a mais conhecida pelos executores das construções.  Em poucos casos 

foram observadas ligações com parafusos ou utilizando chapas metálicas. Essa solução era adotada 

quando havia cuidados maiores com o projeto estrutural, geralmente orientado por engenheiros ou 

arquitetos especialistas em estruturas de madeiras. A conicidade das toras de eucalipto é um fator 

que dificulta certas ligações entre elementos estruturais e é pouco considerada na execução dos 

projetos, provocando, muitas vezes, ajustes improvisados que se refletem no acabamento final. Em 

muitas das construções, as junções por meio de encaixes entre vigas e pilares ou entre escoras e 

vigas, entre outras, são escondidas com faixas feitas de cordas de fibras naturais, com o intuito de 

cobrir imperfeições ou cortes mal acabados. A Tabela 2 mostra a etapa construtiva dos sistemas de 

estruturas principais e os tipos de ligações empregadas para unir os elementos estruturais entre si. 

Para os elementos de vedação, a adoção de paredes de alvenaria combinadas com estrutura de 

madeira roliça é a solução mais freqüente (vide Tabela 3). A ligação entre a alvenaria e a madeira é 

feita com preenchimento de concreto, de acordo com as seguintes etapas: interrupção da execução 

da alvenaria com 15 cm de afastamento do pilar; colocação de duas tábuas laterais, que servem de 

fôrma; disposição de pregos ao longo dos pilares, conforme primeira ilustração da Tabela 3; e, a 

seguir, preenchimento do espaço com concreto. Para melhor travamento da parede, utiliza-se arame 

farpado, preso nos pregos e disposto horizontalmente a cada duas fiadas de blocos cerâmicos. Outra 

solução comumente observada é a vedação com painéis de vidro ou painéis formados de portas de 

madeira nativa ou venezianas de madeira. 

Já as soluções de cobertura são apresentadas na Tabela 4: 

Conclusões 

Observou-se que na orla norte do Estado da Bahia no Brasil há uma marcante predominância do uso 

da madeira roliça de eucalipto em sistemas pilar-viga, principalmente associados a paredes de 

alvenaria não portantes. Também foi freqüente a combinação de estruturas roliças com paredes de 

venezianas e com panos de vidro. Na maioria dos casos observados com o sistema pilar-viga, os 

pilares foram engastados em sapatas individuais de concreto. Esse fato possibilita fundações 

econômicas, o que acaba por se refletir em todo o custo global da obra.  
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Tabela 18: Soluções de fundação mais adotadas nas construções com eucalipto na orla norte da Bahia 

Etapa Construtiva Tipo de solução construtiva ou técnica Exemplos 

 
FUNDAÇÃO 

Solução 1: Pilar engastado em sapata de 

concreto moldada in loco, assentada em camada 

de brita, podendo ter como fôrma uma peça de 

manilha de concreto. Neste caso, a sapata poderá 

ter um furo inferior para drenagem de água. 

 

 
Fonte: Acervo dos autores  

Solução 2: Pilar apoiado em sapata de concreto 

armado, fixado com peça metálica. 

 
Fonte: Venturoli [12] 

Solução 3: Pilar diretamente embutido no solo – 

essa alternativa pode apresentar problemas de 

degradação nos pilares na zonade afloramento 

(região do pilar onde ele começa a sair do solo), 

caso não seja protegido. 

 
Fonte: Acervo dos autores 

Do levantamento realizado, destacam-se algumas recomendações para o emprego da madeira de 

florestas plantadas, visando a sustentabilidade da construção: durante a concepção do projeto, é 

importante avaliar o sistema e o processo construtivo, bem como relacionar os aspectos que mais 

facilitam as etapas de construção. Embora muitas das edificações analisadas sejam simples em 

termos de formas e divisões espaciais, estas possuem vãos grandes que, em alguns casos, 

determinam soluções estruturais mais complexas com emprego de ligações parafusadas e chapas 

metálicas. Na maior parte dos casos, as soluções estruturais limitaram-se a ligações encaixadadas e 

isto ocorreu em grande parte dos casos pela ausência da consultoria ou contratação de um 

engenheiro especializado em cálculo estrutural. A orientação de profissionais especializados em 

madeira pode favorecer mais ainda o emprego desse material, na medida em que recomendações 

estrutrais mais seguras fortalecem o conceito do eucalipto roliço como material adequado à 

construção.  

De um modo geral, o problema da retração da madeira de eucalipto não é preocupante para os 

construtores e proprietários dos imóveis observados. A necessidade de imunização da madeira 

(tratamento com produtos preservadores e secagem adequada) é respeitada para o seu emprego na 

construção. Porém, nota-se ainda uma falta de divulgação dos benefícios do tratamento e dos riscos 

durante o uso e no descarte da madeira após o fim de sua vida útil. 
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Tabela 2: Soluções  de estruturas principais adotadas nas construções com eucalipto na orla norte da Bahia 

Etapa Construtiva Tipo de solução construtiva ou técnica Exemplos 

   

 

 

 

 

Superestrutura 

Sistema viga-pilar reticulado. 

Com raríssimas excessões, essa foi a solução 

estrutural mais encontrada nas edificações 

objetos de observações.  

 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

 

 

Colocação de pisos: 

Lajes e outros 

Lajes pré-moldadas apoioadas diretamente 

sobre vigas. 

 

 
 

Assoalhos de madeira com vigamento e tabuado 

apoiado sobre este (vide exemplos ao lado). 

 
Fonte: Acervo dos autores 

Tipos de ligações 

dos elementos da 

superestrutura 

Ligações pilar/viga executadas por meio de 

entalhe - solução mais adotada, por ser a mais 

conhecida pelos carpinteiros executores. 

Raramente essas ligações eram calculadas, 

gerando muitas vezes peças 

superdimensionadas.  
 

Fonte: Acervo dos autores 

 

Ligações pilar/viga por meio de chapas e 

parafusos  - quando empregadas as ligações 

auxiliadas de componentes metálicos, estes são 

galvanizados para a proteção contra o ambiente 

agressivo e salino promovido pela brisa 

marítima. 

 
Fonte: Acervo dos autores 
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Tabela 3: Soluções de vedações adotadas nas construções com eucalipto na orla norte da Bahia 

Etapa Construtiva Tipo de solução construtiva ou técnica Exemplos 

 

Vedação com 

alvenaria 

 

(interface madeira- 

alvenaria ) 

 

Ligação alvenaria/pilar de madeira- Feita 

com preenchimento de concreto. 

 

Ligação alvenaria/vigas (superior e 

inferior): é executada diretamente sobre a 

madeira, ligando-se com camada de 

argamassa. 

 

    
 

Fonte: Acervo dos autores 
Vedação com vidro 

(interface vidro –

madeira) 

Após o faceamento dos elementos 

verticais e horizontais, executa-se um 

rasgo na madeira para encaixe do vidro e 

preenche-se com silicone. 

 
Fonte: Acervo dos autores 

Vedação com 

painéis em madeira 

(interface painéis 

parede de madeira e 

estrutura de madeira) 

Fazem-se rasgos e/ou faceia-se a madeira 

da estrutura para encaixar o painel parede 

através de sistema macho-fêmea ou então 

faz-se a fixação através de conexões 

metálicas. 

  
Fonte: Acervo dos autores 

Tabela 4: Soluções de coberturas adotadas nas construções com eucalipto na orla norte da Bahia 

Etapa 

Construtiva 

Tipo de solução construtiva ou 

técnica 

Exemplos 

Cobertura 

(estrutura)  
As estruturas de cobertura 

normalmente adotadas são 

constituídas de treliças (planas ou 

espaciais)  e trama composta de 

terças, caibros e ripas para 

sutentação das telhas ou elementos 

de vedação. O madeiramento do 

telhado pode ser em eucalipto ou 

em outro tipo de madeira. Quando 

feito em eucalipto, este pode ser 

compostos de peças roliças como as 

terças e os caibros (vide exemplos 

das imagens). 

   
 

Fonte: Acervo dos autores 

Cobertura 

(vedação) 
A vedação da cobertura pode ser 

feita com fibras vegetais (piaçava), 

telha cerâmica ou de madeira 

(taubilhas), conforme ilustrações ao 

lado. 

   
Fonte: Acervo dos autores 

 

Embora detectadas deficiências construtivas em muitos dos casos levantados, foi unânime a 

aceitação dos usuários, arquitetos e construtores em relação ao eucalipto roliço. A maneira como 

essa madeira é empregada nos projetos da orla norte demonstra uma relevante mudança de 
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paradigma com relação à adoção desse material na arquitetura da Bahia, onde a tradição sempre foi 

o emprego de técnicas construtivas em alvenaria. A arquitetura em madeira ainda é modesta no 

Brasil, estando influenciada pela tradição regional e também constituindo projetos de unidades 

residenciais. No nordeste, principalmente, onde a influência da colonização portuguesa privilegiou 

as tecnologias em alvenaria, o emprego da madeira na arquitetura e construção foi menos presente, 

ficando mais restrita à utilização como trama nas edificações de taipa, em componentes como 

esquadrias e outros, além de elementos de estruturas para cobertura. 

O eucalipto mostra-se adequado para imprimir sustentabilidade às construções. O seu caráter 

renovável e sua contribuição com a preservação de florestas naturais são os maiores indicadores 

ambientais dessa madeira. O emprego do eucalipto roliço pode contribuir para fortalecer aspectos de 

sustentabilidade na construção com madeira também por proporcionar a execução de obras mais 

leves, com menos interferências nas fundações; mais limpas, com menos entulho; mais rápidas e 

secas, quando da utilização de vedação com vidro ou painéis.  Adicionalmente, exige manutenção 

menos dispendiosa e causa menos impacto ambiental que o concreto, o aço e o alumínio, materiais 

que demandam muita energia ao serem industrializados.  

Ressalta-se, por fim, um início de mudança da utilização do eucalipto roliço com o aparecimento de 

um número cada vez maior de projetos utilizando madeira de florestas plantadas na orla norte da 

Bahia, ainda que voltados mais para habitações. Arquitetos e construtores estão começando a 

descobrir as vantagens do uso sustentável desse material, mas ainda falta uma maior consciência e 

uma maior divulgação das vantagens técnicas ligadas ao emprego da madeira. 
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Resumo. O objetivo do trabalho é apresentar o sistema construtivo com emprego de bambu in 

natura e verificar as patologias das conexões estruturais e dos componentes de vedação do Galpão 

do Grupo Agroecológico Viverde, localizado no assentamento rural Horto dos Aimorés, Bauru, SP, 

Brasil. A metodologia do trabalho baseia-se no detalhamento de projeto das conexões e dos 

componentes de vedação, na análise do processo construtivo e na identificação de patologias a partir 

do monitoramento e coletas de dados in loco. É dada ênfase ao resgate do processo de construção 

realizado de forma empírica pelos moradores e as técnicas construtivas adotadas.  Como resultado, a 

pesquisa discorre sobre dados técnicos, desenhos e renderizações 3D, análise das etapas construtivas 

e a identificação dos tipos e ocorrências de patologias no sistema de vedação e nas conexões 

estruturais. O trabalho visa a contribuir para o aperfeiçoamento da concepção de projetos que 

utilizam bambu in natura no sentido de viabilizar a produção de componentes racionalizados em 

sistemas construtivos “mais” sustentáveis.  

Introdução 

O entendimento dos processos naturais do planeta Terra nos proporciona uma visão mais 

abrangente de como utilizar seus recursos, de maneira que o ambiente seja capaz de suprir futuras 

gerações. Assim, o conceito sustentável consegue atingir suas mais variadas escalas, agregando 

valores culturais a partir da compreensão das cadeias produtivas oriundas de matérias-primas 

oferecidas pela natureza. O bambu apresenta uma admirável vitalidade, uma grande versatilidade, 

leveza, resistência além da facilidade de poder ser trabalhado com ferramentas manuais simples, 

qualidades estas que têm lhe proporcionado o mais longo e variado papel na evolução da cultura 

humana, quando comparado com qualquer outro tipo de planta [1]. As características do bambu, 

como resistência, leveza, fácil manuseio, grande proliferação em plantações, ótimo sequestrador de 

carbono e seu caráter de material renovável nos levam à questão do por que não utilizar com maior 

frequência o bambu como matéria prima na construção civil. O uso desta planta foi bastante 

explorado pelos asiáticos através de técnicas milenares; também foi difundido em países da 

América Latina, como Peru, Costa Rica, Equador e Colômbia onde vários exemplos de edificações 

confirmam sua potencialidade como material de construção.  

No contexto atual da construção civil, considerando a utilização de materiais provenientes de fontes 

renováveis e o desenvolvimento de técnicas construtivas inovadores mais sustentáveis, o bambu se 
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apresenta como uma alternativa muito eficiente e promissora. Existem inúmeras formas de 

utilização do bambu, desde roliço (in natura), até em forma de chapas e fibras coladas. As formas 

mais encontradas são: em tiras; esterilhas (placas de bambu aberto); partido; e trançado. Na 

construção civil, a utilização do bambu como material construtivo estrutural merece destaque por 

dois aspectos principais: reduzido custos se comparado aos materiais industrializados e por possuir 

grande capacidade de resistência mecânica frente ao seu baixo peso. Na cultura construtiva 

brasileira, edificações com bambu vêm sendo produzidas de forma empírica, sendo ainda uma área 

com pouca literatura e pesquisas de campo, enquanto que em outros países como a Colômbia, 

China, Índia, o uso do bambu na construção civil já se encontra numa fase bem desenvolvida e a 

aceitação deste tipo de material já é consagrada. 

O projeto CDC School (children development center) para crianças refugiadas da Tailândia [2], 

apresentado na figura 1a, emprega o bambu em componentes de vedação em forma de fibras 

(esterilhas), utiliza lâminas de bambu no piso tipo “assoalho” e peças in natura para componentes 

estruturais da cobertura (figura 1b). 

 

(a)                                                                                     (b) 

Figura 1 – Exemplo de aplicação do bambu na vedação em forma de esterilha (a) e do bambu in natura para compor 

elementos estruturais. 

Arquitetos como Hidalgo Lopez [3] e Simón Vélez [4] [5] trabalham com o material de forma 

diversa, eficaz e com resultados duradouros. Estes arquitetos atuam em grandes projetos como a 

Iglesia sin Religion (Figuras 2a e 2b); projetada por Simon Vélez, utilizando o bambu do gênero 

Guadua em seu processo construtivo, por meio da repetição de módulos pré-fabricados, o que nos 

mostra em seu resultado uma obra de grande porte e importância. 

Dentro da realidade brasileira, entre os poucos projetos reconhecidos com o uso do bambu, está o 

Centro de Cultura Max Feffer, na cidade de Pardinho, interior de São Paulo (fig. 3). A cobertura do 

pavilhão foi pensada de maneira independente do restante do prédio, pois o projeto contemplou uma 

área em que já existia certa infraestrutura. O efeito estético foi garantido pela variação da inclinação 

dos pórticos em bambu, resultando numa cobertura curva [6]. 

 
                                          (a)                                                                                 (b) 

Figuras 2 – Vista externa (a) e vista interna (b) da Iglesia sin Religion, projetada no Simón Vélez 
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(a)                                                                                             (b) 

Figuras 3 – Vista externa (a) e interna (b) do Centro de Cultura Max Feffer, na cidade de Pardinho, São Paulo, Brasil. 

Tendo por base os projetos citados acima cuja temática centra-se na inovação do uso do bambu na 

construção civil e na arquitetura, o presente artigo trata de uma obra produzida na cidade dos 

autores, precisamente no assentamento rural Horto dos Aimorés, em Bauru, São Paulo, Brasil. No 

local foi construído um galpão que funciona como oficina para produção de objetos e artefatos de 

bambu, proporcionando uma fonte de renda para os moradores da comunidade. A estrutura do 

galpão foi composta por elementos pré-fabricados de bambu in natura da espécie Dendrocalamus 

giganteus e pilares roliços de madeira da espécie Myracrodruon urundeuva (nome popular: aroeira 

do campo), os painéis de vedação foram compostos por peças de bambu in natura dispostos 

verticalmente e assentados sobre blocos de concreto. Portanto, os objetivos deste trabalho são a 

ênfase do resgate da atividade projetiva, a análise das etapas de construção e a identificação das 

patologias das conexões estruturais e dos painéis de vedação. 

Materiais e Métodos 

A metodologia adotada no trabalho se enquadra em uma pesquisa-ação, um dos inúmeros tipos de 

investigação-ação que, de uma maneira genérica, promove uma abordagem de processo que gera um 

ciclo no qual se aprimora a realidade pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e 

analisar a respeito dessa prática [7]. Em outras palavras, a investigação-ação se baseia em uma 

tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. Thiollent [8] 

aponta que a pesquisa-ação pode ser utilizada quando há simultaneidade entre a pesquisa e a resolução 

(ação) de um problema coletivo no qual pesquisadores, projetistas, mão-de-obra e demais atores 

estejam envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A maioria dos processos que visa a 

incrementar melhorias ou promover aumento de qualidade em projetos e produtos segue o seguinte 

ciclo: a) planejar uma solução; b) agir para implantar a melhora planejada; d) monitorar e descrever os 

efeitos da ação; d) avaliar os resultados da ação e sua eficácia.  A Figura 4 apresenta a representação 

de um ciclo básico de investigação-ação adaptado para a pesquisa. A sistematização do processo de 

ação-investigação do trabalho se dividiu em quatro: 1) Desenvolvimento do projeto estrutural e dos 

painéis de vedação; 2) Realização do processo produtivo e montagem da estrutura e das vedações; 3) 

Caracterização e quantificação das patologias; 4) Análise dos dados coletadas e proposição de 

melhorias nos projetos e processos. 

O ciclo de investigação-ação implantado no trabalho se organiza da seguinte forma, na etapa 1 

foram desenvolvidas as atividades projetivas com auxílio de softwares de modelagem virtual 

paramétrica para a geração de imagens em duas e três dimensões. O projeto executivo foi elaborado 

com o software AutoCad para a confecção das pranchas de produção dos componentes estruturais e 

todo o detalhamento e codificação das peças e interfaces. Na etapa 2 realizaram-se os processos de 

produção e montagem dos componentes estruturais e dos painéis de vedação em canteiro de obra. 

Em seguida, iniciaram-se as etapas de investigação com o registro fotográfico e os procedimentos 

de coleta de dados in loco (etapa 3) tendo por base planilhas para identificação e quantificação das 
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patologias nas conexões estruturais e nos elementos de vedação. Por fim, foram analisados os dados 

coletados em canteiro de obra a fim de estabelecer procedimentos para aperfeiçoamento de projetos 

e melhorias no processo de pré-fabricação de componentes e conexões estruturais com bambu.  

 
Figura 4 - Ciclo de investigação-ação implantado no trabalho. 

Resultados e Discussões 

Os resultados apresentados no trabalho estão organizados da seguinte forma: projeto das conexões 

analisadas na estrutura, projeto dos painéis de vedação, processo de produção dos componentes 

estruturais e dos painéis de vedação e identificação e quantificação de patologias. 

Projeto das Conexões Analisadas na Estrutura. O projeto da estrutura do Galpão Oficina foi 

desenvolvido por uma equipe composta por arquitetos, engenheiros, professores e alunos de graduação 

da UNESP/Bauru/SP juntamente com moradores da comunidade rural. Possui como diretriz 

arquitetônica a construção de um espaço de 320m² de área coberta para fins de trabalho e reunião de um 

grupo de agricultores familiares chamado Viverde. O programa de necessidades do projeto prevê uma 

área de atividades de marcenaria que abrigará máquinas para o processamento do bambu e um espaço 

para administração da oficina e reuniões do grupo.  A estrutura do Galpão Oficina é composta por 

pórticos produzidos com bambu in natura fixados através de conectores metálicos nos pilares 

roliços de aroeira. A estrutura de cobertura é composta de nove pórticos montados a partir de dois 

componentes pré-fabricados principais, as vigas triplas e os pilares duplos inclinados. Os pórticos 

possuem um vão entre apoios de 8,25m de distância e são fixados nas partes superiores dos pilares 

de aroeira, estes foram enterrados a 5,0m de profundidade e alinhados a 3,0m de distância. A Figura 

5a mostra a estrutura em fase final de montagem, a Figura 5b apresenta a imagem em perspectiva da 

estrutura do galpão-oficina. 

 
 

(a)                                                                                   (b)  

Figura 5 – Estrutura do galpão-oficina na etapa de montagem (a); imagem do modelo virtual (b). Fonte: dos autores. 

A Figura 6a apresenta o corte transversal da estrutura com indicação dos componentes e peças e 

suas respectivas ligações. É possível observar as especificações de cada peça como também o 

código, comprimento e diâmetro. A imagem esquemática da estrutura (figura 6b) mostrada abaixo e 

à esquerda, indica a localização das conexões estruturais A, B e C, analisadas no trabalho. 
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Figuras 6 – Corte transversal da estrutura com indicação dos componentes e peças (a) e identificação da localização das 

conexões A, B e C, analisadas na estrutura (b). 

Nota-se que a conexão A (Fig. 7a) é a mais complexa da estrutura, pois conecta o componente 

estrutural de bambu com os pilares de aroeira. Foi confeccionada em aço galvanizado e submetida a 

testes de resistência. As conexões B e C (bambu/bambu) tem um projeto mais simples. Foram 

apenas utilizadas barras roscadas passantes que atravessaram e travaram as peças (Figs. 7b e 7c). 

 
(a)                                                  (b)                                                            (c) 

Figuras 7 – Imagens renderizadas das conexões A, B e C com a indicação dos componentes metálicos e barras roscadas. 

Projeto dos Painéis de Vedação. O processo de montagem dos painéis de vedação do barracão 

ocorreu posteriormente à execução da estrutura de cobertura, sendo realizada pelos próprios 

moradores com orientação de arquitetos e acompanhamento de estudantes de graduação. A 

metodologia empregada permitiu que a instalação dos dezesseis painéis fosse rápida, uma vez que 

todas as peças estariam preparadas previamente. Sua execução atendeu a principal função de 

conferir maior segurança às instalações do Galpão, no entanto, sua execução não previu algumas 



 

286 

 

patologias que vamos apresentar posteriormente no trabalho. Os painéis possuem dimensões 3m x 

1,5m e o número de bambus em cada vão varia de acordo com o diâmetro das peças e pelo tamanho 

das frestas deixadas. Os bambus foram fixados por dois cabos de aço que passam em seu interior, 

alinhando todos os painéis em um prumo só. Algumas peças foram concretadas na parede de 

alvenaria, de modo aleatório, conferindo maior estabilidade nos painéis. Nas figuras 8 podemos 

identificar a vista frontal dos painéis com indicação de medidas (a) e a modelagem virtual com a 

parede de alvenaria na face inferior (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(a)                                                                           (b) 

Figuras 8 – Vista frontal dos painéis com indicação de medidas (a) e modelagem virtual com a parede de alvenaria na 

parte inferior (b). 

Processo de Produção dos Componentes Estruturais e dos Painéis de Vedação.  A pré-

fabricação e a montagem em canteiro de obras dos componentes estruturais foram realizadas por um 

carpinteiro profissional e dois ajudantes com experiência na elaboração de produtos em bambu. Além da 

coordenação geral do projeto, esta etapa contou também com o efetivo acompanhamento e orientação 

dos arquitetos envolvidos no desenvolvimento do projeto arquitetônico e executivo, do engenheiro civil 

calculista e alunos voluntários que integram o Grupo Taquara da UNESP/Bauru/SP. Esta etapa dividiu-

se em: 1) Corte dos colmos, 2) Tratamento preservativo com emprego da técnica do Boucherie com 

solução de Bórax; 3) Execução da pré-fabricação da estrutura e; 4) montagem em canteiro de obra 

(figuras 8). 

  

 

 
a) Corte dos colmos nas 

dimensões de projeto. 

b) Tratamento 

preservativo. 

c) Execução da pré-

fabricação da estrutura. 

d) Montagem dos pórticos  e execução das 

conexões em canteiro de obra. 

Figuras 8 – Etapas de produção (a), tratamento (b), pré-fabricação (c) e montagem da estrutura de cobertura (d). 

Os painéis de vedação foram executados pelos próprios moradores do assentamento rural com 

orientação técnica de arquitetos. Foram empregadas peças de bambu in natura de 1,5m de 

comprimento, posicionados verticalmente em cada vão entre os pórticos, em média foram utilizados 

24 peças por vão. As etapas básicas de construção da parede de vedação estão apresentadas abaixo, 

nas figuras 9. 
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a) Execução e 

impermeabilização da 

parede de alvenaria. 

b) Seleção e destopo o das peças 

de bambu. 

c) Posicionamento e 

travamento das peças 

nos vão entre pórticos.  

d) Concretagem das peças de 

bambu nos blocos de alvenaria.  

Figuras 9 – Etapas de execução da alvenaria (a), destopo (b), posicionamento (c) e concretagem das peças de bambu (d). 

Identificação e Quantificação das Patologias. A metodologia de identificação e caracterização 

das patologias nas conexões estruturais e nos painéis de vedação foi realizada através de visitas 

técnicas em canteiro de obra. Nos procedimentos de coletas de dados foram empregadas planilhas 

específicas, levantamentos fotográficos e observações visuais de 56 conexões estruturais e 16 

painéis de vedação. A seguir são descritos as quatro patologias analisadas nas conexões estruturas 

(Tabela 1) e seis patologias identificadas nos painéis de vedação (Tabela 2). 

A figura 10 apresenta os registros quantitativos da etapa de coleta de dados, são observados no 

gráfico os quatro tipos de patologias analisadas nas conexões A, B e C da estrutura. Nota-se que a 

patologia, rachadura fora do eixo do parafuso, tem maior incidência na conexão A (62 patologias 

quantificadas), esta conexão corresponde à ligação com o pilar de madeira roliça. Também se 

observa que a patologia, concreto interno rachado na conexão A, tem incidência relativamente 

elevada, com 51 identificações. Outro aspecto que deve ser destacado é a baixa incidência de 

rachaduras no eixo do parafuso em relação às rachaduras fora do eixo, este fato pode indicar que a 

execução de ligações parafusadas não induz o aparecimento de rachaduras nas peças estruturais de 

bambu in natura. 

Tabela 1 - Identificação e descrição das patologias nas conexões estruturais. 

Imagem Identificação e descrição  Imagem Identificação e descrição  

 

Identificação: Pontos de 

ferrugem nos conectores  

 

Descrição da patologia: Pontos 

de ferrugem localizados nos 

conectores metálicos das ligação 

estruturais 

 

Identificação: Rachaduras fora do 

eixo do parafuso 

 

Descrição da patologia: Rachaduras 

maiores que 50cm localizadas fora 

do eixo onde passam os parafuso de 

ligação. 

 

Identificação: Concreto interno 

rachado 

 

Descrição da patologia: 

Presença de rachaduras no 

concreto que se localiza na parte 

interna do colmos de bambu. 
 

Identificação: Rachaduras no eixo 

do parafuso 

 

 Descrição da patologia: 

Rachaduras maiores que 50cm 

localizadas no eixo onde passam os 

parafuso de ligação. 

O gráfico da figura 11 apresenta os valores quantitativos da etapa de coleta de dados das patologias 

identificadas nos painéis de vedação. Nota-se que a patologia, fresta bambu-bambu (>2,00cm), tem 

o maior número de apontamentos (36 patologias). Em seguida, observa-se com maior incidência a 

patologia, fresta bambu-alvenaria (>1,0cm), com 29 apontamentos, e por fim, a patologia 

rachaduras nos colmos não concretados com 24 identificações. Outro aspecto que deve ser 

destacado é a presença da patologia, painéis fora do prumo, em 50% dos casos, este fato pode ser 

decorrente de uma concepção de projeto inadequada, visto a alta incidência deste tipo de patologia. 
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Pela observação visual nota-se que o travamento superior das peças de bambu não apresenta 

desempenho adequado considerando o peso próprio das peças e também a ação de vento lateral. 

Tabela 2 - Caracterização das patologias identificação nos painéis de vedação 

Imagem Identificação e descrição  Imagem Identificação e descrição  

 

Identificação: Fresta (bambu-bambu) 

>2cm 

 

Descrição da patologia: Fresta entre 

peças de bambu dispostos 

verticalmente e maiores que 2,0 cm 

de largura. 
 

Identificação: Rachadura nos colmos 

não concretados. 

 

Descrição da patologia: Rachaduras 

maiores que 50 cm de comprimento 

entre os colmos não concretados de 

uma peça de bambu. 

 

Identificação: Fresta (bambu-aroeira)  

>5cm 

 

Descrição da patologia: Fresta entre 

uma peça de bambu e o pilar de 

madeira com mais de 5,0 cm de 

largura. 
 

Identificação: Rachadura nos colmos 

concretados 

 

Descrição da patologia: Rachaduras 

maiores que 50 cm de comprimento 

entre os colmos concretados de uma 

peça de bambu. 

 

Identificação: Fresta (bambu-

alvenaria) >1cm 

 

Descrição da patologia: Fresta com 

mais de 1,0 cm de largura entre uma 

peça de bambu e a última fiada de 

bloco de concreto pilar de madeira. 
 

Identificação: Parede fora do prumo 

 

Descrição da patologia: Rachaduras 

maiores que 50 cm de comprimento 

entre vários colmos não 

concretados de peça de bambu. 

 

 

Figura 10 – Gráfico com os dados quantitativos das patologias nas conexões estruturais. 
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Figura 11 – Gráfico com os dados quantitativos das patologias nos painéis de vedação. 

Conclusões 

No presente trabalho procurou-se descrever de forma sistemática a atividade projetiva, as etapas de 

construção e a metodologia de identificação e caracterização de patologias em conexões estruturais 

e painéis de vedação elaborados com bambu in natura para o Galpão Oficina do Assentamento 

Rural Horto de Aimorés localizado na cidade de Bauru, São Paulo, Brasil. Como conclusões pode-

se apontar que a viabilidade da produção de componentes estruturais e componentes de vedação 

produzidos com bambu in natura dependem fundamentalmente de três aspectos:  

1. Planejamento detalhado da cadeia produtiva da edificação, desde as etapas de colheita, 

tratamento e preparação de infraestrutura da unidade de pré-fabricação e planejamento da 

etapa de montagem em canteiro de obra;  

2. Elaboração do projeto executivo detalhado com peças gráficas de produção com a 

especificação de todas as peças, ligações e interfaces, somadas a elaboração de modelos 

virtuais renderizados das conexões, componentes e elementos estruturais e de vedação.  

3. Orientação da mão de obra de carpintaria e acompanhamento técnico nas etapas de pré-

fabricação e canteiro de obra;  

No que se refere aos resultados sobre a identificação e quantificação das patologias pode-se concluir 

que: 

 A partir da análise dos resultados obtidos da patologia, rachadura fora do eixo do parafuso, 

com 62 registros na conexão A, pode afirmar que a execução de ligação com emprego de 

parafusos não tende a provocar rachaduras nas extremidades das peças;  

 Devido ao elevado número de painéis de vedação fora do prumo, com 8 registros ou 50% 

dos casos, pode apontar que seu projeto executivo necessita de reformulação visto que a  

estabilidade lateral ficou comprometida pela ausência de um travamento na face superior. 

Agradecimentos 

Os autores deste trabalho agradecem aos Departamentos de Design, Engenharia Civil, Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo e Engenharia Mecânica da UNESP/FEB Bauru/SP. Agradecem também à 

FUNDUNESP, ao Laboratório Experimental de Bambu e ao Laboratório de Processamento da 

Madeira, ao Projeto UNISOL - Universidade Solidária do Grupo Santander, aos alunos que 



 

290 

 

participaram do projeto, aos moradores do assentamento rural Horto de Aimorés e a toda a equipe 

que participou do projeto. 

Referências 

[1] M. A. Pereira, A. L. Beraldo. Bambu de corpo e alma. Bauru: Canal 6 Editora (2007). 

[2] Informação obtida em http://openarchitecturenetwork.org/projects/boarding_cdc, em 

12/01/2014.  

[3] O. Hidalgo-López. Bamboo the gift of the gods. D’Vinni Ltda. Bogota, Colômbia, (2003). 

[4] Informação obtida em http://archleague.org/2011/03/interview-simon-velez/, em 12/08/2013.  

[5] S. Vélez. Grow your own house. Vitra Design Museum [in cooperation with ; Chatelaine-

Gen ve, Switzerland : Foundation] ZERI [and ; Lessac, France]: C.I.R.E.C.A. (2000). 

[6] Informação obtida em http://www.centromaxfeffer.com.br/, em 02/11/2013. 

[7] D. Tripp. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo (2005). 

[8] M. Thiollent.  Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez (1986). 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

291 

 

 Options for chemical modification of wastes from a Brazilian hardwood 

species and potential applications 

 BUFALINO Lina1,a, CAIXETA Leandro Afonso2,b, PROTÁSIO Thiago de 
Paula3,c, SCATOLINO Mario Vanoli4,d, MESQUITA Ricardo Gabriel de 

Almeida5,e, MENDES Lourival Marin6,f, TONOLI Gustavo Henrique7,g, and 
MARCONCINI José Manoel8,h  

1 
Federal University of Lavras, Forestry Science Department, POB 3037, Lavras, MG, Brazil 

2
 Federal University of Lavras, Forestry Science Department, POB 3037, Lavras, MG, Brazil 

3
 Federal University of Lavras, Forestry Science Department, POB 3037, Lavras, MG, Brazil 

4
 Federal University of Lavras, Forestry Science Department, POB 3037, Lavras, MG, Brazil 

5
 Federal University of Lavras, Forestry Science Department, POB 3037, Lavras, MG, Brazil 

6
 Federal University of Lavras, Forestry Science Department, POB 3037, Lavras, MG, Brazil 

7
 Federal University of Lavras, Forestry Science Department, POB 3037, Lavras, MG, Brazil 

8
 Instrumentation Unit of Brazilian Agriculture Research Corporation – EMBRAPA, Quinze de 

Novembro st., 1452, São Carlos, SP, Brazil 

a
linabufalino@yahoo.com.br, 

b
leandrocaixeta@ymail.com, 

c
depaulaprotasio@gmail.com,

d
mario_paraiso@hotmail.com, 

e
ricardogam@gmail.com 

f
lourival@ufla.br, 

g
gustavotonoli@yahoo.com.br, 

h
jose.marconcini@embrapa.br 

Key-words: alkali treatment, bleaching, reinforcement. 

Abstract. Two pathways for chemical modification of wastes from an Amazon hardwood species 

named Cordia goeldiana were proposed in this work. Variations in reaction time (2 h or 0.5 h) and 

temperature (80 and 150˚C), besides reaction medium (mechanical stirring or pressurized closed 

system) were tested for alkali treatment. NaOH at 5% was kept for both conditions. Afterwards, 

bleaching with H2O2 and NaOH was performed, but reaction conditions were held constant for both 

pathways.  In general, the mild alkali treatment resulted mainly in the removal of extractives and 

hemicelluloses from the raw sawdust. The onset temperature and crystalline index increased. On the 

other hand, the use of higher pressure and temperature in alkali treatment at closed system had a 

remarkable lignin removal and crystalline index increase without changing cellulose polymorphism 

as the main effects, but thermal stability became lower. Apart from mineral residues removal, 

bleaching had negligible effects on fiber properties, suggesting that this procedure could be avoided.     

Introduction 

Brazilian Amazon forest exhibits an enormous variety of forestry resources with an estimated value 

of 60 billions of cubic meters of logs, from which 4 trillions of reais could be acquired. From the 

millions of species that belong to the Brazilian Amazon, 350 are already commercially explored 

being saw wood production the main destination [1].  

Cordia goeldiana (Huber, Boraginaceae) is among the Amazon species that is obtained in the 

Brazilian Amazon within the terms of the sustainable use of the forest. It produces highly valuable 

wood with moderate density and texture. In addition to applications in civil and naval construction, 

C. goeldiana wood is often used for the production of fine furniture, frames, barrels, wainscot, 

veneers and plywood [2].  Although sustainability is on focus it should be considered that any wood 

processing results in a great amount of residues. A suitable example lies on low quality veneers for 
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plywood production. Veneering is highly demanding procedure in terms of raw material quality 

since defects can cause many problems to panel strength. As it is not possible to foresee the quality 

of the veneers obtained from native species, the results are many of those wastes whose destination 

may be a problem.  

Fortunately, for composite reinforcement purposes, the simple milling of those veneers presents 

itself as good utilization opportunity. Research on natural reinforced composites experience a 

growing interest in both academic and industrial world. Lignocellulosic fibers are lightweight, 

environmentally friendly, have relatively low cost and are renewable [3]. However some 

disadvantages are high moisture absorption, poor wettability, incompatibility with most polymeric 

matrices and limitation of processing temperature [4]. Some of those limitations may be overcome 

by nanofiber production.    

Fortunately, the raw sawdust can be chemically modified in order to obtain separated fibers with 

chemical, morphological, crystallographic, and thermal modifications in relation to the original 

lignocellulosic material. Alkali treatment is the most common treatment presented in the literature 

for both fiber modification for direct application in composites [3,5], or for cellulose isolation 

previous to nanocellulose production which will also be applied as reinforcement [6,7,8,9]. In some 

cases alkali treatment is followed by bleaching for further non-cellulosic components removal [5,8] 

In this work we propose chemical modifications of the C. goeldiana raw sawdust in order to 

transform this material into high quality fibers to be suitable for either destination. Each use requires 

specific characteristics of lignocellulosic materials which should be achieved by using the smallest 

amount of chemicals and modification steps as possible. 

Materials and Methods 

Raw material. Low-quality veneers for saw wood of the certified Amazonian hardwood species 

Cordia goeldiana were selected. The veneers were reduced in a hammer mill to produce sawdust in 

a disintegrator which was sieved in order to select the material that passed through 60 mesh for 

chemical modification. 

Alkali treatment. Alkali treatment of the C. goeldiana sawdust was performed with NaOH at 

5% solution (S). Two set of conditions were proposed. The main variation consisted of using either 

mechanical stirring (Ak_1) in order to obtain mercerized fibers (MF) or a closed pressurized system 

in a digester (Ak_2) to produced pressurized fibers (PF). In addition, reaction time (t) and 

temperature (T), and wood to solution proportion (P) were changed (Fig. 1). 

 
Figure 1. Alkali treatment: Ak_1 and Ak_2 conditions 
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After chemical modification by both treatments fibers were dried at 50˚C and conditioned at room 

temperature. 

Bleaching. Both mercerized and pressurized fibers were submitted to bleaching treatment 

without variation in reaction time (t) and temperature (T), and wood to solution proportion (P). The 

only change between the procedures consisted of a previous step of water immersion and strong 

mechanical stirring in order to swollen the fibers for improvement of bleaching effectiveness 

(Fig. 2).  

 
Figure 2. Bleaching conditions 

After bleaching the fibers were dried at 50˚C and conditioned at room temperature. 

Major chemical components determination. Cellulose, holocellulose and lignin contents were 

quantified for raw sawdust and alkali-treated fibers. Previous to major components analyses, 

extractives of all samples were determined by using a sequence of toluene-ethanol (5 h), ethanol (4 

h), and hot water (2 h) extraction in a soxhlet apparatus as standardized [10]. The insoluble lignin 

content was analyzed by hydrolysis with sulfuric acid using a standard method [11]. The 

holocellulose content was determined by chemical reaction with sodium chloride and acetic acid 

according to a method consolidated in the literature [12]. The cellulose content was then determined 

by further treatment with potassium hydroxide, as described in the literature [13]. The difference 

between the values of hocellulose and cellulose gives the hemicelluloses content of the woody 

materials. Three replicates were used for each analysis.  

Thermogravimetric analysis (TG). The thermogravimetric analysis was carried out in a TGA 

Q500 thermo analyzer (TA Instruments) at oxidative synthetic air condition comprised by 80% of 

N2 and 20% by O2.  Temperature ranged from room to 600˚C and heating rate of 10˚C/min was 

used. 

X-ray diffraction analysis (XRD). The diffractograms were recorded on a Rigaku 

diffractometer model XRD 600 operating at 30 kV, 30 mA and CuKα radiation (ʎ = 1540 Å). The 

samples were placed on aluminum holders and scanned in 2θ/min ranges varying from 5 to 37.5˚ (2˚ 

min
-1

). The crystalline index (CI) was calculated was calculated from the maximum intensity of the 

crystalline peak and the minimum intensity between the two main crystalline peaks (Eq. 1) as 

recommended in the literature [14]:   

CI = (1-(Iam/Ic))*100                                                                                                                       (1) 

Where: Iam is the intensity at the main crystalline peak located at 2θ = 22.6; and Ic is the minimum 

intensity between the peak located at 2θ = 16.5 and the peak located at 2θ = 22.6. 

Results and Discussion 

Chemical composition analysis was performed for both RS sawdust and alkali treated fibers. Results 

showed that extractive content decreased from 7% of the RS sawdust to 2% of the MF fibers, while 

PF fibers presented negligible amount of those contents that could not be detectable by analytical 

analysis. Extractives removed by this treatment include fats, waxes and pectin [15]. 
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RS sawdust obtained by milling for simple size reduction could be directly applied as reinforcement 

of polymeric composites. However, the use of a moderate alkali treatment such as Ak_1 proposed in 

this work could improve fiber reinforcement properties due to extractives removal as already 

observed in the literature [16]. In addition, mechanical strength of composites may be achieved after 

mild alkali treatment of lignocellulosic material due to better interface bonding between 

reinforcement and matrix [5].  Ak_2, on the other hand, may be a too intense modification for this 

purpose since it may cause degradation of the fibers which could break under the smallest 

abruptness [3]. In addition to extractive removal, the changes in major components amount by Ak_1 

treatment are far higher than those achieved by Ak_2 treatment (Fig. 3). 

 
Figure 3. Changes in major components of the RS sawdust and treat fibers (values based on extractive free wood mass) 

Cellulose content remarkably raised after both alkali treatments, while hemicelluloses decreased. 

Cellulose does not readily dissolve in alkaline solutions, while it has been proved that 

hemicelluloses removed by hydrolysis include arabinan, glucan and xylan [17,18,19]. 

The main difference between the proposed modification lays on the lignin content achieved, which 

decreased a lot after Ak_2 but did not change after Ak_1; hence, by using the same low NaOH 

content, it is clear that a higher temperature and use of pressure plays a crucial role in fiber effective 

delignification. When a raw plant fiber is subjected to alkali treatment in the presence of high 

pressure, the lignin is depolymerized, giving rising to sugars and phenolic compounds that are 

soluble in water [19]. As observed for PF fibers, only partial removal of lignin took place after 

alkali treatment. During the chemical process, lignin is solubilized, resulting in the formation of 

monomers; afterwards, when the system is cooled down, those substances may redistribute and 

condensate in the fiber wall [18]. 

In general, the remaining lignin suggests that MF fibers could be better applied as fiber 

reinforcement in composites, since lignin acts as hydrophobic agent for better physical strength of 

the products and protection against pathogens [20,21]. On the other hand, PF fibers could be 

submitted to further treatments for nanofiber production since lignin presence increases the 

industrial processing costs for this purpose [22]. 

X-ray diffraction analysis carried out for RS sawdust and all treated fibers depicted an increase in CI 

and diffractograms with sharper peaks after chemical modifications (Fig. 4). This effect is mainly 

attributed to the removal of non-cellulose cementing materials that present amorphous structure.  

It should be notice that PF fibers showed a more effective increase in CI in relation to MF fibers, 

but the original polymorphism of cellulose was maintained for both treated materials. When alkaline 

treatment results in transformation of cellulose I to cellulose II a prominent doublet of the second 

peak may be easily observed [23]. Changes in the supramolecular structure of cellulose demands 

alkali concentrations above 10% by which there is an increase in the amount of amorphous cellulose 

at the expense of crystalline cellulose [24,25]; hence even at a high temperature and pressure 

proposed in Ak_2 such effect was not observed in the diffractograms as highlighted in Fig. 4.  
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No remarkable difference was observed between the diffractograms and CI of MF and Blch_1 

fibers, while only a slight increase was observed in CI from PF to Blch_2 fibers. This result 

contrasts with those reported in the literature that showed increase in CI after bleaching of 

lignocellulosic fibers due to further removal of non-cellulosic components [5,26]. 

 
Figure 4. Diffractograms of the RS sawdust and treat fibers 

In general, keeping the supramolecular structure of cellulose may be considered advantageous for 

both fiber or nanofiber production and application in composites, since a more crystalline structure 

is closely related to fiber stiffness [6]. 

The TG curves illustrate the thermal behavior the C. goeldiana RS sawdust and all treated fibers 

(Fig. 5). The first mass loss from the beginning of the curve to the linear region is related to volatile 

loss, mainly water since the samples were not previously dried.  Decomposition of the C. goeldiana 

samples by combustion occurred in various stages since every component has a different 

temperature degradation range. In general, an intense mass loss rate is observed after 200˚ and all 

curves stabilize after 480˚C due to mineral residues formation. Those events are better observed in 

DTG curves (Fig. 6). 

 
Figure 5. TG curves of the RS sawdust and treat fibers 
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Figure 6. DTG curves of the RS sawdust and treat fibers at oxidative synthetic air atmosphere. 

The DTG curves show the main peaks of the two degradation stages observed for all samples. The 

first peak occurs around 250 and 320˚C due to degradation of hemicelluloses, pectin, lignin and 

cellulose [27,28,29]. The second degradation stage varies from about 375 to 500 and includes 

mechanisms of cellulose and lignin decomposition [27,29]. 

It should be mentioned that Ak_1 followed by bleaching resulted in softening of the shoulder given 

mainly by hemicelluloses degradation [5], as observed for MF and Blch_1 fibers. The same event 

disappeared in the curves of PF and Blch_2 fibers, which had a stronger removal of those chemical 

components. Moreover, high cellulose content of those samples resulted in high degradation rate at 

the first stage. In the second stage all the treated samples showed higher mass loss rate in relation to 

RS sawdust, which is mainly attributed to an increase in cellulose content, since Ak_1 practically did 

not remove lignin. 

The effects of chemical modification on thermal stability of woody materials can be further 

elucidated by the onset temperature and content mineral residues formed (Table 1).  

Table 1. Parameters from thermal analysis 

Sample Onset temperature (◦C) Residues (%) 

RS 296.0 0.6 

MF 262.2 5.5 

Blch_1 256.7 2.5 

PF 307.4 5.0 

Blch_2 306.8 1.4 

The onset temperature indicates the point from which irreversible degradation of wood biomass 

starts; hence it can be considered the maximum work temperature for processing lignocellulosic 

materials [27]; hence MF and Blch_1 had advantageous effects in relation to the RS sawdust and the 

other treated fibers to be used as composite reinforcement at the micro scale. An increase in the 

onset temperature with the merely removal of extractives by mild alkali treatment has already been 

reported in the literature [16]. On the other hand strong Ak_2 treatment removed drastically non-

cellulosic components and reduced onset temperature of PF and Blch_2 in relation to RS sawdust. 

This may hinder the application of those fibers in composites made with plastics that demand high 

processing temperatures; hence, as above mentioned, the results suggest that Ak_2 followed by 

bleaching is more recommend as a previous process for nanocellulose production due to effective 

lignin removal. 

Regarding, mineral residues content, a remarkable increase was observed after both Ak_1 and Ak_2.  

During alkali treatment the most important modification is the removal of hydrogen bonding and the 
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incorporation of Na
+
 ions in the network structure of the cell wall, which could affect mineral 

content after combustion of the fibers [25]. By observing the results obtained for Blch_1 and Blch_2 

fibers it is possible to infer that bleaching may partially remove such minerals from the fibers. 

Conclusions 

Two pathways for chemical modification of wastes from an Amazon hardwood species named 

Cordia goeldiana were proposed in this work. Variations in reaction time and temperature, besides 

reaction medium were tested for alkali treatment, but low NaOH content was used for both 

conditions. Afterwards, bleaching was performed, but reaction conditions were held constant for 

both pathways.  

In general, the mild alkali treatment resulted mainly in the removal of extractives and 

hemicelluloses of the fibers. Improvements in thermal and crystalline properties in relation to raw 

sawdust were achieved; hence the fibers could be applied as composites reinforcements in such 

conditions. On the other hand, the use of higher pressure and temperature in alkali treatment had a 

remarkable lignin removal as the main effect without changing cellulose polymorphism. This is 

exactly the required effect for treatments previous to nanofiber production. Apart from mineral 

residues removal, bleaching had negligible effects on fiber properties, suggesting that this procedure 

could be avoided.     
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Resumo. Devido ao aquecimento do mercado da construção civil e o aumento da consciência 

ecológica no Brasil, os telhados verdes apresentam-se como ótima solução para edificações de baixo 

impacto ambiental. Entretanto, pesquisas com telhados em construções com tamanho natural 

tornam-se dispendiosas. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar se há diferenças 

significativas entre as temperaturas e os teores de umidade do ar medidos em protótipos construídos 

em tamanho real (5,02 m²) e em tamanho reduzido (1,25 m²), feitos com telhado verde e com 

telhado em argila expandida. Os protótipos foram construídos em madeira no sistema Wood-Frame. 

No protótipo de telhado verde em tamanho real foram utilizadas mudas de gramínea Axonopus 

compressus, e no telhado verde em tamanho reduzido foram utilizadas mudas de Sedum album. As 

variáveis de umidade do ar e de temperatura foram determinadas com higrômetro e termômetro de 

globo negro. As medições foram realizadas durante nove meses para cada tratamento. Para a análise 

dos dados foram empregados testes estatísticos com 95% de confiabilidade. Observou-se que não 

houve diferença significativa entre os protótipos reais e reduzidos. Houve diferenças significativas 

do teor de umidade do ar entre o protótipo real de argila expandida e ambiente externo. Isto revela 

uma semelhança de desempenho entre os protótipos. Com base neste resultado é possível a 

utilização somente de modelos reduzidos em pesquisas futuras, minimizando custos e mantendo a 

confiabilidade dos resultados. 

Introdução 

O uso de modelos é uma ferramenta largamente utilizada na engenharia, porém o seu uso requer o 

entendimento claro dos princípios que regem a relação entre modelos e protótipos. Para que o 

comportamento de um protótipo possa ser determinado a partir de um modelo é necessário que 

ambos se comportem de maneira qualitativamente similar e que uma relação quantitativa possa ser 

estabelecida entre eles [1]. 

De acordo com [3], os modelos em escala, atendidos determinados critérios de similitude, podem 

ser substitutos válidos para sistemas que, por alguma razão, não podem ser estudados em protótipos 

de tamanho natural. A reprodução em escala de fenômenos físicos pode ser vantajosa por quatro 

razões: primeiro, quando o problema tratado é muito complexo ou pouco conhecido, sendo 

necessárias informações empíricas para uma abordagem analítica; segundo, os modelos reduzidos 

possibilitam a redução dos sistema a proporções que facilitam o seu manuseio; terceiro, permitem 

uma diminuição no tempo gasto na pesquisa; e, quarto, proporciona uma maior compreensão do 

fenômeno investigado. 

A teoria da similitude é desenvolvida pela análise dimensional e tem como objetivos estabelecer as 

relações necessárias para que o comportamento de um protótipo possa ser determinado a partir das 

observações em um modelo e estabelecer as relações existentes entre as variáveis envolvidas no 

fenômeno, de forma que os dados possam ser sistematizados com segurança [2]. 

mailto:rterezo@hotmail.com
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O elevado custo envolvido na construção de instalações habitacionais para a pesquisa de novas 

tecnologias, muitas vezes inviabilizam a execução de um experimento por falta de recursos. Neste 

aspecto, o uso de modelos reduzidos para determinar o desempenho térmico de uma instalação pode 

contribuir significativamente para a redução do custo da pesquisa, permitindo ainda testar várias 

configurações através de alterações do modelo a um custo mais reduzido que em um protótipo em 

escala natural. 

Desta maneira esse trabalho tem como objetivo avaliar se há diferenças significativas entre o teor de 

umidade e temperaturas, em protótipos construídos em tamanho real e tamanho reduzido com 

telhado de cobertura verde e telhado de cobertura em argila expandida. E se existe diferença dos 

teores de temperatura ambiente e umidade entre os protótipos e o ambiente externo. 

Materiais e Métodos  

O experimento foi composto por 2 (dois) protótipos de tamanho real, e  2 (dois)  protótipos de 

tamanho reduzido, onde em cada tamanho (natural e reduzido) havia um protótipo com cobertura de 

argila e outro com cobertura verde.  

Esses protótipos foram instalados dentro do campus universitário, Centro de Ciências 

Agroveterinárias (CAV-UDESC), em uma área estabelecida para pesquisas do Laboratório de 

Ambiência do Núcleo de Engenharia de Biossistemas – NEBios, localizado no cidade de Lages, SC, 

Brasil. 

A concepção do sistema construtivo dos protótipos e também a do sistema de retenção do substrato, 

foram desenvolvidos em uma maquete eletrônica, utilizando o software de licença gratuita Google 

Sketch Up ® (Figura 1). Ambos foram construídos no sistema Wood Frame, também chamado de 

sistema plataforma. 

 
Figura 1.  Projeto 3D dos protótipos: (a) estrutura de montantes sobre a plataforma; e (b) protótipo em formato final. 

A fabricação dos protótipos em tamanho real começou com a pré-fabricação das paredes simples, 

assoalho e aberturas, utilizando-se as chapas de compensado de 15mm de espessura para montagem 

dos protótipos (Figura 2), posteriormente as chapas foram pintadas com tinta óleo branca, para 

aumentar a durabilidade do material, aumentar a inércia térmica das paredes e evitar a absorção de 

água pelos protótipos. Para a fundação fui utilizado Eucalyptus sp. Roliço, tratado, com diâmetro de 

25cm, e altura 73cm. Estas madeiras foram fixadas no solo com concreto e para dar suporte a 

construção, em cada protótipo foi utilizado 4 unidades de Eucalipto. 

As dimensões da construção dos protótipos reais foram de 2,24m de largura, 2,24m de 

comprimento, (totalizando 5,02 m² de área de telhado exposto), e 2,24 m de altura. Sendo instalado 

em seguida, o telhado correspondente de cada protótipo. No telhado verde foi colocado uma manta 

higroscópica, seguida do substrato e de mudas de gramínea Axonopus compressus, (popularmente 

conhecida como grama-sempre-verde, ou grama-são-carlos). No protótipo de argila, foi utilizado 

argila expandida.  
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Figura 2. Construção dos protótipos: (a) execução das paredes e plataformas em galpão; e (b) montagem das paredes 

auto portantes sobre a plataforma no local. 

A escolha da planta que recobriria o telhado se deu por ser uma espécie que apresenta alta 

resistência a estresse hídrico e a alta umidade relativa do ar, além de apresentar baixa manutenção e 

fácil obtenção para compra. 

Para definir o tamanho do protótipo reduzido, foi escolhido utilizar uma escala de redução de 1:2, 

sendo que a área do protótipo reduzido ficou com ¼ da área do protótipo real. Após a redução as 

dimensões do protótipo ficaram com 1,12 de largura, 1,12 de comprimento ( totalizando 1,25m²), e 

altura de 1,12m.  

Na estrutura da cobertura dos protótipos em tamanho reduzido foram posicionadas as bandejas 

produzidas com fundos de garrafa PET (polímero termoplástico) e nelas foram plantadas mudas de 

Sedum album.  No outro protótipo foi recoberto com uma camada de 6 cm de espessura com argila 

expandida. Em ambos os telhados foram utilizadas mantas higroscópicas para aumentar o 

isolamento contra a umidade, embaixo do substrato. No protótipo com cobertura verde, acima da 

manta, também foram instaladas dois modelos de manta: uma manta geotêxtil/bidim e uma com 

retalhos de tecido, cujo objetivo era manter o substrato com maior grau de umidade, conservando 

assim as raízes das plantas mais úmidas o possível. 

 
Figura 3. Arranjo das bandejas de garrafa PET com as mudas de Sedum album 

As medidas de temperatura e umidade relativa do ar foram obtidas com um termômetro de bulbo 

negro do modelo Instrutemp ® ITWTG 2000, que forneceu os seguintes dados: Temperatura 

Ambiente (TA em C °), Temperatura do Globo (TG em C°), WBGT (C°) e Umidade do ar (%). Os 

dados foram coletados durante 9 (nove) meses, no período de 03 março de 2013 até 02 de dezembro 

de 2013,  com leituras de hora em hora, das  08:00h (8 a.m) até 18:00h (6  p.m.). Gerando um banco 

de dados com leituras dos telhados: verde real, argila expandida real, verde reduzido, argila 

expandida reduzido e ambiente externo (testemunha) para ser realizada a análise comparativa.  

Os dados obtidos foram analisados pelo teste Cochran para obter a homogeneidade das variâncias; 

seguidos da análise da variância (ANOVA), e a comparação das médias pelo teste de Duncan com 

95% de confiabilidade. 
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Resultados 

Observando as temperaturas mínimas e máximas entre os protótipos reais (naturais) e os reduzidos, 

tem-se uma variação de apenas 0,5ºC entre os telhados verdes e de 0,4ºC para a argila. Para as 

temperaturas máximas observa-se uma variação de 0,1ºC entre os telhados verdes, e de 1,7ºC entre 

o telhado de argila. Para umidade as variações apresentaram-se maiores, sendo de 5.3% para os 

telhados verdes e de 6,7% para o telhado de argila. (Tabela 1). Contudo esses dados não 

representam as médias, máximas e mínimas de um único dia, sendo então, os valores que se 

apresentaram maiores e menores durante todo o período da pesquisa para cada tratamento.  

 Juntamente com o Coeficiente de variação (CV%), tem-se que todas as variáveis de temperatura 

e umidade obtiveram dados homogêneos, por apresentarem seu coeficiente baixo ou muito próximo 

de 25%. 

Tabela 1. .Resultado da análise estatística sobre os valores médios de temperatura ambiente e umidade relativa do ar 

entre protótipos reais e reduzidos, bem como suas máximas e mínimas para cada tratamento. 

 (*) Temperatura (°C); (**) Umidade relativa do ar. 

Para observar a variação da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, tendo dados de um 

dia qualquer durante a pesquisa, foram obtidas as seguintes variações (Tabela 2). Verifica-se que as 

variações para os protótipos de telhados iguais, num mesmo dia e hora é ainda menor. Para a 

temperatura no telhado verde tem-se uma variação de 0,5ºC e no telhado de argila não apresenta 

variação. Para umidade relativa, no telhado verde tem-se uma variação de 0,4% e no telhado de 

argila a variação é de 0,6%.  

Tabela 2. Variação da temperatura ambiente e umidade no dia 14/10/2013, às 10:00h. 

 Verde Real Verde Reduzido Argila Real Argila Reduzido 

TA 87,00 86,50 89,90 89,90 

     

U% 21,20 20,80 21,20 20,60 

(*) Temperatura (°C); (**) Umidade relativa do ar. 

Os dados também passaram por análise de homogeneidade da variância (Cochran) que indicou que 

todos os dados apresentados eram homogêneos. A análise da variância (ANOVA) indicou que para 

as leituras de TA (temperatura ambiente), TG (temperatura bulbo seco), WBGT (temperatura do 

bulbo úmido), U% (umidade relativa do ar) não houveram diferenças estatísticas. Assim, com o 

teste de Duncan não obteve diferença significativa entre nenhum dos protótipos comparados entre si 

(Tabela 3).  

Observa-se que apenas no WBGT houve diferença entre os tratamentos de argila e verde real com o 

ambiente externo. Essa diferença indica que o protótipo leva mais tempo para aquecer e resfriar, 

como pode ser observado (Gráfico 3). Para umidade apenas o protótipo de argila real apresentou 

diferenças com o ambiente externo. 

          Externo 

(testemunha) 

Verde Real Verde 

Reduzido 

Argila Real Argila Reduzido 

       

 Mínima 5,70 6,10 5,60 6,00 5,60 

T(°C)* Máxima 30,70 29,8 29,70 32,40 30,70 

 Média 18,43 19,12 21,80 19,06 18,62 

 Desvio 

Padrão 
4,50 

 

4,79 4,58 4,80 4,55 

 CV(%) 24,44 25,05 24,48 25,16 24,42 

       

       

 Mínima 20,10 25,20 19,90 27,30 20,60 

U%** Máxima 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 

 Média 72,51 74,84 73,38 75,66 74,16 

 Desvio 

Padrão 

14,89 

 

12,10 

 

13,67 12,34 

 

13,69 

 CV(%) 20,54 16,16 18,62 16,30 18,47 
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Tabela 3. Teste das médias com suas respectivas significâncias. 

 
 

 

 

 
 

Fazendo a análise qualitativa dos dados, podem-se observar as variações entre os protótipos reais e 

os protótipos reduzidos para cada uma das variáveis avaliadas durante esta pesquisa, com o 

tratamento de argila (Figura 1). Ambos protótipos apresentam picos de baixas e altas temperaturas, 

onde apresentam um equilibrio térmico durante todo o período das avaliações. O comportamento 

dos protótipos é similiar. Nota-se que em alguns momentos o protótipo reduzido apresenta um 

retardo em relação ao protótipo de tamanho natural, porém mantém as mesmas tendências. Esse 

retardamento ocorre pelo fato do protótipo real apresentar uma maior massa de ar no seu interior 

para aquecer e resfriar, levando assim, mais tempo para que esses fenômenos se completem. Assim, 

no protótipo reduzido o tempo de aquecimento pela manhã e resfriamento no final da tarde é menor, 

embora seu comportamento seja quase idêntico ao comportamento do protótipo natural.  

 
Figura 1. Variações de TA (temperatura ambiente) para os protótipos de argila real e reduzido durante o período de 

04/03 a 02/12 de 2013.  

O mesmo comportamento ocorre para o telhado verde. O comportamento do protótipo reduzido é 

semelhante ao comportamento do natural, embora leve menos tempo para aquecer e resfriar (Figura 

2). Desse modo, é seguro avaliar a temperatura utilizando protótipos reduzidos, pois estes, terão o 

mesmo comportamento que o protótipo natural.  

 
Figura 2. Variações de TA (temperatura ambiente) para os protótipos verde real e reduzido durante o período de 

04/03 a 02/12 de 2013. 

 

 TA TG WBGT U% 

Externo 18,43 a 20,94 a 17,36 ab 72,51 ab 

Argila Real 19,06 a 21,92 a 18,51 a 75,66 a 

Argila Reduzido 18,62 a 21,89 a 18,02 a 74,18 a 

Verde Real 19,11 a 22,00 a 18,43 a 74,84 a 

Verde Reduzido 18,72 a 21,79 a 17,99 a 73,38 a 
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No comportamento térmico dos protótipos reais em relação ao ambiente externo, pode-se observar 

que os protótipos reais levam mais tempo para equilibrar sua temperatura com o ambiente externo. 

Pode-se verificar (Figura 3- a) que o telhado verde real leva mais tempo para aquecer pela manhã e 

demora mais tempo para resfriar à tarde, fato ocorrido como já mencionado, pela maior massa de ar 

no interior do protótipo. Mesmo fato ocorre com o protótipo de argila, que apresenta os mesmos 

comportamentos em relação ao ambiente externo (Figura 3 – b). 

 
Figura 3. Diferença da temperatura do WBGT no protótipo verde real x ambiente externo (a); diferença da 

temperatura do WBGT no protótipo argila real x ambiente externo (b). 

A umidade relativa do ar também apresentou comportamentos semelhantes entre os protótipos 

naturais e reduzidos. O telhado verde se comportou de tal forma que em alguns momentos o telhado 

reduzido apresentava maior umidade no seu interior e em outras vezes o protótipo natural 

apresentava maior umidade (Figura 4); indicando que a umidade relativa do ar pode ser determinada 

nos protótipos reduzidos.  

 
Figura 4. Variações de U% (umidade relativa do ar) para os protótipos verde real e reduzido durante o período de 

04/03 a 02/12 de 2013. 
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Para a argila expandida, a umidade também apresenta-se as vezes maior no protótipo reduzido, e em 

outras no natural. Assim como a temperatura ambiente, a umidade comporta-se de forma similar em 

ambos os protótipos (Figura 5).  

 
Figura 5. Variações de U% (umidade relativa do ar) para os protótipos argila real e reduzido durante o período de 

04/03 a 02/12 de 2013. 

O retardo na umidade é observado também no protótipo natural de argila quando comparado à 

umidade do ambiente externo (Figura 6). O retardo é apenas observado no tratamento de argila, já 

que no telhado verde essa diferença de umidade não ocorre. Considera-se então que o telhado verde 

mantém o equilibrio da umidade por mais tempo e eficiençia que a argila, sendo que esse último faz 

maiores trocas com o meio devido ao baixo isolamento.  

 
Figura 6. Diferença da U% (umidade relativado ar) no protótipo argila real x ambiente externo. 

Conclusão 

Utilizar protótipos reduzidos  para um pesquisa trará resultados confiáveis, como se estivesse 

utilizando protótipos de tamanhos reais. Tanto a temperatura quanto a umidade apresentam 

comportamento semelhantes aos modelos naturais. Sendo assim, o uso dos protótipos reduzidos não 

apresentará conclusões errôneas na pesquisa. Aconselha-se o uso de modelos reduzidos, por estes 

apresentarem menor custo e tempo de construção.  
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Resumo. Os bambus em geral têm módulo de elasticidade em compressão de cerca de 9 [GPa], que 

é um valor relativamente baixo, se comparado à madeira e ao concreto, 20 [GPa], e ao aço, 200 

[GPa]. Contudo, a resistência à compressão é elevada – 40 a 80 [MPa] – que combinada com a 

axissimetria da seção transversal, faz dos bambus elementos estruturais com alta resistência e 

flexibilidade. Levando-se em conta o baixo peso específico aparente do material, 8 kN/m
3
, a 

produção fotossintética e a trabalhabilidade, os bambus não têm concorrente no mercado, para 

carregamentos que possam ser absorvidos independentemente, por qualquer um dos materiais 

citados. Mas os elementos estruturais industriais podem ser produzidos com dimensões e geometrias 

previstas, de acordo com a carga a ser transportada. Este não é o caso dos bambus. Desta forma, a 

capacidade de carga do bambu em compressão, torna-se limitada por sua rigidez natural à flexão, o 

produto EI. Assim, foram investigados diferentes sistemas estruturais com segmentos de tubos para 

fazer grandes colunas ou mastros, MOREIRA et al [1] e SILVA et al. [2], todos com bambus da 

espécie Phyllostachys pubescens. Neste artigo será apresentado um tipo de mastro composto por um 

bambu central, de 6 [m] de comprimento e seis segmentos menores axi-simetricamente distribuídos 

em torno deste bambu central. Essa proposta de design é organizacionalmente um conjunto de 

barras algemadas por fitas de aço ao longo do comprimento do feixe. Foram feitos testes de flexo-

compressão com bambus da espécie Phyllostachys pubescens, conjugados com modelagem 

numérica através do MEF. A capacidade de carga foi triplicada e os desvios laterais foram 

desprezíveis se comparados com o bambu axial testado isoladamente. Este mastro, embora consuma 

um número relativamente alto de bambus, tem como vantagens a facilidade construtiva e a 

possibilidade de uso estrutural de bambus de menor diâmetro. Todo o projeto e os resultados das 

análises experimentais e numéricas serão discutidos neste artigo. 

Introdução 

Três décadas após o primeiro Congresso Internacional do Bambu, em Cingapura, a pesquisa do 

bambu é uma realidade para os povos ocidentais. Na América Latina, o bambu é uma fonte 

reconhecida de riquezas, viabilizando a produção de diferentes objetos de utilidade. Sabe-se que as 

primeiras vantagens das florestas de bambu são a captura de carbono, a produção de oxigênio, a 

proteção da erosão do solo e assoreamento de rios, lagos e lagoas. Em um segundo momento, têm-

se as aplicações em habitações e sistemas estruturais leves e resistentes. A estrutura atual dessa 

planta foi o resultado de processos adaptativos ao longo de 200 milhões de anos, resultados dos 

acoplamentos necessários com o meio, para manutenção da nova ordem sujeita aos agentes naturais 

como ventos, insetos, fungos, chuvas ácidas, dentre outros. Disto resultou que apenas tubos 
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poliméricos high tech têm um funcionamento mecânico similar ao dos bambus, com elevada 

resistência, baixo peso e flexibilidade. 

Os mastros realizados com materiais contemporâneos possuem configuração estrutural leve e 

normalmente podem ser utilizados em veleiros, além de serem usados como suporte de estruturas 

tensionadas, que caracterizam o empenho das últimas décadas na obtenção de resistência com o 

consumo mínimo de materiais e rapidez na montagem e desmontagem de abrigos. O design do 

mastro de feixe de bambu, proposto e analisado neste artigo, consiste de 7 barras, uma  barra central 

ou alma, e outras seis unidades de barras distribuídas em torno dessa  barra central, denominadas 

aqui de barras de coroamento. Esse desenho mostrou-se ideal para bambus com diâmetros externos 

similares, fazendo com que as barras de coroamento se toquem ao longo do comprimento, evitando-

se vazios.  

Testes de compressão axial, com medições automáticas de carga e deflexão lateral permitiram a 

aferição dos modelos numéricos, como primeiro estágio para futuros estudos paramétricos e 

determinação de curvas de dimensionamento.  

Materiais e Métodos 

O protótipo consistiu de um segmento de bambu central ou alma,  de 6 [m] de comprimento 

circundado por  6 segmentos de 3,6 [m] de comprimento, formando a coroa. As barras têm  

conteúdo de umidade de equilíbrio de 8 %, cujas características geométricas são apresentadas na 

(Tabela 1). Para a coroa, as dimensões tabeladas são os valores médios das 6 barras. Os bambus 

foram então algemados por fitas de aço de 14,3 [mm
2
] de área, distribuídas ao longo do 

comprimento, de acordo com o pré-dimensionamento estabelecido a partir das equações diferenciais 

da linha elástica do sistema. A alma, com 6 [m] de comprimento, tem as razões geométricas: DT/DB 

= 0,68; tT/tB = 0,61;  IT/IB = 0,21; AT/AB = 0,43.  A média das razões geométricas das barras de 

coroamento, todas com 3,6 [m] de comprimento são: DT/DB = 0,83; tT/tB = 0,78, IT/IB = 0,47, AT/AB 

= 0,43; onde os índices “T” e “B” indicam o Topo e a Base dos bambus , respectivamente.  Não 

houve preocupação de se selecionar os segmentos com medições prévias destas razões. Na realidade 

foi realizada uma seleção visual, o que diminuiu o tempo de seleção e aumentou o aproveitamento 

dos tubos, que tiveram como condição serem visualmente retilíneos e ausentes de defeitos de furos, 

fissuras ou ataques de fungos.   

Tabela 1: Características geométricas da barra central (alma) e das barras laterais (coroa):  

Bambu Alma  Coroa  

Extremidade Topo Base Topo Base 

Média do Diâmetro [mm] 77,3  113,2 77,8 93,9 

Média da Espessura de parede [mm] 7,2  11,8  7,1  9,1 

Diâmetro Interno [mm] 62,9 89,6 63,6  75,7 

Momento de Inércia [cm
4
] 98,0 467,2 99,5 211,9 

Área Efetiva [cm
2
] 15,8 36,6 15,8 36,6  

Modelagem Numérica –  SAP 2000 v14. A modelagem considerou elementos finitos de barra 

tubulares – pipes – de 200 [mm] de comprimento, para cada um dos bambus, com inércias variáveis 

de segmento a segmento. Todas as barras da coroa correm a uma distância do eixo da alma, igual à 

média dos diâmetros correspondentes naquela posição ao longo do mastro. Ainda que tenha sido 

medida uma imperfeição inicial de 20 [mm], observou-se que o aperto das fitas metálicas – algemas 

– sobre as barras de coroamento, tendiam a tornar o eixo retilíneo, ao mesmo tempo que se perdia o 

plano de deflexão da alma, (Figura 1). Desse modo preferiu-se desprezar a deflexão inicial da alma. 
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Figura 1:  Medição da imperfeição inicial da alma.  

As barras, que no protótipo foram agrupadas em feixes por algemas metálicas apertadas 

manualmente, atritam-se de forma a diminuir o deslizamento entre elas. Essas algemas foram 

simuladas por parafusos de aço de seção circular maciça que interligam o eixo das barras, (Figura 

2). Deste modo, variando-se o diâmetro dos parafusos, pode-se calibrar o modelo numérico aos 

resultados experimentais. Considerou-se o peso específico do material bambu igual a 7,9 [kN/m
3
], e 

o módulo de elasticidade de 11,9 [GPa], valores médios obtidos para o lote de onde se retiraram os 

elementos do protótipo.  

 
Figura 2:  Modelo numérico. 

Com os resultados das simulações foram traçados os diagramas de Southwell, de onde se obtém a 

Carga de Euler do sistema, obtida pelo inverso da inclinação da reta do diagrama. A (Figura 3) 

apresenta os deslocamentos obtidos para a carga de 18 [kN], carga limite do experimento; os eixos 

dos bambus foram interligados por parafusos de 6,1 [mm] de diâmetro, obtido pelo ajuste do 

modelo numérico aos resultados experimentais.  

 
Figura 3: Linha elástica para P = 18 [kN]. 

Do diagrama de Southwell numérico (Figura 4), obteve-se a carga de Euler de 24,3 [kN]. Do 

mesmo modo, a imperfeição inicial do sistema é obtida pelo ponto em que a reta corta o eixo 

horizontal dos deslocamentos, tendo-se 0 = 31 [mm]; que é exatamente o deslocamento inicial 

causado pelo peso próprio dos elementos, já que o modelo desconsiderou a imperfeição inicial das 

barras. 
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Figura 4: diagrama de Southwell Numérico 

Nas Figuras 5, 6 e 7 têm-se as forças cortantes, axiais e momentos fletores, respectivamente.  

 
a) Plano XZ. 

 
b) Plano XY. 

Figura 5: Forças cortantes. 

 
Figura 6: Forças axiais. 

 
a) Plano XY. 

 
b) Plano XZ. 

Figura 7: Momentos Fletores. 
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Simples fabricação. A grande vantagem dessa proposta é a forma relativamente simples de se 

produzir o mastro de feixe, que sem dúvida consome mais bambus que os demais mastros que 

foram estudados. Contudo, o que se perde em consumo de materiais ganha-se em facilidade 

construtiva. Seguindo-se as disposições previstas pela modelagem numérica, nas (Figuras 8 e 9) 

têm-se algumas etapas de fabricação do mastro, em que se posicionam os bambus adequadamente, 

por exemplo, amarrando-os com corda, para em seguida algemá-los com uma fita de aço inoxidável 

de seção de 19 [mm] de largura por 0,75 [mm] de espessura, que é apertada e cortada manualmente 

pela mesma ferramenta. O processo é finalizado com um clip que trava a algema.   

  
Figura 8: Instalação da algema. Figura 9: Aperto e corte da algema.  

Projeto do Experimento. Considerando-se a situação de uso mais desfavorável, o mastro foi 

testado horizontalmente (Figura 10). De experiências de testes de compressão de bambus isolados 

constatou-se que medições de deslocamentos realizadas no centro da barra, ainda que o bambu 

tenha inércia variável ao longo do comprimento, produzem bons resultados. Isso facilita muito o 

experimento e generalização dos resultados, pois a reta do diagrama de Southwell é deduzida para 

barras prismáticas, para medições efetuadas no centro da barra. Desse modo, foram instalados três 

Transdutores de Deslocamento  na sessão central do mastro, DT-2 medindo deslocamentos verticais 

e DT-1 e DT-3 posicionados a 45 graus, (Figura 11), onde chapas equalizadoras recebem as hastes 

dos DTs (Figura 12). Desse modo, procura-se pela gravidade, induzir um plano de deflexão para o 

mastro, para facilitar as medições. Projetou-se também uma ponteira que se acopla ao bambu central 

e projeta um segmento de ponta esférica que gira em furos esféricos dos apoios, funcionando como 

rótula, tendo-se então um sistema bi-rotulado. Na extremidade de menor diâmetro, tem-se também 

uma célula de carga de 100 [kN] conectada a um atuador hidráulico de operação manual (Figura 

13). Célula de carga e DTs foram conectados a um Sistema de Aquisição de Dados em tempo real. 

  
Figura 10: Projeto do experimento. Figura 11: Posicionamento dos DTs. 
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Figura 12: Chapas equalizadoras. Figura 13: Ponteira, célula de carga e atuador hidráulico. 

Resultados do experimento. Foram aplicados três ciclos iniciais de carga, sendo dois ciclos 

iniciais com passos de carga de 2,5 [kN] e outro com passos  de 3,0 [kN], até o limite de 14,8 [kN].  

Após a descarga do último ciclo, em passos de carga de 3,0 [kN], o mastro foi levado à carga limite 

de 17,8 [kN], (Figura 14), caracterizada por não haver registro adicional de carga para 3 novos 

passos de deslocamentos consecutivos do atuador. O deslocamento residual de 6 [mm] da descarga 

4 indica o surgimento de deformações plásticas que conduziram à carga limite. 

 
Figura 14: Cargas P × deslocamentos 𝛿 

Esse resultado foi utilizado para calibrar a modelagem numérica, conduzindo a parafusos de 6,1 

[mm] de diâmetro, que fazem o papel das fitas metálicas, em que a rigidez à flexão do pino simula o 

atrito entre as barras, contrapondo-se ao livre deslizamento. Tem-se na (Figura 15), uma 

comparação das curvas P×𝛿  numérica e experimental. 

Do mesmo modo, na (Figura 16) tem-se o Diagrama de Southwell do experimento, que forneceu um 

valor de 19,6 [kN], contra 24,3 [kN] obtido numericamente, uma diferença de 24 %, que tem várias 

explicações. Primeiramente, é esperado que as modelagens numéricas que consideram não 

linearidades geométricas, mas não as não linearidades físicas no contato dos parafusos com o furo, 

como é o caso, fiquem mais rígidas que os experimentos. Por outro lado, essas diferenças podem 

estar associadas ao módulo de elasticidade tomado para os bambus, igual a 11,9 [GPa]. Coeficientes 

de variação maiores que 20 % podem ser considerados para lotes em que não se tem garantia do 

controle de idade dos bambus, como é o caso. 

Por outro lado, diminuindo-se o diâmetro dos parafusos que simulam as algemas, diminui-se a 

rigidez do mastro, reduzindo-se a carga de Euler. Alguns poucos experimentos são necessários para 

a calibração exata da modelagem, que demonstra ser eficaz o bastante para este tipo de investigação. 
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Figura 15: Cargas P × Deslocamentos 𝛿  (Numérica × Experimental) 

Por outro lado a reta de tendência, (Figura 16), cruza o eixo horizontal em -20,9 [mm], valor da 

imperfeição inicial do sistema, contra 31 [mm] obtidos por simulação. A menor imperfeição 

acusada na (Figura 16) deve-se muito provavelmente ao fato da direção da imperfeição geométrica 

do feixe, de muito difícil previsão, ter agido contra a gravidade, indicando-nos por sua vez que 

deve-se reduzir a rigidez da simulação, seja porque o módulo de elasticidade médio é menor, seja 

porque deve-se permitir maior deslizamento estre as barras.  

 Figura 16: Diagrama de Southwell Experimental. 

Tem-se na (Figura 17) a linha elástica do mastro, sob carga limite, onde se vê que a deflexão lateral 

contou principalmente com a rotação dos trechos livres do bambu central, e em particular, com a 

extremidade de menor inércia.  

Com o auxílio de uma caneta laser, instalada no bordo de uma das barras superiores da coroa e 

apontando-se para o outro bordo da mesma barra, e medindo-se o deslocamento da superfície do 

bambu, mediu-se um deslocamento aproximado de 20 [mm] para o trecho em feixe, (Figuras 18 e 

19).  Como a deflexão máxima medida no centro do mastro foi de 120,5 [mm], para a carga limite 

de 17,8 [kN], infere-se que cerca de 100,5 [mm] foram provenientes das deformações dos trechos 

livres da alma.  
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Figura 17: Rotações relativas da extremidade de menores inércias. 

  
Figura 18: Posicionamento da caneta laser na 

extremidade superior da barra.  

Figura 19: Deflexão de 20 [mm] no centro do mastro 

Análise dos Resultados 

O fato da simulação ser ajustável aos resultados experimentais reflete a regularidade do 

comportamento mecânico do bambu, que apesar de ser natural, anisotrópico, não homogêneo e não 

prismático, permite ser modelado como de seção circular, com variação linear de inércia de um 

extremo ao outro, com elementos de barra – pipe – e material isotrópico, o que não deixa de ser 

surpreendente. Com os esforços solicitantes de força axial igual a 18 [kN], (Figura 6) e momento 

fletor de 1,81 [kNm], (Figura 7), na seção mais solicitada – seção 5 –  do trecho livre de menor 

inércia, I4 = 127 [cm
4
], área = 18,2 cm², tem-se a tensão de compressão máxima igual a 68,5 [MPa] 

que aponta o esmagamento local das fibras para bambus da espécie Phyllostachys pubescens. Todos 

os demais pontos do mastro estão com tensões de compressão paralela bem inferiores a essa, tendo-

se, portanto, localizado, o ponto que estabeleceu a carga limite. Se insistíssemos na aplicação de 

deslocamentos, a parede do bambu teria instabilidade local nesta posição. Este foi um dos modos de 

ruptura constatados por MOREIRA e GHAVAMI [3,4] em estudos de flambagem de elementos 

isolados de 2 [m] de comprimento. Constatou-se naquelas investigações que a instabilidade local 

ocorrera após as tensões atingirem o limite de resistência à compressão das fibras, em bambus sem 

rachaduras; fato que se deve às razões entre o diâmetro e espessura de parede D/t das seções 

transversais bem como às razões entre a distância intermodal e espessura de parede ln/t do trecho em 

questão; razões estabelecidas geneticamente ao longo de milhões de anos de acoplamento da espécie 

às ações ambientais.   

A força máxima de tração nos parafusos que simulam o atrito entre os bambus e o aprisionamento 

causado pelas fitas de aço de 14,3 [mm
2
] foi de 0,97 [kN], (Figura 20), produzindo tensões 

inferiores a 63 [MPa], facilmente absorvíveis pela fita.  
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Figura 20: Tração máxima nos parafusos. 

Já a força cortante de 8,6 [kN], (Figura 5), simula uma situação de risco de amassamento dos 

bambus da coroa, apontando a necessidade de se fazerem enchimentos locais com resina poliuretana 

expansiva, conforme investigações de MOREIRA e RIBEIRO [5].  

Conclusões 

O mastro de feixe, interligado por algemas de aço teve um funcionamento previsível, justificando a 

utilização desse sistema pela relativa facilidade de fabricação, embora haja um consumo elevado de 

bambus. A opção por um mastro híbrido ou composto, MOREIRA et al. [1] e SILVA et al. [2], 

respectivamente, ou pelo mastro de feixe, dependerá primeiramente das cargas de serviço previstas 

e, em igualdade de condições, das relações de custo versus benefício. O ponto de vista estético-

arquitetônico, de caráter subjetivo, em muitos casos, pode conduzir a escolha.  

De qualquer forma a solução em feixes é totalmente apropriada ao aproveitamento de bambus de 

menor diâmetro, como por exemplo, das espécies Phyllostachys aurea e Bambusa tuldoides. O fato 

de não se perfurar a parede dos bambus para a passagem de pinos é outra grande vantagem do 

mastro de feixes, pois evita a concentração de tensões que ocorrem nos furos. Os bambus naturais 

têm um sério problema que é a possibilidade de racharem-se por secagem diferencial ou por serem 

utilizados onde a umidade de equilíbrio é muito baixa. A água capturada pelas oxidrilas da celulose 

que compõem as paredes das células, conhecida como água de constituição é fundamental para que 

se mantenha a integridade estrutural dos tubos. 

O experimento deixou claro que o aumento do comprimento das barras laterais aumentará muito a 

carga limite do mastro, apontando ser esta a melhor solução, embora com um consumo maior de 

bambus. Por simulação, aumentando-se o comprimento das 6 barras de coroamento para 5,4 [m], 

obteve-se uma carga de Euler de 40 [kN]. 

O ajuste da modelagem numérica aos experimentos mecânicos não somente valida a modelagem 

como permite futuros estudos paramétricos simulados, que conjugados com equacionamentos a 

partir da equação diferencial da linha elástica, permitirão o desenvolvimento de critérios gerais de 

dimensionamento. 

Cuidado especial deve ser tomado na escolha da alma, de forma que a extremidade de menor 

diâmetro tenha a maior espessura de parede possível. 

Enchimentos locais com resina poliuretana expansiva, podem ser utilizados, aumentando-se muito a 

resistência ao amassamento provocado pelas algemas, com aumento desprezível do peso próprio do 

sistema, como apontam MOREIRA e RIBEIRO [5].  

Investigações adicionais estão sendo realizadas para se aumentar o atrito entre as barras do feixe, o 

que tende a aumentar a carga limite do mastro, embora as barras não se toquem em todo o 

alinhamento, mas principalmente nas saliências dos nós.  

 



 

316 

 

Na (Figura 21) tem-se uma aplicação de elementos em feixe, projeto e construção do Instituto 

Kairós, da cidade de Macacos, estado de Minas Gerais, que contou com a colaboração da UFMG 

para o design dos componentes,  análise e dimensionamento estrutural. Nessa época, 1995, ainda 

não se dispunha de equipamentos suficientes para investigações como a proposta neste artigo, de 

forma que essas aplicações basearam-se nos métodos matemáticos de análise e dimensionamento 

estruturais aplicados ao material bambu. Os bambus utilizados são da espécie Phyllostachys aurea, 

com 5 [cm] de diâmetro médio. Vários conceitos foram experimentados nesta estrutura piloto: -  

elementos em feixe, design das ligações parafusadas, estruturas mistas com parte da coluna em 

eucalipto roliço, cobertura com membranas, entre outros. 

  
Figura 22: Experimentos de monitoramento descritivo – Instituto Kairós (1995).  

A história é assim: é inevitável que os fatos antecedam o aprofundamento das teorias, que uma vez 

realizadas, revertem-se sobre os objetos, condicionando o gasto mínimo de materiais à segurança 

das estruturas, cuja manipulação segura depende totalmente dos conceitos da engenharia de 

estruturas e engenharia dos materiais, ainda que seja relativamente fácil construir com o bambu.  
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Resumo. Um bambu oco em estado bruto,  do ponto de vista geométrico e em linguagem de 

engenharia, pode ser definido como um  elemento de barra tubular, não prismático, de seções 

transversais aproximadamente circulares, enrigecidas por discos internos intermitentes posicionados 

ao longo da barra. A diminuição do diâmetro e espessura de parede acontece normalmente da base 

para o topo, podendo a parte basal conter algumas excessões, com as seções da base com menores 

diametros  do que as medidas posteriores, para então diminuirem continuamente até o topo. Essa 

arquitetura  tem  um componente genético que resultou das constantes interações do bambu com as 

ações do vento, que estimularam o aumento de resistência local dos pontos mais solicitados 

mecanicamente, não somente pela lignificação concentrada nos tecidos celulósicos, como pelas 

variações geométricas localizadas. Do ponto de vista da ciência dos materiais compósitos, o bambu 

pode ser definido como uma composição de 2 diferentes materiais, um primeiro com fibras e vazos  

orientados e alinhados ao longo do colmo nos trechos internodais, que se conectam a um outro 

material com fibras e vazos embolados – anastonose – que compõem os enrigecedores intermitentes 

supra citados, os nós.  Em ambos os materiais as fibras e vazos estão envolvidos por uma matriz 

parenquimatosa, de células ocas que armazenam açucares.  Do ponto de vista mecânico, o bambu, 

devido à configuração,  rigidez  e resistência dos camponentes e à geometria tubular, é um elemento 

estrutural flexível de alta resistência mecânica. Essa flexibilidade faz com que os elementos longos 

tenham baixa capacidade de carga em flexo compressão, se o objetivo é a aplicação do bambu em 

estruturas da construção civil.  Esta questão pode ser contornada através de composições sistêmicas, 

denominadas mastros, MOREIRA et al. [1] e SILVA et al.  [2],  em que se consegue  aplicar 

bambus longos em um único elemento resistente a  cargas de compressão relativamente altas. Na 

presente investigação, quatro bambus paralelos de 5,5 metros de comprimento, da espécie 

Phyllostachys pubescens, são conectados descontinuamente por segmentos de bambu interpostos 

fixos por pinos de aço, conseguindo-se com essa composição uma carga limite de 48 [kN], em 

experimentos controlados. Estes experimentos foram também utilizados para aferirem a modelagem 

numérica pelo MEF, cujos resultados são amplamente discutidos. 
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Introdução  

A flexibilidade do bambu faz com que elementos longos sejam individualmente utilizados em 

grande quantidade nas edificações, para melhor distribuição do carregamento solicitante. Essa 

configuração, longe de ser uma má solução, uma vez que conduz a uma estética arquitetônica 

genuína, além de ser adequada a regiões sujeitas a sismos; se a construção tiver condicionantes 

principalmente econômicos, tem a desvantagem de utilizar um número excessivo de barras, o que 

tende a onerar os processos de construção e de manutenção das estruturas. 

Por outro lado, as estruturas mais leves da contemporaneidade, as estruturas tensionadas, utilizam 

elementos longos e resistentes como suportes, normalmente de ligas metálicas. Softwares atuais 

permitem o fácil traçado de superfícies anticlásticas, ROLAND [3], que dispostas em moldes, 

podem ser soldadas eletronicamente ou costuradas, conforme o material e porte da superfície. Essa 

leveza e relativa facilidade construtiva das membranas podem ser coerentemente associadas à 

leveza do bambu, resultado da geometria tubular e do baixo peso específico do material, que para a 

espécie em estudo, é igual a 7,9 [kN/m
3
]. Neste caso, a utilização dos bambus como suportes de 

estruturas tensionadas de pequeno porte, exige que se façam composições sistêmicas dos bambus 

individuais, ou seja, mastros de bambus. Ainda que as estruturas tensionadas sejam as coberturas 

mais leves para grandes vãos, a pré tensão da membrana, superposta às ações de vento e cargas 

acidentais, faz com que os mastros sejam comprimidos por forças relativamente elevadas. 

Essa potencialização dos bambus em mastros viabiliza nova possibilidade de aplicação dos bambus 

a estruturas deste tipo e outras, tornando acessíveis às populações em geral e às populações rurais 

em particular, MOREIRA et al. [4], as conquistas mais recentes da engenharia, que se expressam 

nas estruturas tensionadas. Em termos práticos, o bambu é um elemento estrutural contemporâneo 

por atender aos requisitos da produção sustentável, além de ser imbatível dentro de seu domínio de 

capacidade de carga, numa análise comparativa de custo-benefício. O desempenho dos bambus 

isolados e de mastros sob flexo-compressão surpreende positivamente pesquisadores experientes em 

estruturas. A flexibilidade do material e do tubo, pela distribuição anatômica dos tecidos resistentes, 

conjugadas a razões do diâmetro por espessura de parede D/t específicas, permitem deflexões 

elevadas sem ocorrência de instabilidade local, se o bambu contém umidade interna de equilíbrio da 

ordem de 10 % e não contém rachaduras. Do mesmo modo, o mastro composto do presente artigo, 

pode sofrer deflexões globais na carga limite, sem o surgimento de instabilidade local, seja dos 

trechos livres entre os espaçadores, seja das paredes internodais dos bambus, vistas como cascas. 

Essas constatações favoráveis são estímulos a se utilizarem os bambus como mastros de estruturas 

tensionadas, ainda que de pequeno porte, conseguindo-se uma estética coerente com a proposta de 

leveza, facilidade construtiva, manutenção e reposição de elementos, utilização de recursos 

renováveis e sustentabilidade dos biomas.  

Material e Métodos 

Os bambus foram selecionados visualmente segundo as prescrições de serem tão retilíneos quanto 

possível, e com dimensões de diâmetro e espessura de parede, também tão próximas quanto 

possível. As características geométricas das barras são mostradas na (Tabela 1). Para a barra central, 

da qual se extrairam os espaçadores, as razões geométricas são: DT/DB = 0,93; tT/tB = 0,94;  IT/IB = 

0,76; AT/AB = 0,88. Para as 4 barras contínuas, as médias das razões geométricas são: DT/DB = 0,76; 

tT/tB = 0,64, IT/IB = 0,30, AT/AB = 0,50; onde os índices “T” e “B” referem-se aos diâmetros 

extremos, T = Topo e B = Base. O bambu central foi dividido em segmentos para confecção dos 

espaçadores, uma decisão apenas metodológica, visto que os espaçadores podem ser feitos de sobras 

de outros bambus ou mesmo de segmentos de outros materiais, como por exemplo, de madeiras de 

reflorestamento torneadas cilindricamente. 
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Tabela 1: Características geométricas da barra central e das barras paralelas:  

Bambu Barra Central  Barras Contínuas 

Extremidade Topo Base Topo Base 

Média do Diâmetro [mm] 87  94 82 109 

Média da Espessura de parede [mm] 8,3 8,8  7,0  11,0 

Diâmetro Interno [mm] 70 76 68 87 

Momento de Inércia [mm
4
] 158,2 208,3 117,9 398,1 

Área [cm
2
] 20,4 23,1 16,5 33,3 

Modelagem Numérica pelo MEF. A modelagem do mastro foi realizada através do software 

SAP 2000, v14, análise estática não linear. Para facilitar a modelagem e diminuir o tempo de 

processamento, o mastro foi modelado com elementos de barra tubular – pipe – material isotrópico, 

coeficiente de Poisson  = 0,3; e dividindo-se os bambus em segmentos com seção constante a cada 

200 [mm], variando-se a seção de segmento a segmento. Com essa  modelagem relativamente 

simples, pode-se acompanhar com precisão a linha elástica do mastro, obtendo-se por outro lado, os 

esforços solicitantes – forças normais, forças cortantes e momentos fletores, fundamentais para o 

pré-dimensionamento dos componentes. A imperfeição inicial  δ0 do eixo do mastro, de difícil 

medição, foi considerada igual a l/300 , sendo l o comprimento físico do mastro, ou seja, δ0 = 20 

[mm]. As barras contínuas têm 5,5 metros de comprimento. Os espaçadores foram distribuídos a 

cada 1603 [mm] eixo a eixo, sendo fixos aos bambus laterais através de 4 barras roscadas (Figura 

1). O eixo do mastro foi descrito como uma semi-onda senoidal, como referência às barras 

contínuas que também descrevem a mesma trajetória, contudo distanciando-se do eixo do mastro à 

medida que os bambus aumentam de diâmetro do topo para a base. Os espaçadores foram 

considerados com 600 [mm] de comprimento. As barras roscadas foram modeladas como elementos 

de barras de seção circular maciça, de 15,9 [mm] de diâmetro, que fixam rigidamente o eixo dos 

espaçadores aos eixos das barras laterais correspondentes, ficando desse modo, sujeitas a momentos 

fletores e esforços cortantes a partir do início da deflexão lateral do mastro. 

 
Figura 1: Dimensões do sistema estrutural. 

Variando-se a carga é possível estimar a carga de Euler e a carga limite do modelo, com a utilização 

dos diagramas de Southwell, (Figura 2), que no caso resultou numa reta de equação δ/P = 0,01803δ 

+ 3,4042, cujo inverso da inclinação é a carga de Euler do Sistema e cuja imperfeição inicial é o 

ponto onde a reta corta o eixo dos deslocamentos. Com essa simulação obteve-se a carga de Euler 

FE = 55,46 [kN] e   = 18,9 [mm], valor próximo da imperfeição inicial dada à barra, igual a 20 

[mm], como era esperado, já que se desprezou o peso próprio distribuído do mastro. A ideia é que 

para melhor modelagem do experimento, ou despreza-se a imperfeição inicial do eixo ou despreza-

se o peso próprio, pois não há um modo prático de se prever a interação dos dois efeitos. 
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Figura 2: Diagrama de Southwell Numérico. 

Com essas estimativas favoráveis procedeu-se à fabricação do mastro e ao projeto do experimento, 

que conduziu a resultados muito próximos à simulação, como será discutido nos próximos itens. 

Como a carga limite do teste mecânico ocorreu para uma carga axial de compressão de 45 [kN], 

tem-se nas (Figuras 3, 4, 5 e 6), as deflexões laterais, forças axiais, forças cortantes e momentos 

fletores atuantes no sistema, respectivamente.  

 
Figura 3: Deflexões laterais – fator de escala = 1 

 
Figura 4: Forças axiais. 

 
a) Plano XZ 

 
b) Plano XY 

Figura 5: Forças cortantes.  
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a) Plano XY 

 
b) Plano XZ 

Figura 6: Momentos Fletores. 

Para os parafusos têm-se nas (Figuras 7 e 8), a indicação das forças cortantes máximas e  momentos 

fletores máximos, respectivamente.  

 
a) Plano XZ 

 

 
b) Plano XY 

Figura 7: Forças cortantes nos parafusos. 

Projeto do experimento. O mastro foi posicionado horizontalmente, para se investigar a pior 

situação de uso, que nas estruturas têm inclinações que variam de 0 a 90 graus. Foi projetado um 

adaptador para a extremidade, com ponta esférica, que gira dentro de um furo esférico fixo ao 

pórtico e ao atuador hidráulico, conseguindo-se um sistema bi-rotulado. De experimentos anteriores 

com bambus isolados de 2 [m], constatou-se que as medições de deslocamentos realizadas no centro 

do elemento eram suficientes para que se tivesse uma modelagem coerente que pode ser calibrada 

com os experimentos. Esta mesma decisão foi aplicada aos mastros, facilitando o tratamento dos 

dados através do diagrama de Southwell, cuja equação refere-se a medições de deslocamentos no 

centro de uma barra prismática, a partir de uma curva de deflexão senoidal. Três transdutores de 

deslocamentos foram posicionados conforme (Figura 10), DT-1 e DT-3 horizontalmente e DT-2 

verticalmente.  Junto ao atuador hidráulico de operação manual instalou-se uma célula de carga de 
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100 [kN], (Figura 2). Todos os 4 medidores foram conectados a um sistema para aquisição de dados 

em tempo real.  

 

a) Plano XY 

 
b) Plano XZ 

Figura 8: Momentos Fletores nos parafusos. 

  
Figura 9: Instalação dos DTs no centro do mastro. Figura 10: Atuador hidráulico e célula de carga. 

Chapas equalizadoras recebem a haste móvel dos DTs, (Figura 11). Para não forçar a célula de carga 

e evitar o risco do mastro romper-se e danificar os DTs, o mastro permaneceu suspenso na 

extremidade do atuador por uma corda de polipropileno, ficando 3 outras internas afrouxadas, 

apenas por segurança, de forma a não impedirem as deflexões laterais, (Figura 12). 

Testes  mecânicos. Conforme (Figura 13), foram aplicados três ciclos iniciais de carga, com 

etapas de 3,0 [kN] até o limite aproximado de 15,5 [kN], após o que procedeu-se ao carregamento 

continuado, em passos de 3 [kN] até a carga limite 45,68 [kN], estabelecida através da 

horizontalidade da curva P×𝛿 (carga × deslocamento).   
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Figura 11: Fixação das chapas equalizadoras. Figura 12: Cordas de segurança.  

 
Figura 13: Curva P (carga) × δ (deslocamento)  

Na (Figura 14) tem-se uma amplificação dos 3 ciclos iniciais.  

 
Figura 14: Ciclos iniciais  P (carga) × δ (deslocamento)  

Plotando-se o diagrama de Southwell, (Figura 15), obtem-se pelo inverso da inclinação da reta, a 

carga de Euler do mastro, FE = 51,3 [kN], 92 % do valor de 55,5 [kN], encontrado na simulação. Do 

mesmo modo, a imperfeição inicial do sistema, dada pelo ponto onde a reta cruza o eixo horizontal 

forneceu δ0 = 8,5 [mm], contra 18,9 [mm] obtido da simulação. Nesse caso, pode-se inferir que o 

mastro não tem a imperfeição de 20 [mm] considerada na modelagem, e a rigidez do sistema pode 

ser reduzida diminuindo-se o módulo de elasticidade considerado, igual a 11,9 [GPa]. Poucos 
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experimentos adicionais serão necessários para aferição exata do modelo, que demonstra ser 

adequado para simulação desse tipo de problema.  

 
Figura 15: Diagrama de Southwell Experimental. 

Nas (Figuras 16 e 17), tem-se a linha elástica do mastro, ao atingir a carga limite. As cordas de 

polipropileno mostradas em diversas posições internas ao mastro estão frouxas e não impedem os 

deslocamentos.  

  
Figura 16: Linha elástica para P = 45 [kN] – perspectiva 

longitudinal.  
Figura 17: Linha elástica para P = 45 [kN] –   perspectiva 

lateral. 

Análise dos resultados 

A (Figura 15) demonstra que o mastro apresentou um comportamento elástico até a carga limite, 

quando então, a partir de um novo passo de deslocamento do atuador, não foi registrada nenhuma 

resistência adicional, ou seja, estavam já havendo deformações plásticas, registradas na (Figura 12) 

pelo deslocamento residual de 10 [mm]. A carga limite registrada foi igual a 88 % da carga de Euler 

do sistema, igual a 51,3[kN], obtida do diagrama de Southwell. O fato da modelagem numérica ter 

se ajustado tão bem aos resultados experimentais, reflete a regularidade de funcionamento dos 

bambus, já que foram modelados com a média dos diâmetros dos 4 elementos, todos descrevendo 

juntos a semi onda senoidal do eixo imaginário do mastro.   

O fato da modelagem se apresentar mais rígida que o experimento também era esperado, pois na 

modelagem não se considerou um funcionamento diferenciado dos nós, nem as deformações 

plásticas localizadas nos furos, nem o escoamento do pino, ou seja, considerou-se comportamento 

elástico para todos os níveis de tensão.     

Estimando-se as tensões máximas de compressão na seção transversal do espaçador à extrema 

esquerda, onde D = 8,4 [cm], A = 22 [cm
2
]  e I = 155[cm

4
], sendo  a força axial igual a  45 [kN], 

(Figura 4) e o momento fletor igual a 1,09 [kNm], (Figura 6b), tem-se  σc = 50 [MPa], 63% das 

tensões limites de resistência do lote,  iguais a  80±9 [MPa]. 
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Do mesmo modo, a partir da força cortante máxima no pino igual a 12,66 [kN], (Figura 7b), obtém-

se as tensões médias máximas de compressão no furo, onde se tem uma espessura de parede de 9,4 

[mm], iguais a 84 [MPa], maiores que 80 [MPa],  anunciando  o esmagamento progressivo do furo,  

(Figuras 18, 19 e 20).   Pode-se observar também que o passo da rosca do parafuso funcionou como 

faca, penetrando na parede do bambu devido às altas concentrações de tensões, fazendo com que a 

parede reduzisse a área útil, (Figura 19), problema que pode ser evitado utilizando-se barras lisas 

com roscas abertas apenas nas extremidades, fora do contato com as paredes. 

Outro estado limite a ser investigado é a flexão da barra roscada de 15,9 [mm] de diâmetro. 

Construtivamente, o real momento fletor no pino é cerca de 50 % do valor simulado de 0,61 [kNm], 

(Figura 8a), ou seja, 0,31 [kNm], que induzem tensões de flexão nos pinos iguais a 770 [MPa], 

indicando que a barra roscada A-193 – B7 escoou, (Figura 21), já que a tensão de escoamento é 𝜎y= 

738 [MPa]. Entrando em hardening, a barra roscada romperia para tensões 𝜎u = 878 [MPa]. Ambas 

as deformações plásticas localizadas nas ligações justificam o resíduo de 10 [mm] da (Figura 13). 

Como consequência do esforço cortante entre as barras e das deformações plásticas localizadas nas 

conexões de extremidade, tem-se o deslizamento das seções extremas – slip end –, (Figura 22).   

  
Figura 18: Ângulo de afastamento das barras. Figura 19: Perda de espessura de parede. 

   
Figura 20: penetração das espiras na 

parede do bambu. 

Figura 21: Flexão do pino. Figura 22: Slip end. 

Conclusão 

O mastro teve um comportamento elástico previsível, com grande capacidade de carga e 

deslocamentos laterais admissíveis em serviço. Supondo-se a carga de serviço igual a 50 % da carga 

limite, o mastro teria, segundo a (Figura 13), deslocamentos laterais menores do que 10 mm, com 

tensões máximas tanto na seção transversal do bambu, como nos furos e nas barras roscadas, bem 

inferiores aos limites elásticos dos respectivos materiais.   
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A carga limite ficou estabelecida pelo esmagamento dos furos do espaçador, na extremidade de 

menor diâmetro e espessura de parede, tensões de contato que podem ser reduzidas utilizando-se 

pinos lisos, com roscas apenas nas extremidades. Isto evitaria concentração de tensões nas paredes 

dos bambus, pelas espiras cortantes da barra roscada, que também eliminam parte da parede, 

diminuindo a espessura útil, (Figura 19).  

Pode-se ainda fazer composições mistas, substituindo-se os espaçadores por cilindros de madeira de 

reflorestamento, como o eucalipto, que diminuiriam as tensões de contato nesses segmentos mais 

solicitados, além de aumentar a rigidez do sistema, sem aumento relevante do peso próprio final, 

igual a 0,61 [kN] neste protótipo, que apresentou uma razão resistência/peso igual a 74 [kN/kN]. O 

aumento de rigidez aumentaria a carga de Euler do mastro, aumentando também a carga limite, que 

é condicionada pelas ligações. Do mesmo modo, quanto maior o número de espaçadores, maior a 

rigidez do sistema, com consequente aumento do limite de capacidade de carga.  

Os resultados positivos obtidos estimulam que se proceda a estudos paramétricos para proposição 

de equações de dimensionamento. As (Figuras 2 e 15) demostram o ajuste da modelagem numérica 

ao experimento, tornando-a ajustada para estudos paramétricos, relativamente independentes de 

novos experimentos mecânicos, de onde se poderão extrair curvas de dimensionamento para 

mastros compostos em geral.  

Elementos compostos aparafusados foram utilizados para a construção de uma Capela, cenário da 

novela Araguaia, da Rede Globo de Televisão, no ano de 2010, (Figura 23). Com projeto 

arquitetônico e estrutural da Arte Desenho Construtora, Rio de Janeiro, RJ; a edificação contou com 

análise e dimensionamento estrutural da UFMG, tendo sido a principal motivação para a 

investigação realizada neste artigo.  

  

Figura 23: Elementos compostos aparafusados – Arte Desenho Construtora / UFMG. 

O projeto teve solução estrutural ousada, devido às conexões aparafusadas, e contou com a premissa 

de que no período de 10 meses de montagem do cenário, todos os elementos permaneceriam em 

perfeito estado, premissa que tem fundamento na umidade de equilíbrio da cidade do Rio de 

Janeiro, que é de cerca de 15 %, contra 8 % na cidade de Belo Horizonte. Embora a resistência e 

módulo de elasticidade dos bambus com umidade de 8 % sejam da ordem de 50 % maiores do que 

para a umidade de 15 %, a perda percentual de um lote por rachaduras é bem superior naqueles 

casos.   

Abrigos são objetos de utilidade básica, essenciais, e todas as teorias relacionadas a estes objetos 

não deixam de ser tardias, em muitos aspectos, à construção social da realidade. Cabe à engenharia 

agregar conhecimento às soluções, em muitos casos intuitivas, de forma a garantir economia de 

materiais, porém condicionada à segurança das edificações em uso, num contexto determinado. Aí 

está o grande desafio da engenharia do bambu natural, isto é, tentar resgatar o bambu do reino da 

pura tradição, caracterizada por uma redundância de elementos e por escala que garante a segurança, 
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gerando sistemas estruturais já realizados com outros materiais de construção industrializados, sob 

conceitos de base tecnológica.  

Neste sentido, continua sendo uma questão preocupante, o fato do bambu poder rachar-se sob 

tensões residuais de secagem. Nesse caso, teria-se um problema de flambagem de seções abertas, ou 

seja, flexo-torção, problema que pode ser tratado pelas equações de Vlasov. Sem a quantificação do 

grau de dano das fissuras para o empenamento da seção, e da restrição ao empenamento oferecida 

pelos diafragmas, não se tem como garantir a capacidade de carga de uma barra sujeita à 

compressão ou flexão, já que pode ser surpreendida pelas fissurações em uso. 
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Abstract. The use of natural fibres as reinforcement for polymer mortars (PM) represents an 

environmental and economic sustainable solution, since these fibres are a low-cost and high 

specific-strength resource. The fibrous skeleton of luffa aegyptiaca fruit, usually known by the 

common name of sponge gourd, presents good physicochemical properties and is produced largely 

in Mexico. The present work aims to investigate the effects of luffa fibres addition in the 

mechanical properties of polyester polymer mortar (PM) materials. Different fibres amounts (0.1, 

0.4 and 0.5 wt %) were used in this investigation. For all modified PM formulations, polyester resin 

system to total reinforcement and aggregate weight ratio was maintained equal. Plain PM 

formulation was also prepared for comparison. Mechanical behaviour of both reinforced and plain 

PM formulations was assessed by flexural (RILEM CPT PCM-8 test method) and compressive 

(UNE-EN 1015-11 test method) tests means. Mechanical improvements were particularly verified 

with the 0.5 wt. % fibres addition. However the formulation modified with 0.1 wt. % fibres content 

presented an even worse behaviour under flexural and compression than the plain formulation. 

Thus, supplementary studies will be needed in order to better clarify the luffa fibres effect on 

polyester PM mechanical properties. 

Introduction 

Natural fibres are an environmentally clean, renewable, and biodegradable reinforcement solution 

for composite materials. In the last decade there has been an increase research interest on composite 

materials reinforced with natural instead of synthetic fibres, as a way of developing economic and 

environmental sustainable products [1-3]. Several studies [e.g., 4-9] have already showed that 

natural fibres can compete with synthetic fibres, and the largest advantages of their use in 

composites are the cost of materials, their sustainability and density [3]. However, as a natural 

product, the guarantee of the same composition in the same proportion, batch to batch, is not always 

accomplished, and this feature seems to be the main drawback of natural fibres [10]. High water 

absorption, poor wettability and the eventual incompatibility with resin matrix are the other major 

factors that currently limit the large scale production of natural fibers composites [3]. 

The luffa cylindrica (sponge gourd) is a Cucurbitaceous family subtropical plant, and has a ligneous 

netting system in which the fibrous cords are disposed in a multidirectional array forming a natural 

mat [11-13]. It is widely available in wet and warm climates. Luffa fibres are mainly composed by 

cellulose (55 to 99%), hemicellulose (8 to 22%) and lignin (10 to 23%). The luffa fibres present 
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lower densities (0.82 to 0.92 g/cm
3
) than the common natural fibres [14]. Due to is good 

physicochemical properties luffa fibres can be used in diverse industrial sectors [6, 13, 15].  

Natural fibres, such as piassava and jute, were already used in PM with success [16, 17]. So, it is 

reasonable to expect that luffa fibres can also improve the PM properties. The present work aims to 

investigate the effects of luffa fibres addition in the mechanical and energy absorption properties of 

polyester polymer mortar (PM) materials. 

Materials and methods 

Raw Materials and formulations. PM specimens were prepared by mixing an unsaturated 

polyester resin with different foundry sand/luffa fibres ratios. Luffa fibres were used as a partial 

substitute for sand aggregates. Plain or control mortar specimens were also cast and tested in order 

to compare mechanical and functional properties over those obtained with luffa fibres admixed 

mortars. 

The selected resin was a commercially available unsaturated polyester resin, with the trade name of 

AROPOL FS3992 supplied by Ashland (Matexplás). This resin system has high impregnation 

ability, low viscosity and allows the incorporation of high filler contents, which are essential 

requirements to produce concrete-polymer composites.  

Polymerization process of resin system was induced by cobalt octoate (0.5 wt%), as promoter, and 

50% methyl ethyl ketone peroxide solution (3 wt%), as initiator. Typical physical properties of 

cured resin, supplied by the manufacturer, are presented in Table 1. 

Table 1: Cured AROPOL FS 3992 characteristics 

Property Method Values 

Heat distortion temperature [ºC] ASTM D-648 90 -100 

Water absorption [%] ASTM D-570 Max. 0.2 

Tensile strength [kg/cm
2
] ASTM D-638 500 - 700 

Flexural strength [kg/cm
2
] ASTM D-790 900 - 1100 

Barcol hardness ASTM D-2583 Min. 45 

Ultimate elongation [%] ASTM D-638  3 

The chosen foundry sand is a high-grade silica (>99.0%) with fine uniform grain size. This sand is 

processed by Sibelco, Lda, and commercialised by Fundipor under the technical name SP55. 

Particle size distribution, physical properties and chemical composition of SP55 foundry sand are 

presented in Table 2. 

Table 2: SP55 sand characteristics 

Particle size distribution 
Physical properties 

Chemical properties 

[μm] [%] Element % 

850 0 Average diameter D50 245 μm SiO2 99.30 

600 0 Coefficient of angularity 1.33 Fe2O3 0.100 

425 0 Real specific surface 130 TiO2 0.080 

300 12 Particle density 2.65 g/cm
3
 Al2O3 0.300 

212 60 Bulk density 1,50 g/cm
3
 K2O+Na2O 0.090 

150 26 Hardness 7 mohs CaO+MgO 0.013 

106 3 Whiteness 49 L.O.I. (P.R.) 0.12 

75 0 AFS clay 0.1 A.D.V. pH3 0.6 

The luffa sponge fibres used in this study were previously washed in order to ensure good cleaning. 

They had an average diameter of 245 μm and a density of 0.92 g/cm
3
. A sample of applied chopped 

luffa fibres is presented in Fig. 1.  

Three different luffa fibre admixed mortar formulations were analysed, varying the content of fibre 

(0.1, 0.4 and 0.5 wt %). Experimental trials are presented in Table 3. Control or plain polyester PM 

were also (LF-0) investigated for comparative analysis purposes. 
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Table 3: PM formulations mix proportions (w/w) 

Experimental trial Resin [%] Foundry sand [%] Luffa fibres [%] 

LF-0 15.0 85.0 - 

LF-0.1 15.0 84.9 0.1 

LF-0.4 15.0 84.6 0.4 

LF-0.5 15.0 84.5 0.5 

 

 
Figure 1: Sample of luffa fibres 

Before manufacturing process, foundry sand and luffa fibres were previously dried in an oven until 

constant weigh, in order to prevent eventual inhibition of polymerization process due to moisture 

presence. A well determined quantity of luffa fibres were mixed in an automatic mixer with the 

foundry sand aggregates and unsaturated polyester resin. For each formulation, four prismatic 

specimens (40 x 40 x 160 mm
3
) were casted. All test specimens were allowed to cure 24 hours at 

30ºC, and then post-cured at 80ºC for 3 hours. 

Test Procedures. PM specimens were tested in three-point bending up to failure at the loading 

rate of 1 mm min
-1

, over a span length of 100 mm, according to RILEM CPT PCM-8:1995 standard 

test method. 

The specifications of this standard, in terms of specimen geometry and span length, are similar to 

those specified in ASTM C348-02, standard test method for flexural strength of hydraulic cement 

mortars. In both mentioned standards, shear effect is not taken into account on calculation procedure 

of flexural strength. Despite the very short span length compared with specimen thickness, shear 

effect is disregarded and it is not considered. Mortar is assumed as an isotropic material and the 

theory of plane cross sections is used.  

One of the two leftover parts of each broken specimen in bending were tested afterwards in 

compression at the loading rate of 1.25 mm min
-1

, following the procedure described in UNE 

83821:1992 standard.  

All specimens were previously conditioned at 23 ° C/50% RH for 24 hours before being tested in 

bending and compression. Both flexural and compressive testing set-ups, as well as samples of 

broken specimens after being tested in bending are shown in Fig. 2. 

To determine the void volume content of PM formulations, the theoretical (t) and the final 

composite (c) densities of the different materials were firstly calculated according to Eq. 1 and 

ASTM D 2734-09 method C, respectively, and then, the void volume content (Vv) was computed in 

accordance with relationship expressed by Eq. 2. 

t=100/(wr/r+ws/s+wf/f)         (1) 

Vv=100(t-c)/t           (2) 

where w and  are the weight content (wt%) and densities (g/cm
3
) for which component; and r, s 

and f notation represents resin, sand and fibre respectively. For each formulation five samples were 

used and all specimens were previously conditioned at 23 ° C/50% RH for 24 hours. 
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Figure 1: a) Flexural testing set-up; b) Samples of broken specimens in bending; and c) Compression testing set-up 

Shore D hardness of PM was measured using a commercial CEAST® durometer (Fig. 3) scaled for 

harder materials. The measure points were at least 9 mm from any edge and 6 mm from indenter 

points. For each formulation five measurements were made and all specimens were previously 

conditioned at 23 ° C/50% RH for 48 hours before being tested according to ISO 868-2003.  

  
Figure 3: a) Shore D measure points and b) test  

Results and Discussion  

Mechanical test results obtained for each trial formulation are detailed in Table 4. Presented values 

represent the average values of flexural (f) and compressive (c) strengths, flexural elasticity 

modulus (Ef) and stiffness (R), and correspondent standard deviations. Average values obtained for 

final composite density and void volume content are also presented in Table 4. The typical load–

deflection and load-deformation curves obtained during flexural and compression tests are plotted in 

graphs of Figs. 4 and 5, respectively. 

Table 4: Mechanical test results 

Test series f [MPa] Ef [GPa] R [Nmm] c [MPa] c [g/cm
3
] Vv [%] 

LF-0 10.67 ± 2.61 0.76 ± 0.29 1187.44 ± 185.65 29.52 ± 3.17 1.78 ± 0.06 19.63 ± 2.82 

LF-0.1 9.58 ± 0.89 0.71 ± 0.14 1086.11 ± 230.66 26.56 ± 3.42 1.77 ± 0.05 19.83 ± 2.04 

LF-0.4 11.06 ± 1.79 0.69 ± 0.21 1419.66 ± 218.54 23.76 ± 1.23 1.74 ± 0.06 21.17 ± 2.89 

LF-0.5 14.78 ± 0.46 0.96 ± 0.15 1668.65 ± 68.13 33.14 ± 1.22 1.80 ± 0.02 17.95 ± 0.89 

According to flexural test results, both the flexural strength and elasticity modulus of modified PMs 

are negatively affected by the incorporation of luffa fibres, at least, for fibre contents up to 0.4 wt%. 

However, for the highest amount of luffa fibres (0.5 wt%), all flexural properties of reinforced PMs 

are considerably improved when compared to plain PM formulation. Relative increases of 38.5%, 

26.3% and 40.5% were found on flexural strength, elasticity modulus and stiffness, respectively. 

The same trend was observed regarding compressive behaviour, with slight decreases on 

compressive strength for both LF-01 and LF-04 PM formulations and a slender increase (12.3%) for 

the trial formulation with the highest amount of luffa fibres. Observed behaviour is certainly related 

with the variation of void volume content found for the different formulations: whereas LF-01 and 

a) b) 
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LF-04 present the highest values of void volume contents, LF-05 shows the lowest value. This 

feature was reflected in the correspondent mechanical performances.  

  
  

  
Figure 3: Flexural load-deflection curves 

  
  

  
Figure 4: Compressive load-deformation curves  
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The low densities found for trial formulations with lower contents of luffa fibres could be related 

with the manufacturing and casting processes: a less homogeneous mixture and, eventually, a less 

careful hand-compaction process could have led to low-density mixtures, with high void volume 

contents. 

Hardness values of PM reinforced with various amounts of luffa fibres are summarized graphically 

in Fig. 5.  

 
Figure 5: Average shore D hardness of PM according to luffa fibre contents 

As shown in Fig. 5, Shore D hardness decreases with the addition of the different amounts of luffa 

fibres, especially up to 0.4% in weight of fibre content. For the highest amount of fibre content, 

average Shore D hardness increases but still remains slightly lower than the average value obtained 

for plain formulation. This behaviour is probably related to:  

i. Anisotropic nature of luffa fibres. As a natural product they do not present uniform 

characteristics (e.g.: diameter or length), and this anisotropy significantly affects the 

behaviour of final composite under load, especially in the case of the formulations with the 

lower fibre contents; 

ii. Poor fibre-matrix adherence. This feature is less notorious for the highest content of luffa 

fibres as a better anchoring effect is achieved between the fibres themselves, in a larger 

amount, and the resin matrix; 

Finally, in the mixing and casting processes of PM samples, some tendency for fibre agglomeration 

was observed, hindering somehow a perfect homogenization of the final mixture. This feature was 

more notorious regarding the trial formulations with 0.4 and 0.5 wt% fibre contents, leading to a 

non-homogeneous fibres distribution. This subject should be elucidated in posterior research that 

will focus on PM microstructure study.  

Conclusions 

Experiments were performed in order to determine the luffa fibre reinforcement effect on PM 

mechanical behaviour. The influence of different luffa fibre contents (0.0 wt %, 0.1 wt %, 0.4 wt % 

and 0.5 wt %) were investigated. The main results can be summarized as follows: 

 Mechanical properties of PMs were affected by the addition of luffa fibres, but different trends 

were observed according to the amount of fibre addition: for fibre contents up to 0.4 wt%, 

compressive and flexural properties are negatively affected by fibres incorporation; however, for 

the highest amount of luffa fibres (0.5 wt%), compressive strength and all flexural properties of 

reinforced PMs are improved when compared to plain PM formulation. Observed behaviour is 

related to void volume content found for the different trial formulations. 

 PM formulation with 0.5 wt% of luffa fibres presents the best mechanical results, with 

significant increases on flexural and compressive strengths over ummodified PM formulation. 

This formulation also provides a higher density and lower void volume content that might 
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explain, besides the inherent reinforcement effect, the verified improvements. Reversely, PM 

formulations with less amounts of luffa fibers (0.1 wt% and 0.4 wt%) present a poorer 

mechanical behaviour than unreinforced PMs. This feature might be due to the higher void 

volume content present in these formulations which nullified the fibre reinforcement effect. 

 The variation of Shore D hardness with increasing addition amounts of luffa fibres follows, 

closely, the same behaviour trend already observed as regards to mechanical properties. Once 

again, the different void volume content found for the different trial formulations seems to be 

the main responsible factor for observed behaviour.  

These findings showed that luffa fibre reinforcement could be an economical and viable option for 

improving mechanical performance of PMs. Though, manufacturing and compaction processes 

should be refined in order to avoid the trapping of large amounts of air into the mixture, by means 

of vacuum-assisted systems, trapped-air processes and/or vibration-assisted compaction devices. 

Eventual fibre treatments, in order to improve fibre-matrix interface, should also be considered in 

the future studies.  
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Resumo. A tenda, conforme vem sendo feita a milhares e milhares de anos, constitui um sistema de 

cobertura eficaz e simples, sendo adaptável a diferentes ambientes físico/geográficos. Permite 

montagens e desmontagens constantes, e o transporte de maneira prática e eficiente para atender 

tanto as situações de culturas nômades tradicionais, ou as da vida moderna. As tendas tradicionais 

eram geradas de maneira similar aos processos espontâneos naturais, ou seja, consumindo um 

mínimo possível da energia potencial existente no local. Hoje em dia, nossa sociedade 

técnico/científica vem especializando esse tipo de cobertura para realizar megaestruturas. No 

entanto, essas construções de grande porte e alto carregamento, passaram a ser os modelos 

perseguidos desconsiderando, para os objetos de baixo e médio carregamento, as soluções simples 

das culturas ancestrais, trazendo uma sofisticação técnica desnecessária e de maior custo às tendas 

de menor porte. Objetivando chegar a um meio termo entre esses dois momentos históricos das 

construções cobertas com membrana, a pesquisa no laboratório de investigação em livre desenho da 

PUC-Rio, busca unir o conhecimento lógico acadêmico, e a sabedoria popular espontânea, de modo 

a espalhar e popularizar estruturas leves idôneas passíveis de serem construídas artesanalmente em 

ambientes comunitários. Nesse artigo é descrita a concepção e construção artesanal de um módulo 

experimental de cobertura têxtil constituida por uma estrutura autoportante de bambus amarrados e 

membrana tensionada sobre a mesma, depositada em um terreno aberto, exposto ao sol, chuva e 

ventos, que será utilizada como um abrigo. 

Introdução 

Abaixo da Linha do Equador, no período pré-moderno, antes da colonização do norte, culturas 

baseadas em materiais vegetais viveram em harmonia total com seu meio ambiente. Suas 

construções eram autoportantes, leves e de fundações rasas. O trabalho humano despendido nessas 

estruturas era muito baixo devido, principalmente, à técnica aplicada. Esse princípio construtivo é o 

principal objeto que conduz uma pesquisa de cerca de trinta anos, desenvolvida no Laboratório de 

Investigação em Livre Desenho da PUC-Rio. 

A busca do grupo é por atualizar essas relações técnicas de produção primitivas, jogando-se com 

esses materiais e técnicas tradicionais, beneficiando-os em função dos recursos industriais 

disponíveis em determinada localidade.  Especificamente, o que se tem feito é o desenvolvimento 

de técnicas de construção destinadas e apropriadas ao emprego de materiais terrosos e fibrosos que 

compõem as primeiras camadas da crosta terrestre, como o bambu e a terra crua. Portanto, tais 

materiais são de fácil obtenção – estão sob nossos pés e sobre a nossa cabeça – e de rápida 

utilização – estão praticamente prontos para o uso. São elementos que vem participando de 

diferentes culturas materiais desde tempos remotos. 
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Metodologia 

O Laboratório de Investigação em Livre Desenho (LILD) do Departamento de Artes e Design da 

PUC-Rio vem - juntamente com o LASE (Laboratório de Sistemas Estruturais – UFMG) e a 

Bambutec (empresa parceira do LILD, dedicada ao design e locação de estruturas de apoio para 

eventos) - desenvolvendo técnicas apropriadas para a utilização de materiais naturais pouco 

modificados em construções leves, sem fundações e de baixo custo energético. As construções 

resultam da combinação de elementos chamados de unidade de jogo (MOREIRA, 2008), feitos de 

colmos ou fitas de bambu, fibras naturais e terra crua, buscando desenvolver formas com altos 

índices de resistência devido à conjugação forma/material. Em suma, sistemas que permitam 

montagem, desmontagem e remontagem, com o reaproveitamento total dos elementos utilizados e 

factíveis do ponto de vista econômico. É importante também que se viabilizem em práticas 

convivenciais, onde os próprios usuários do objeto estejam envolvidos na construção, garantindo, 

dessa maneira, seu uso, sua manutenção e seu descarte [1, 2, 3];  

Outro ponto importante refere-se à obtenção das formas estruturais adequadas as especificidades 

mecânicas dos materiais empregados. As formas dessas estruturas não são aquelas produzidas pela 

imaginação do homem. Utilizam-se, para descrever as geometrias destas estruturas, formas 

derivadas daquelas descobertas na natureza e obtidas por dispositivos colocados em interação direta 

com certos fenômenos naturais, como, por exemplo, o da gravidade, as pressões hidrostáticas, as 

tensões superficiais dos líquidos, entre outros [4, 5, 6, 7]. Aproveita-se, também, de formas 

existentes reconhecidamente idôneas por terem altos índices de resistência devido a sua geometria – 

derivações de poliedros regulares (geodésicas), esferas, curvas de pressão e etc.. 

Vale lembrar que essa metodologia é fruto do processo de trabalho – sujeito ao desenvolvimento 

técnico e ao constante aprendizado com as formações naturais – e como tal, está em continua 

transformação.  Ela vem se mostrando bastante efetiva, e, além do LILD, está sendo aplicada com 

sucesso no LASE – Laboratório de Sistemas Estruturais – do Departamento de Engenharia de 

Estruturas da EEUFMG [8]. 

Autoportância 

No laboratório, os estudos e desenvolvimentos sobre estruturas autoportantes de bambu têm sua 

origem na confecção de equipamentos destinados a portadores de dificuldades motoras [fig.1]. 

Esses equipamentos são veículos de bambu, leves, movidos pela força humana, feitos 

artesanalmente, sob medida, concretizados com técnicas especialmente voltadas para as condições 

estruturais do bambu.  

A maior parte das juntas dos elementos de bambu é baseada na que o inventor brasileiro Santos 

Dumont utilizava para a cestinha de seu balões e que consiste em tensionar os conectores, 

comprimidos e presos nas extremidades dos colmos de bambu, por cabos de aço. Esta solução de 

junta viabilizou, mais tarde, bicicletas de bambu desenvolvidas no laboratório e produzidas na 

Dinamarca, e atualmente no Brasil, por um ex-pesquisador do LILD. 

A observação do funcionamento desses equipamentos afere, não somente o potencial geral das 

técnicas utilizadas, mas também comprovam e aperfeiçoam a condição de autoportância estrutural 

decorrentes dos deslocamentos, por vezes, violentos dos veículos [9]. 

O conhecimento adquirido com os usos desses experimentos – ocorridos no meio social real – abre 

caminho para novas formulações de tipologias estruturais favoráveis a autoportância, que estão 

sendo ultimamente aplicadas em objetos de maiores dimensões. São estruturas para edificações que 

vêm sendo realizadas seguindo as mesmas condições de autoportância estrutural dos equipamentos 

citados, o que remete a fundações superficiais, ou seja, apenas pousadas na superfície do terreno. 

Essas estruturas funcionam como “núcleos de resistência”, ou seja, além de não necessitar das 

fundações usuais ou de blocos pesados a céu aberto para ancoragens, vêm sendo utilizadas também 

para fixar membranas de cobertura e apoiar cascas estruturais – feitas principalmente de fibrobarro 
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(composto de barro cru e fibras naturais) [10] -, entre outros meios de vedação e climatização 

interna. 

 

Figura 49 – Andadores e Veículos anfíbios. 

Objetos de cobertura têxtil e estrutura autoportante precedentes 

Os objetos menores, em geral, vem ensinando melhor o que eles são em comparação àqueles 

maiores e aos bem maiores que nós. Isso se deve muito às relações entre o homem e o objeto: em 

relação aos menores somos gigantes, dominamos o mesmo; enquanto em relação aos grandes, 

somos dominados por eles. Algumas estruturas que se utilizam dessa lógica vem sendo obtidas e 

são precedentes diretos da estrutura tratada nesse artigo. 

Experimentos com tendas autoportantes de colmos bambu.  Como mostrado anteriormente, a 

pesquisa de estruturas de bambu no laboratório iniciou-se com veículos para auxilio a deficientes. 

Esses objetos utilizavam a mesma junta usada pelo inventor brasileiro Santos Dumont em suas 

aeronaves.  

Buscando simplificar as juntas entre os colmos, a pesquisa volta-se para a técnica do tensegrity. 

Desenvolvida por Kenneth Snelson e teorizada por Richard Buckminstrer Fuller, essa tipologia 

estrutural separa nos elementos formadores os campos de tensões do objeto, ficando as barras 

rígidas responsáveis pelo campo discontínuo de compressão e a rede de cabos pelo campo contínuo 

de tração. Essas condições adaptam-se muito bem às propriedades mecânicas dos colmos integrais 

do bambu e mostram-se bastante efetivas na confecção de objetos funcionais leves e autoportantes 

como demonstrado pela tenda suspensa por um domo geodésico tensegrity montada como 

dispositivo de pesquisa para o trabalho “Estética Sensorial não visual: o Belo Háptico” [11] [fig.2]. 

Outro exemplo dessa aplicação é a Tenda Tensegrity – projeto de graduação do designer Mário 

Seixas, PUC-Rio 2001 - feita para uma feira livre de produtos naturais, mostra a versatilidade, 

eficiência, leveza e simplicidade mecânica da estrutura tensegrity [fig.3]. 

Um desdobramento mais recente dessa tipologia estrutural foi a tenda montada pela empresa 

Bambutec (parceira do LILD, dedicada ao design e locação de estruturas de apoio para eventos) por 

ocasião da feira de produtos orgânicos em São Paulo. Trata-se também de uma estrutura em 

tensegrity feita de colmos de bambus e cabos sintéticos servindo de estande de apresentação 

comercial. A conjugação dos elementos rígidos com a rede de cabos foi especialmente estudada 

para permitir a urgência nos tempos de montagem disponíveis no evento com quatro montadores 

especializados. Nesse sentido, os planos de montagem devem ser continuamente otimizados e estas 

estruturas autoportantes vêm se mostrando bastante adequadas para esses fins. Também foi feita 

uma análise estrutural do objeto, que, portanto, representa a intensa parceria no desenvolvimento de 

objetos entre o LILD-PUC-Rio, o LASE-UFMG e a Bambutec [8]. 
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Figura 50 - Tenda suspensa por domo geodésico tensegrity 

 

Figura 51 – Autotensionadas – acima Tenda Tensegrity (Fonte: Mario Seixas - Projeto de Graduação em Design - PUC 

Rio, 2001) abaixo Tenda Bambutec (Fonte: Bambutec – Rio de Janeiro) 

Outro objeto que demonstra esses preceitos é a “Sombrinha” [fig.4], que, no entanto, tem uma 

separação clara entre a estrutura principal e a cobertura, diferente dos apresentados anteriormente. 

Por volta de 2003, buscava-se uma cobertura para as estruturas dos domos geodésicos de bambu em 

aperfeiçoamento no Laboratório, pois, nesse momento, passava-se a considerar esses objetos como 

núcleos de resistência e não apenas como a forma emblemática considerada socialmente. Um dos 

objetos observados para tal fim foram as milenares sombrinhas chinesas – feitas de bambu e papel 

de arroz – que vinculadas ao domus, cobririam o espaço definido. As sombrinhas chamaram atenção 

por sua delicadeza, simplicidade estrutural e funcionalidade. A facilidade de acoplamento no domus 

foi demonstrada ao se fixar um guarda-chuva no modelo feito sob medida. Após alguns estudos em 

modelos reduzidos e determinação da modelagem do tecido empregado foram feitos três objetos 

experimentais com cinco e seis gomos. Esses modelos, em condições de uso, utilizavam colmos de 

bambu como hastes, junta central de aço, semelhante ao do original chinês, e membrana de tecido 

de algodão (Figura 5). 

As sombrinhas foram instaladas no jardim do campus da PUC-Rio, estabilizadas no ar, a 2,20m do 

solo, por meio de cabos tensores fixados nas árvores, testando-se, então, suas condições de 

usabilidade e comportamento aerodinâmico. Permanecendo no local por alguns meses, a sombrinha 

resistiu a ventos fortes e, devido as suas condições de ancoragem, movimentava-se com o vento na 

vertical (de cima para baixo) em deslocamentos violentos sem afetar sua estrutura [12, 13]. 
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Figura 52 – Sombrinhas de bambu distribuídas pelo campus da PUC-Rio, aproveitando técnica milenar chinesa. 

A ideia de confecção da estrutura tratada nesse artigo surgiu da necessidade de cobertura de um 

ambiente construído no campo avançado experimental do laboratório localizado no vilarejo de 

Formoso, situado no interior do estado de São Paulo, sudeste brasileiro. Uma primeira tentativa para 

a cobertura desse pequeno abrigo foi efetuada há alguns anos atrás. Na ocasião foi construída uma 

primeira estrutura tensegrity coberta com uma lona plástica [fig.5]. 

 

Figura 53 - Primeira cobertura do abrigo. Estrutura Tensegrity. 

Essa estrutura acabou sendo removida devido ao intemperismo. O efeito do vento rasgou a lona, no 

entanto, a estrutura tensegrity principal foi mantida intacta, o que trouxe uma série de dados para a 

execução de uma nova cobertura. 

Módulo de cobertura têxtil com estrutura autoportante de colmos de bambu 

Seguindo os preceitos da pesquisa do laboratório, a estrutura foi primeiramente estudada em 

modelos em escala reduzidas, ou miniaturas [5, 6, 7]. Esses modelos foram usados, em um primeiro 

momento, para a obtenção da forma e desenvolvimento estrutural do objeto, e, depois, para 

medições e estudos do método construtivo a ser empregado [fig.6]. 

O princípio estrutural do objeto é bastante similar ao das estruturas tensegrity. Seus elementos 

estruturais básicos são dois: os elementos de compressão e os elementos de tração.  A diferença 

conceitual entre os tensegritys e a estrutura aqui proposta está na liberdade de suas juntas.  Nos 

tensegritys o contato entre as barras é evitado, para que cada elemento trabalhe individualmente 

somente sob esforços de compressão, e a rede de cabos somente à tração. Já no módulo de 

cobertura, algumas juntas, que no tensegrity são livres, estão conectadas. No entanto, de um modo 

geral, a rede de cabos continua trabalhando à tração e as vigas de bambu basicamente à compressão. 
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Figura 54 - Miniatura mostrando a infraestrutura e miniatura com a membrana 

A infraestrutura é autoportante e autotensionada composta por três elementos: vigas de bambu 

arqueadas, mastros de bambu – ou elementos armadores – e rede de cabos. 

As vigas são dispostas em dois sentidos, longitudinal e transversal ao objeto, podendo separá-las em 

principal e secundárias. Aproveitando a flexão natural do colmo de bambu, optou-se por trabalhar as 

vigas em elementos pré-arqueados, de maneira semelhante ao arco de caça indígena. Não seria 

possível atingir o arqueamento necessário ao sistema utilizando apenas um colmo de diâmetro 

grande, dessa forma, optou-se por confeccionar as vigas com feixes de colmos de bambu da espécie 

bambusa tuldoide – disponível no local - de diâmetro entre 3 e 4 cm, já amarrados e colados em 

curva.  Para a obtenção da curva projetada para os arcos - uma curva simétrica – trabalhou-se com a 

chamada compensação dos bambus devido à sua forma cônica, ou seja, os mesmos eram 

organizados de modo a ter sempre um bambu em cada sentido, a base de um colmo encontra a ponta 

de outro. Imperfeições naturais na linearidade dos colmos, quando postas em feixe são atenuadas 

pelo conjunto. Outro fator interessante é que ao compor um feixe, um determinado bambu em caso 

de alguma deterioração - como, por exemplo, pelo ataque de insetos - é compensado pelos demais e 

ainda assim continua contribuindo geometricamente para o desempenho do elemento do qual 

participa. 

 

Figura 55 - Praparação das vigas em feixe 

A viga principal - que corre no sentido longitudinal do objeto, funcionando como uma longarina – 

foi encapsulada com laminado de resina e fibras vegetais. A opção por esse laminado, além de 

aumentar a resistência geral da peça, deve-se ao fato de a mesma estar em contato direto com a 

membrana, criando ambiente propício a fungos e insetos que poderiam comprometer a estrutura do 

bambu se o mesmo estivesse exposto. As vigas secundárias receberam bandagens com o mesmo 

compósito, no entanto somente como reforços em pontos específicos onde interagem com outros 

elementos do sistema, como a membrana e os mastros. 



 

345 

 

A rede de cabos é composta por cabos de polipropileno trançado de sete milímetros de diâmetro. 

Esses cabos são amarrados e nas extremidades das vigas, criando um perímetro que posteriormente 

é tensionado. Cabos secundários também são amarrados e tensionados perpendicularmente às vigas 

secundárias de modo a criar uma rede de tensão vertical entre estas e a viga principal. 

 

Figura 56 - Montagem da rede de cabos principal 

O volume vertical e o afastamento necessário à tensão geral do sistema são conseguidos por meio 

dos mastros. Esses mastros são peças de colmos de bambus da espécie bambusa vulgaris com cerca 

de doze centímetros de diâmetro. Os elementos, também chamados “elementos armadores”, são 

colocados entre as vigas secundarias e a viga principal, funcionando também como contra-flechas 

destas. 

 

Figura 57 - Infraestrutura. 

Por sobre a infraestrutura, como vedação, tiras de tecido natural e terra são apoiados. O 

comprimento dessas tiras é variado e a sobreposição das mesmas permite a discretização da 

geometria pretendida, de maneira similar ao método “pente”, desenvolvido pelo IL para a obtenção 

dos padrões de cortes de estruturas infladas e tensionadas [14]. Depois de curada, a membrana é 

pintada com resina de origem vegetal. Forma-se assim um compósito maleável e impermeável. 
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Figura 58 - Membrana compósita 

 
Figura 59 - Aplicação da membrana 

 
Figura 60 - Aspecto final da cobertura 
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Considerações finais 

Essa pesquisa é um primeiro passo em direção a uma técnica de membranas tensionadas artesanais. 

O objeto aqui tratado está em construção. No entanto, questões técnicas que surgiram durante a 

montagem, até o ponto em que está, indicaram alguns caminhos para o entendimento e melhoria da 

tecnologia. 

Uma das conclusões é que as tiras da cobertura podem ser mais leves, o que aprimora a eficiência 

estrutural e a possível aplicação em objetos de maior escala. Outra importante conclusão é que a 

direção das tiras influencia diretamente a qualidade estrutural da membrana, assim, um novo arranjo 

é necessário, de modo a melhorar a distribuição de esforços, assim como o caminho da agua de 

chuva, sobre a superfície e por toda a estrutura principal. 

Visando otimizações futuras do objeto, propõe-se um reestudo da forma obtida, assim como da 

geometria da rede de cabos utilizada. Para tal pretende-se tomar por base as superfícies mínimas 

formadas pelos filmes de sabão. Alguns estudos preliminares já foram realizados, indicando rumos 

promissores em direção à redução de peso, materiais, mão-de-obra e tensões na membrana estrutural 

[15]. 

 

Figura 61 - Modelo preliminar de filme de sabão 
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Resumo. Partindo dos estudos das estruturas das cúpulas, ou domos, geodésicos desenvolvidos por 

Richard Buckminster Fuller, assim como as pesquisas sobre bambu iniciadas a cerca de trinta anos 

na universidade, desenvolvimentos do Laboratório de Investigação em Livre Desenho da PUC-Rio 

possibilitaram a aplicação de colmos de bambu à geometria geodésica de uma forma intuitiva e 

econômica. A novidade apresentada foi a solução de juntas. Diferente da junta pontual empregada 

por Fuller, essa nova técnica de amarrar as pontas dos bambus duas a duas, solidariza toda a 

estrutura e elimina a necessidade de peças especiais. Além disso, essa junta, também chamada de 

“Giro”, adapta-se muito bem à mecânica particular do bambu. Essa inovação permitiu a 

popularização do objeto chamado “Domus”, e suas variantes, nas mais diversas aplicações de uso na 

realidade social/geográfica Brasileira. Por fim, é mostrado o atual estágio de desenvolvimento das 

estruturas geodésicas no laboratório que visam um melhor aproveitamento das qualidades 

estruturais dos colmos de bambu. 

Introdução 

Nos seus cerca de trinta anos o LILD – Laboratório de Investigação em Livre Desenho – PUC-Rio, 

antigo LOTDP, e seu novo parceiro o LASE – Laboratório de Sistemas Estruturais – EEUFMG, 

vem desenvolvendo técnicas adaptadas ao bambu e a terra crua em construções úteis, populares e de 

baixo impacto. Esses materiais naturais, de uso corrente no mundo desde tempos remotos, vêm 

sendo aplicados nas mais diversas culturas seguindo objetivos e modalidades variadas. Nota-se no 

ocidente uma tendência a incorpora-los às técnicas industriais vigentes e beneficiá-los como os 

materiais padronizados presentes na lógica de produção seriada. Com isso as potências particulares 

desses materiais da natureza, que se apresentam praticamente prontos para o uso, são subutilizadas. 

Assim esses materiais, uma vez padronizados, passam a ser vistos/entendidos sempre da mesma 

maneira, não se oferecem mais ao desvelamento de suas potências infindáveis. No entanto 

encontramos alguns nichos de aplicação e pesquisa que, do ponto de vista ecológico e da ciência, 

trata com “bons modos” esses materiais. 

A Pesquisa 

O Laboratório vem desenvolvendo técnicas apropriadas para construções leves móveis e de baixo 

custo energético. As construções resultam da combinação de elementos chamados de unidades de 

jogo [1], feitos de colmos ou fitas de bambu, fibras naturais e terra, e busca desenvolver formas com 
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altos índices de resistência devido à conjugação forma/material. Em suma, sistemas que permitam 

montagem, desmontagem e remontagem, com o reaproveitamento total dos elementos utilizados e 

factíveis do ponto de vista econômico. São práticas convivenciais (Illich, 1976) que impõe que o 

objeto no estado de laboratório (meio situacional), com os princípios mecânicos prontos para ser 

utilizado, não está, no entanto, em condições de ser entendido e avaliado sobre suas potencialidades 

relacionadas às suas interações com o meio físico e social ao qual foi destinado (meio cultural). Isso 

só acontece quando o objeto entra em interações com esse meio. Tais interações são imprevisíveis e 

também surpreendentes. As pessoas do lugar interessadas no funcionamento do objeto o veem de 

outro ponto de vista, sendo capazes de fazer interferências positivas no mesmo ao copiá-lo no 

processo de passagem da técnica [2] [3]. 

Outro ponto importante refere-se à obtenção das formas que se utiliza na pesquisa do LILD: 

procura-se sempre observar o continum informacional que nos é dado pela natureza [4]. Em 

conjunto com o pesquisador, ou à revelia deste, a natureza faz suas formas. O que o homem tenta é 

parametrizar essas formações de modo a tentar reproduzi-las dentro de suas capacidades técnicas. 

No entanto, na maior parte dos casos, após encontrar, mesmo que parcialmente, alguns desses 

parâmetros, o homem volta-se a eles como verdades irrefutáveis. Isso engessa a técnica, limitando 

as possibilidades do trabalho conjunto com a natureza. 

Por isso, no laboratório, procura-se ao máximo que o pesquisador seja despido dos pré-conceitos - 

devido às imagens impregnadas pelo meio informacional e técnicas fossilizadas - através da 

experimentação prática em objetos colocados em nossa realidade concreta – modelos reduzidos, 

modelos em escala real e objetos experimentais em estado de uso [5] [2] [4] [6]. Essa prática é 

ainda mais impulsionada quando a experimentação se dá com elementos que apresentam formação 

natural, como é o caso das bolhas de sabão e modelos funiculares [7]. 

Vale lembrar que essa metodologia é fruto do processo de trabalho – sujeito ao desenvolvimento 

técnico e ao constante aprendizado com as formações naturais – e como tal, está em continua 

transformação.  Ela vem se mostrando bastante efetiva, e, além do LILD, está sendo aplicado com 

sucesso no LASE – Laboratório de Sistemas Estruturais – do Departamento de Engenharia de 

Estruturas da EEUFMG [8]. 

Autoportância e Autotensionamento 

No LILD, os trabalhos sobre estruturas autoportantes de bambu têm sua origem nos equipamentos 

destinados a portadores de dificuldades motoras [Fig.1]. Esses equipamentos são veículos de 

bambu, leves, movidos pela força humana, feitos artesanalmente sob medida, concretizados e em 

contínuo aperfeiçoamento com técnicas especialmente voltadas para as condições estruturais do 

bambu.  

Os andadores de bambu servem a crianças sem equilíbrio para andar, portadoras de paralisia 

cerebral. Eles têm sido feitos de vários tipos e com varias técnicas. As juntas dos tipos mostrados 

são baseadas na junta que Santos Dumont utilizava para a cestinha de seu balões, e foi esta solução 

de junta, em conjunto com o tensegrity, que viabilizou, mais tarde, bicicletas de bambu [fig.1], 

produzidas hoje na Dinamarca. Essas juntas possuem cabos tracionados ao longo do interior do 

colmo. Outro tipo de veiculo mostrado é o deslizador anfíbio, que permite a cadeirantes ou outros 

portadores de dificuldades motoras, o deslocamento em locais onde a roda não funciona. 

A observação do funcionamento desses equipamentos afere, não somente o potencial geral das 

técnicas utilizadas, mas também aperfeiçoam a condição de autoportância estrutural decorrentes dos 

deslocamentos, por vezes, violentos dos veículos. 

O conhecimento adquirido com esses experimentos – ocorridos no meio social real – abre caminho 

para novas formulações de tipologias estruturais favoráveis a autoportância, que estão sendo 

ultimamente aplicadas em objetos de maiores dimensões. São estruturas para edificações que vêm 

sendo realizadas seguindo as mesmas condições de autoportância estrutural dos equipamentos 

citados, o que remete a fundações superficiais, ou seja, apenas pousadas na superfície do terreno [9]. 
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Figura 62 – Objetos autoportantes e/ou autotensionados: andadores, veículos anfíbios e bicicleta tensegrity. 

O Domus do Sumaré 

As experiências do LILD no campo das estruturas de bambu, e posteriormente nas cascas de terra 

crua, contidas em superfícies de dupla curvatura, tiveram seu referencial numa pequena construção 

destinada a ser uma casa domiciliar, desenvolvida e construída, em meados da década de 1960, pelo 

escultor Edgar Duvivier e contribuição do Prof. Ripper, fundador e coordenador do LILD, bem 

antes da fundação do laboratório. 

A construção é semelhante a um “Chapéu de Sol”, um tipo comum de cogumelo existente no Brasil. 

O fuste da base é cilíndrico e o chapéu é uma casca estrutural hemisférica de 7,5 metros de 

diâmetro. Essa casca, parte essencial da construção, é composta pela conjugação de unidades pré-

fabricadas artesanalmente. Tanto as unidades quanto os moldes foram feitos de resina poliéster 

reforçada com fibra de vidro, material recém-chegado ao país na época.   

Essa estrutura foi projetada e construída sem informação sobre os índices numéricos utilizados por 

Fuller na confecção das grandes geodésicas por ele concretizadas. No entanto, o sistema 

desenvolvido para a obtenção das medidas e posicionamentos foi intuitivo e prático. Sabendo-se que 

o sólido com mais pontos projetados em uma esfera é o icosaedro, as arestas do mesmo foram sendo 

desenhadas sobre uma calota esférica com o auxilio de um compasso, posteriormente, os demais 

pontos foram também marcados, e assim obteve-se a retícula geodésica, da qual se pode retirar as 

medidas e posições dos dois triângulos esféricos formadores da estrutura. 

O objeto está hoje em bom estado, no mesmo local onde foi construído, demostrando a resistência, 

durabilidade e leveza resultados advindos da interação entre a forma e os materiais empregados na 

construção. 

  
Figura 63 - Domus do Sumaré quando de sua construção (década de 1960) e atualmente 
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Domo de Bambu com Junta Pontual 

A experiência adquirida com as adaptações feitas em bambu, e o planejamento e construção do 

Domus do Sumaré, resultaram no direcionamento dos estudos para o desenvolvimento e confecção 

de um domo geodésico composto por barras de colmos bambu [10]. 

Para tal, buscou-se uma junta que pudesse ser adaptada as particularidades mecânicas e 

irregularidades geométricas dos bambus que se pretendia empregar. Anteriormente a aplicação dos 

colmos em estruturas geodésicas, uma solução de junta, chamada “Ponteira Estrutural”, foi 

desenvolvida, para uma solução de treliça espacial feita com bambus. Essa junta, apesar de cumprir 

perfeitamente seu objetivo, não era econômica, nem mesmo, simples de ser feita [11]. Dessa forma, 

chegou-se a outra solução de ponteira unida à ponta do colmo de bambu por meio de parafusos e 

bandagem feita de fibras naturais e resina. 

 
Figura 64 - Junta pontual: confecção, montada e ponteira. 

Esse domo foi montado e desmontado inúmeras vezes, o que permitiu um maior entendimento, não 

só sobre a geometria, mas também sobre o “objeto domus” em sua concretude e uso pelo meio 

cultural onde foi acionado. Essas montagens e desmontagem também permitiram a observação do 

comportamento da junta [fig.4]. 

Apesar de tonar possível a confecção, e uso, constante do objeto, essa junta mostrava-se muito 

complicada em sua confecção, devido à necessidade de precisão no processo, o que a tornava muito 

custosa e trabalhosa. Outro fator observado é que o bambu, além de apresentar uma geometria 

ligeiramente cônica, por ser um material natural, apresenta pequenas curvas e desvios em seu eixo, 

o que dificultava o fechamento geral da estrutura que exige uma precisão muito grande, transferindo 

uma tensão muito alta ao colmo, que por muitas vezes colapsam. 

Na ocasião ninguém havia percebido a possibilidade de desviar as direções dos elementos 

convergentes aos pontos matemáticos que tocam na esfera: a forma do domo geodésico é ainda hoje 

emblemática nada deve manchar sua idéia de precisão. 

Domo de Bambu Tensegrity 

Testes de ruptura ao cisalhamento paralelo às fibras apresentam normalmente grande dispersão, 

[12], devido à ausência de tecidos que conduzam seiva no sentido radial, como acontece com as 

madeiras coníferas e dicotiledôneas. Isso faz com que as conexões que utilizem pinos transversais 
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ao eixo, para a transmissão de esforços entre os elementos, exijam coeficiente de segurança muito 

elevado, valor que precisa ser mais bem estabelecido experimentalmente,  [13]. 

 
Figura 65 - Domo de bambu com junta pontual. 

Outras conexões mais resistentes e seguras que as conexões com pinos, foram investigadas com 

resultados bastante favoráveis, [14] e [15]. Porém, a adoção de soluções em treliças, altera 

completamente o fluxo das ações humanas sobre o objeto, exigindo materiais e equipamentos 

industrializados: - chapas de aço, soldas, eletricidade, parafusos, etc., não solucionando o problema 

de regiões ou situações de baixa densidade tecnológica, que Milton Santos designa como zonas 

opacas, em oposição às zonas luminosas, ou espaços da exatidão. Essas constatações fizeram com 

que se entendesse melhor o uso de amarrações pelos povos primitivos, que vêm demonstrando 

inclusive, serem soluções mais adequadas para estes elementos estruturais naturais, 

independentemente de serem utilizados em zonas luminosas ou opacas [16]. 

O autorizar-se saltar para novos tipos de relações estruturais, ainda não adequadamente 

formalizadas, requer uma atitude lúdica, e foi encontrada no trabalho do escultor Keneth Snelson, 

posteriormente aplicado por Buckminster Fuller, considerado o formalizador das estruturas 

geodésicas. A adoção e implementação às estruturas de bambu, deste sistema, intitulado Tensegrity, 

[17], rompe com a necessidade do nó e flexibiliza a fabricação e montagem da estrutura. Os bambus 

não convergem mais para um ponto. 

 
Figura 66 - Diferenciação da organização das barras em uma treliça geodésica e uma estrutura tensegrity 

O elemento finito que se repete para a formação da estrutura consiste de uma barra rígida associada 

a um cabo. A extremidade da barra rígida possui um entalhe que deverá receber o cabo de outro 

elemento Tensegrity, e assim sucessivamente, até que toda a estrutura seja montada. A forma 

abobadada permite que esses elementos se conectem convenientemente, ficando cada elemento 

sujeito ao sistema de forças não coplanares em equilíbrio, indicadas nesta figura, quando a estrutura 

estiver, por exemplo, sob ação de cargas gravitacionais. 

Este sistema de forças em equilíbrio solicita o bambu em flexo-compressão e os cabos em tração, de 

forma que na estrutura com Tensigrity, funcionando adequadamente, há um campo de tensões de 

tração contínuo nos cabos, em equilíbrio com um campo de compressão de elementos rígidos 
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descontínuo. Por outro lado, os pares de força que atuam na extremidade das barras, também geram 

tensões de tração normais ao entalhe, tensões estas de valor elevado, principalmente durante a 

montagem da estrutura [16]. 

 
Figura 67 - Detalhe do nó tensegrity e objeto montado 

 
Figura 68 - Testes de carga na estrutura tensegrity 

Diferentemente das demais estruturas convencionais, em que existe uma materialização do nó, que 

recebe as demais barras, como parafusos, chapas metálicas, dentre outros elementos, o Domo de 

Bambu Tensigrity não tem este terceiro elemento. As barras se encontram conforme mostrado na 

Figura 6 e obtêm-se na realidade, um sistema flexível no encontro das barras, ou um nó flexível, que 

tende a fechar-se sob ações que tenham resultante no sentido radial, de fora para dentro da estrutura 

e tende a abrir-se caso o sentido da resultante se inverta. Deve-se, portanto, dependendo do tipo de 

utilização prevista para a estrutura, limitar essas aberturas ou fechamentos dos nós, garantindo a 

funcionalidade desejada. De qualquer modo, quanto mais abertos os nós, mais flexível se torna a 

estrutura, o que tem por conseqüência, a diminuição da sua freqüência natural de vibração. 

Por volta do ano 2000, um trabalho de mestrado em Artes & Design (PUC-Rio) realizou uma 

estrutura dômica, feita de bambu do tipo Philostachys aurea e inscrita em um hemisfério 

aproximado de 8 metros de diâmetro por 3,8 metros de altura. O objetivo foi criar uma sala 

totalmente escura que deveria ser montada e estacionada em varias localidades do Rio de Janeiro, 

para realizar certos experimentos públicos. 

Graças a essa oportunidade pôde-se conhecer as possibilidades práticas desse tipo de estrutura: 

rapidez e facilidade de montagem (cerca de 3 horas), desmontagem e estocagem; transporte em 

veículos simples (carro popular) com rack. A membrana de cobertura é pendurada e esticada na 

estrutura dômica [18]. 
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Figura 69 - Domo Tensegrity em uso como sala escura para exposição 

Domo de Bambu com Junta Amarrada em Giro 

Na concretização das estruturas tensegrity, percebeu-se a simplicidade na zona de união das cinco e 

seis barras correspondentes aos vértices do poliedro. Estas se encontravam duas a duas formando 

um giro e um vazio em torno desse vértice matemático. Surge então a idéia de se amarrarem os 

elementos entre si. Nesses experimentos os elementos são amarrados com torniquetes ao 

convergirem para os nós vazados, imateriais, arestas de áreas poligonais, hexagonos e pentágonos, 

dependendo se se tratam de seis ou cinco barras convergentes. Esse nó estrutural é chamado de giro. 

 
Figura 70 - Detalhe da junta em giro e amarração em torniquete 

Mecanicamente, como os bambus se tocam lateralmente, os pontos de contato ficam sujeitos a 

forças de compressão, que tenderiam a esmagar os tubos e colapsar a estrutura. Isto porque a 

estrutura passa a ter, com o sistema adotado, um funcionamento de casca, e momentos fletores 

desenvolvem-se nas uniões amarradas. Contudo, a flexibilidade das ligações amarradas é bastante 

favorável ao comportamento local do bambu. 

Ligações rígidas, como as que utilizam pinos metálicos, são sempre pontos de grandes 

concentrações de tensões, que propiciam a formação de trincas, que podem se propagar e levar a 

ligação ao colapso. Portanto, as ligações amarradas são soluções interessantes, permitindo um 

deslocamento relativo favorável entre os elementos de estruturas que devem estar sujeitas a 

vibrações. Alguns pássaros são especialistas na trançagem de barras para fazerem seus ninhos. Essas 

ligações são extremamente flexíveis, e estes ninhos se situam normalmente em extremos de galhos, 

onde há grande movimentação. Um grande número de barras garante, neste caso extremo, a rigidez 

e massa do conjunto, evitando que ele ressone com o vento [16]. 
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Um primeiro teste estático, de caráter qualitativo, visando observar o modo predominante de 

colapso da estrutura consistiu em dependurar-se alguns sacos de areia nos nós da estrutura. Pode-se 

observar que a flexão localizada foi responsável pelo esmagamento nestes pontos de encontro [16]. 

 

 
Figura 71 - Domo amarrado montado e carregado com sacos de areia para teste estático de colapso da estrutura. Detalhe 

na ruptura por esmagamento do tubo devido aos momentos fletores 

Atualmente, vem-se experimentando outra variante da estrutura com esse tipo de junta em giro, 

substituindo os elementos retos por elementos curvados na superfície da esfera em questão. 

Diferentemente das anteriores, a variante construída, se utiliza de fitas retiradas dos colmos [fig.15]. 

A descoberta desse tipo de junta, ao simplificar a construção da geodésica de bambu - material de 

fácil acesso à população – está tornando essa modalidade técnica popular no Brasil e em outros 

países como México, Itália, Rússia, entre outros. Sua difusão atingiu os mais variados setores da 

sociedade, tais como: educacional, predial, performático e cenográfico. 

 
Figura 72 - Domo Curvo 

 
Figura 73 - Diversas montagens e aplicações do domo geodésico de bambu amarrado: passagem da técnica, uso como 

dispositivo para teatro acrobático, e tenda. 

Capela de Andrelândia 

O que concretiza os procedimentos de geração de possibilidades construtivas, na metodologia do 

laboratório, consiste na assimilação das potências locais na constituição do objeto, bem como da 

assimilação da proposta por parte dos construtores: - aceitação, estímulo e participação criativa. Na 

realidade, não se trata de uma última etapa, visto que os procedimentos de laboratório ocorrem 
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paralelamente à construção, mas momento fundamental do ciclo de constituição, que atua 

recursivamente, integrando o objeto no meio, onde deverá gerar autonomia e sustentabilidade [16]. 

A construção de um espaço para rituais e eventos cerimoniais cristãos, no município de 

Andrelândia, MG, na Pousada dos Querubins, exemplifica o completamento do objeto, nas suas 

relações diretas com o meio. A intenção da Fundação Guairá, era exatamente poder aproveitar os 

recursos naturais locais. Do contato com um dos hábeis construtores locais iniciou-se a interação 

que concluiria os objetivos com que os sistemas estruturais vêm sendo pensados no LILD, em sua 

longa trajetória, dos bastidores da Universidade até o serviço social. 

Esse objeto foi a primeira aplicação no meio cultural de um domo de bambu amarrado com juntas 

em “giro” sendo usado como um núcleo estrutural [19]. A partir da geodésica são apoiados nos nós 

estruturais acréscimos laterais que geram beirais em forma de paraboloides hiperbólicos cobertos 

com terra crua pela técnica de taipa de mão. Sete anos após sua primeira montagem, foi necessária 

uma manutenção na cobertura de sapê. Optou-se, então, por uma substituição total da estrutura de 

bambu e as novas amarrações utilizam com fibras sintéticas.  

 
Figura 74 - Capela de Andrelândia 

Domo de Base Quadrada  

Dando continuidade ao estudo e aplicação das superfícies esféricas, passou-se a examinar as 

superfícies infladas feitas pela natureza. Buscou-se para esses estudos os trabalhos de Frei Otto [20] 

[21], que utiliza a deformação parametrizada de bolhas de sabão para o desenvolvimento de 

estruturas leves. Esse estudo pode ser feito de maneira artesanal, e, atualmente, através de softwares 

específicos. As bolhas de sabão seguem os mesmos princípios de formação dos infláveis 

encontrados na natureza. Elas são feitas, basicamente, de uma mistura de agua e sabão, que uma vez 

infladas formam superfícies finíssimas – da ordem de1/1000 de milímetros. As superfícies formadas 

são esféricas quando soltas no ar. Quando nascem apoiadas em superfícies, tendem às calotas 

esféricas. Essa superfície formada pela bolha é sempre uma superfície mínima - a de menor custo 

energético. 
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Figura 75 - Bolha de sabão manipulada 

As formas das bolhas foram trianguladas por pequenas barras de bambu, seguindo um processo 

chamado de parametrização por retícula triangular [22]. Tal triangulação segue parâmetros 

geométricos definidos, para reduzir a quantidade de comprimentos diferentes das barras, o que nos 

remete ao processo geodésico de Fuller. Em um primeiro momento é obtida uma geometria 

reticulada de juntas pontuais, que mais tarde, seguindo o que fora aprendido com o domo amarrado 

de bambu, aplica-se a junta em “giro”. Esses experimentos desdobraram-se, até o momento, em dois 

modelos em estado de uso: um é a cobertura de uma oficina experimental em Florianópolis-SC [2]; 

e o outro é a cobertura do novo prédio do laboratório, que a própria equipe montou e o está 

utilizando [6]. 

 
Figura 76 - Objetos resultantes da pesquisa em deformação do Domus para uma base quadrada: Domus de Yvy Porã e 

Cobertura do novo LILD 

Icosaedro como estrutura integral 

Durante vários anos a pesquisa esteve focada no domo geodésico de frequência dois. Tal domo é 

uma derivação de um sólido platônico – o icosaedro – proposta por Fuller, de modo que mais 

pontos sejam projetados na esfera, aproximando a geometria da treliça à desta. Para cada domo 2V 

(como é chamado o icosaedro de frequência dois) são necessárias 55 barras de dois tamanhos 

diferentes. No entanto, nos últimos anos, vem se percebendo que as potencialidades estruturais do 

bambu, como material que nos é dado pela natureza praticamente pronto, são reduzidas na medida 

em que se cortam os colmos: o ideal é usá-los o mais comprido possível. Desse modo, as atenções 

voltam-se ao icosaedro, que para montá-lo próximo da semiesfera, necessita de apenas 25 barras de 

tamanhos iguais. 

Portanto, nesse momento, pretende-se confeccionar um icosaedro com o maior tamanho de barra de 

bambu possível. No entanto, quanto maior a barra, maior a flexão, e um modo de resolver essa 

desvantagem é a transformação das mesmas em mastros autotensionados [23]. Observando esses 

mastros percebe-se que a cruzeta usada para armá-los projeta alguns pontos fora da estrutura. Dessa 

forma, percebe-se que esses pontos da cruzeta podem ser os pontos da geodésica 2V que são 

projetados na esfera. Assim, monta-se uma estrutura de icosaedro (1V) com a cobertura referente a 

um domo 2V [19]. 
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Essa geometria permite a confecção de uma cobertura de dupla camada, onde a de fora é composta 

por um laminado impermeável, e a de dentro por uma fina casca de fibrobarro, permitindo um maior 

conforto ambiental. 

O próximo passo é a aplicação dessa geometria no meio cultural, visando à passagem da técnica 

para grupos locais, assim como, a construção (em conjunto) de certos espaços de convivência para 

tais grupos.  

 
Figura 77 - Domo de Mastros 

Considerações Finais 

Mostra-se aqui um diferente olhar sobre a concepção e construção dos objetos, como pôde ser visto 

nos exemplos apresentados. Diferente dos métodos vigentes, que trazem a lógica da grande 

construção para os pequenos objetos, no LILD, subverte-se essa ordem: foca-se no pequeno 

buscando soluções para o grande. 

As especificidades do bambu, e os objetivos da pesquisa sobre estruturas feitas com colmos inteiros 

ou cortados dessa planta vêm, espontaneamente definindo caminhos e afluentes trilhados 

ininterruptamente pelo grupo. 

Na pesquisa não se considera um objeto como finalizado após seu resumo matemático, ou seja, suas 

medidas, relações geométricas e soluções construtivas. Esse meio, o situacional, é apenas o inicio da 

pesquisa, pois enquanto o mesmo não for usado pela sociedade, meio cultural, ele é apenas matéria 

disposta, e não objeto humano em desenvolvimento. 

Com as adaptações devidas às particularidades locais vê-se hoje, aqui e ali, a repercussão e 

aplicação desses resultados. No entanto, diante do volume de dados e resultados concretos, sempre 

revisados, o que se faz necessário é uma maior aplicação no âmbito socioambiental, aproveitando, 

assim, o potencial energético e sustentável dessa planta.  
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Resumo. A aplicação segura de tubos de bambu como elementos estruturais, como todas as 

estruturas fabricadas com outros materiais, depende de conexões apropriadas entre os elementos, 

que podem ser dimensionadas de tal forma que seja baixa a probabilidade da conexão chegar a um 

estado limite antes dos elementos que ela conecta. No caso do bambu, o problema é mais complexo 

devido às características anatômicas e às consequentes propriedades ortotrópicas. A retração 

diferencial de secagem, a depender do processo de secagem, causa tensões residuais que podem 

produzir fissuras longitudinais. Assim, as ligações parafusadas, por exemplo, podem imediatamente 

ser comprometidas por fenômenos de fissuração imprevisíveis. Por outro lado, as ligações 

parafusadas apresentam ruptura frágil ao cisalhamento, embora dúctil ao esmagamento progressivo 

das fibras;alta dispersão dos resultados e baixa eficiência em relação à capacidade de carga da barra. 

Ao contrário, a conexão desenvolvida neste estudo, solicita o bambu apenas em compressão 

longitudinal. Esta ligação, que é útil para sistemas de treliça, é um volume compósito, constituído 

por uma mistura de resina poliuretana à base de mamona e de areia lavada e seca de granulometria 

tátil visual de cerca de 1,5 [mm],ficando  sujeita apenas a forças de compressão, quando solicitadas 

pelo conjunto de barras acopladas.  Por outro lado, as forças de tração são absorvidas por barras de 

aço posicionadas no eixo do bambu e conectadas à ligação, atravessando-a e pressionando-a na 

superfície, de forma que a ligação fica solicitada apenas por compressão. Neste artigo apresenta-se a 

concepção e o processo de fabricação dessaligação, bem como a análise estrutural através do MEF. 

Os resultados mostram que a ligação é resistente e viável sob os aspectos investigados, embora à 

espera de testes mecânicos que permitam o ajusteentre os experimentos e a análise numérica.  

Introdução 

As 4 grandes vantagens do bambu para a utilização como elemento estrutural são o baixo peso 

específico do material, a forma tubular enrijecida pelos diafragmas, a alta resistência mecânica do 

material em tração e compressão e a trabalhabilidade.  Estas 4qualidadesfazem do bambu tubular 

um elemento estrutural adequado ao uso em treliças, resultando em estruturas de baixo peso. 

Contudo, os bambu sem estado natural têm um grande inconveniente que é a possibilidade de 

racharem-se devido à perda diferencial de água de constituição, que causam retrações diferenciais, 

introduzindo no elemento tensões residuais de secagem. Ainda que a resistência à tração 

perpendicular às fibras seja relativamente alta, cerca de 5 [MPa], ela pode ser  superada pelas 

tensões residuais de secagem. Como a parede do bambu é relativamente fina, cerca de 10% do 

diâmetro, as fisuras podem evoluir para rachaduras, que abrem o bambu em uma linha longitudinal 

continua, diminuindo a resistência do tubo sob flexo-compressão. Outra consequência desastrosa 

têm essas rachaduras para ligações parafusadas, se os parafusos coincidem com a rachadura. 

Conforme a posição e grandeza da abertura da trinca, o pino pode se deslocar fissura adentro, e a 
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barra perde sua capacidade de carga. 

O preenchimento local das câmaras intermodais com argamassa, como tem sido feito na América 

Latina, ainda não é a solução do problema. Isto porque parte da carga dos parafusos é transferida 

para o enchimento, aliviando as paredes do bambu nos furos, tanto mais quanto maior for o módulo 

de elasticidade do enchimento; que descarrega-se nos diafragmas. A rigidez axial do enchimento 

deve ser tal que não corte os nós, o que devolveria a carga para as paredes do furo. Por outro lado, o 

fato do enchimento enrijecer o trecho envolvido dos parafusos, aumenta muito as tensões de flexão 

nos parafusos, nos trechos livres entre as paredes, podendo escoá-los ou mesmo rompê-los nessas 

posições.  

Na (Figura 1) é feita uma rápida análise qualitativa de uma estrutura construída recentemente no 

México, por construtores participantes em evento da Universidade Autônoma de Puebla. 

 

 
Figura 1: Análise crítica da estrutura. 

Na realidade, a segurança de uma estrutura é condicionada por 2 fatores: o lançamento de um 

sistema estrutural adequado, formalmente estável e que se adeque o quanto possível a uma das 

categorias das estruturas reticuladas, cujo contrário seria uma falha de projeto; e a seleção adequada 

de elementos que atendam às dimensões mínimas estabelecidas pelos critérios de análise e 

dimensionamento. As falhas podem ocorrer ao não se atenderem simultaneamente a ambos os 

fatores ou a um deles isoladamente.   

Contudo, a maior causa de falhas é a ilusão causada pelas próprias vantagens citadas acima, 
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relativas à leveza e trabalhabilidade, que se sobrepõe aos mundos invisíveis da mecânica estrutural. 

Na realidade, construir com o bambu, a depender da escala, peso da estrutura e demais ações 

possíveis, requer as mesmas exigências de segurança das estruturas construídas com os demais 

materiais estruturais: madeira, aço e concreto. A cobertura mostrada na (Figura 1) foi construída por 

ocasião do Diplomado Internacional em Bioarquitectura, na Benemérita Universidade Autônoma de 

Puebla, acontecido no período de 27 de setembro a 14 de dezembro de 2013, ondepode-se observar 

a fácil fabricação da estrutura e o baixo peso dos sistemas estruturais, mas igualmente falhas de 

projeto e a utilização de uma ligação de muito baixa capacidade de carga, solução que, embora 

prática, tem grande probabilidade de romper-se sob ação dos ventos locais.  

Quanto às insuficiências de projeto tem-se de imediato a flexão do banzo inferior da tesoura pela 

reação da coluna e o balanço excessivo dos telhados para apenas um bambu, local de grandes 

sucções provocadas por ventos que atuem diagonalmente à construção. Quanto às insuficiências 

mecânicas, têm-se o pequeno diâmetro dos parafusos ea pequena espessura da arruela que faz a 

transferência das forças axiais. Segundo MOREIRAe GASPAR [1], para os diâmetros dos bambus 

utilizados, os parafusos não devem ter diâmetros menores  que 13 [mm] neste tipo de solução 

estrutural, no contexto outdoor da construção. Parafusos com diâmetros menores irão escoar por 

flexão.  A exigência de análise estrutural depende principalmente da escala e peso da estrutura, bem 

como das ações solicitantes do meio de inserção, sob pena de causar acidentes como este ocorrido 

em Medellín, (Figura 2), uma ponte de 40 metros de vão livre, que segundo informações da revista 

colombiana Semana, de 31 de outubro de 2013, não tinha memorial de cálculo. Pode-se observar 

que a cobertura dessa ponte tem o mesmo sistema estrutural utilizado na estrutura da (Figura 1), 

com as mesmas insuficiências de projeto.  

 
Figura 2: Colapso de ponte parafusada em Medellín – Colômbia (31-10-2013). 

Buscando-se uma alternativa às ligações parafusadas, neste artigo apresenta-se o proceso de 

fabricação e análise numérica de uma ligação de relativamente fácil execução, onde as barras podem 

convergir para um mesmo ponto, evitando-se excentricidades excessivas, sem a necessidade de 

utilização de parafusos nem precisão rigorosa do comprimento das barras. 

Materiais e Métodos 

A ligação teve inspiração numa das primeiras aplicações do bambu em estruturas de base 

tecnológica, nos trabalhos pioneiros do brasileiro Santos Dumont, inventor dos primeiros aviões 

com um design inteligente, inspirado na delicadeza formal dos pássaros e insetos.  Tanto o 14 bis 
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como o Demoiselle tiveram estrutura de bambu, que resistiam aos esforços de compressão, 

enquanto a tração era absorvida por cabos de piano, que corriam por dentro da barra. De maneira 

análoga, o sistema de conexão proposto neste artigo,consiste de uma barra de aço roscada que é 

previamente posicionada no eixo do bambu, (Figura 3a). O posicionamento no eixo pode ser feito 

perfurando-se os nós dos bambus tão centrais quanto possível. Contudo mesmo que os furos dos nós 

fiquem maiores que o diâmetro da barra, o posicionamento extremo pode ser centralizado colando-

se internamente na extremidade do tubo, um disco de madeira com furo central.  

 
a)                                                              b) 

 
                                                         c)                                                                  d) 

 
e)                                                      f) 

Figura 3: Fabricação da ligação. 

Do mesmo modo, cola-se na superfície externa do tubo, (Figura 3e), um disco de borracha rígida 

com furo central, que protege a parede do bambu na interface com a ligação, uma esfera de 

fabricação artesanal, que representa os nós da estrutura, ou a conexão em si.  Na (Figura 3d)  tem-se 

o processo de enchimento da casca esférica, estando as barras  da estrutura devidamente 

posicionadas (Figuras 3b e 3c).   

Uma casca compósita de tecido de algodão em tiras e resina poliuretana de mamona foi moldada 

sobre uma bola de borracha, que foi desinflada e removida após a secagem da casca, através de um 

pequeno furo circular, por onde foi posteriormente introduzidoum compósito da mesma resina e 

cargas de areia lavada, (Figura 3d). As barras roscadas atravessam a bola e fixam-se do lado oposto, 

(Figura 3e). Uma vez realizado o enchimento da casca esférica, dá-se um pequeno aperto às porcas 

que deformam localmente a casca para que toda a borracha toque a esfera. 

Para que não houvesse aderência entre as barras e o compósito de enchimento, as pontas das barras 

foram mergulhadas em parafina fluida, que uma vez seca, funcionou como desmoldante. Essa 
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técnica permitiu que as barras de aço ficassem livres para serem retiradas e da mesma forma os 

bambus, em caso de manutenção. A conexão tem um funcionamento simples: - as forças de tração 

são absorvidas por barras de aço que atravessam a esfera e descarregam do lado oposto, enquanto as 

forças de compressão caminham pelo bambu que comprime-se também contra a esfera. Desse modo 

a esfera fica totalmente comprimida externamente. Na (Figura 4) tem-se a conexão de 3 barras, cujo 

esquema foi utilizado para uma modelagem numérica com o software SAP 2000 v14. 

 
Figura 4: Esquema da ligação de 3 barras. 

Modelagem numérica da ligação. O ideal é que se projete a estrutura de forma que o ângulo 

mínimo entre as barras interligadas seja igual a 45
0
 para se reduzir o raio da esfera. Do mesmo 

modo, bambus de maior diâmetro exigirão esferas de maior volume, razão porque caso necessário, 

pode-se utilizar barras de menor diâmetro como alma de elementos em feixe, ou de elementos 

parafusados, SILVA et al. [2,3]. Supondo-se que a treliça utilize bambus de diâmetros máximos de 

5 [cm], uma esfera de 13 [cm] de diâmetro pode solucionar o esquema da (Figura 4). Supondo-se 

tambémque a resistência de cálculo à compressão do compósito seja 20 [MPa] e que os bambus 

tenham 5 [mm] de espessura de parede, resultariam  forças de compressão máximas dadas na 

(Figura 5).  

O volume esférico foi modelado com elementos de casca espessa, por limitação do software 

utilizado, que não admite elementos de volume para traçado de uma esfera. A casca espessa tem 

diâmetro externo de 130 [mm] e espessura de 60 [mm]. O módulo de elasticidade do compósito foi 

considerado igual a 10 [GPa], com coeficiente de Poisson igual a 0,3; valores próximos aos dos 

bambus estruturais. Na (Figura 5) têm-se também a distribuiçãodas pressões no contorno dos furos, 

correspondentes às forças de compressão aplicadas em equilíbrio, (Figura 4). O polo superior da 

esfera está restrito apenas a translações horizontais, e o polo inferior é restrito por 4 apoios 

articulados fixos. Na (Figura 6) têm-se a deformada da ligação, com fator de escala 1:500. As 

(Figuras 7 a 13) mostram os campos de tensões no compósito isotrópico, segundo os eixos locais 

indicados. Topo e Base referem-se aos campos de tensões nas faces visíveis e invisíveis da casca 

espessa, respectivamente, (Figura 4). Optou-se pela vista frontal segundo o eixo da carga de 14,64 

[kN], onde se localizaram as maiores tensões registradas. 

Análise dos Resultados 

A resina poliuretana de mamona é um material viscoelástico que tem temperatura de transição vítrea 

de 100± 10 0C, segundo o fabricante. Segundo Almeida e Ferreira [4], o módulo de elasticidade da 

resina em tração, que devido à homogeneidade, infere-se ser igual ao módulo à compressão, tem 

valores que variam de 630 a 750 [MPa], de acordo com a temperatura. Já o quartzotem módulos que 

variam de 40 a 100 [GPa], enquanto o arenito varia de 20 a 70 [GPa]. Nesta modelagem considerou-

se para o compósito um módulo de 10 [GPa], para deixar a esfera mais flexível, com o objetivo de  

aumentar as tensões atuantes de tração, que na (Figura 8) registraram máximos inferiores a 1 [MPa]. 
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Figura 5: Pressões aplicadas.          Figura 6: deformada – Vista superior (fator de escala 1:500). 

  

                  
Figura 7: Tensões normais 11- Topo.           Figura 8: Tensões normais 11- Base. 

 

 
Figura 9: Escala de cores das tensões. 

 

            
Figura 10: Tensões normais S22 – Topo.                  Figura 11: Tensões normais S11 – Base. 
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Figura 12: Tensões de cisalhamento 12 - Base 

 

 
Figura 13: Escala de cores das tensões. 

Amodelagem realizada tem a limitação de utilizar elementos de casca espessa e não de volume, 

ocultando as tensões normais no sentido radial. Contudo, no contato do bambu com a esfera, 

teríamos tensões máximas de 20 [MPa], o que por hipótese foi considerado ser a resistência de 

cálculo do compósito. Sendo inferior em todos os demais pontos, a segurança estaria garantida.  

Com maior razão a esfera estaria resistenteàs tensões de compressão 11 e 22, (Figuras 7 e 10). 

As tensões de tração 11 e 22, (Figuras 8 e 11), não atingiram 1 [MPa] e são muito inferiores à 

resistência à tração da resina poliuretana, registradas iguais a 22 MPa nas investigações de 

ALMEIDA e PEREIRA [4]. Contudo, a resistência à tração do compósito dependerá principalmente 

da área efetiva de resina em uma mesma seção, descontando-se os vazios dos grãos. Considerando-

se que apenas 20 % da seção seja resina, tem-se inversamente um limite de resistência de 4,4 [MPa], 

que ainda é bem superior às tensões máximas simuladas. Contudo, se a tensão aderente entre a 

resina e os grãos é superior a esse valor, pode-se ainda contar com a resistência à tração dos grãos.  

Do mesmo modo, para as tensões máximas de cisalhamento tem-se 12 = 0,5 [MPa], (Figura 12), 

valor que muito provavelmente é inferior à resistência ao cisalhamento do compósito, que deverá 

ser estabelecida experimentalmente em função das proporções adotadas para as misturas e das 

características físicas e mecânicas dos grãos.  

Quanto à barra de aço que resiste à tração, considerando-seque tenha uma tensão de escoamento  

igual a 300 [MPa] e diâmetro de 10 [mm], tem-se uma carga limite de  23 [kN], ou seja, com 

coeficiente de segurança igual a 2,2 em relação à carga de 10,3 [kN], (Figura 5).   

Conclusão  

A ligação compósita tem uma fabricação relativamente simples, permitindo executar estruturas 

planas no plano horizontal, devidamente gabaritadas, sem necessidade de alta precisão das 

dimensões, o que é coerente com as imperfeições geométricas do bambu. 

Embora os resultados da análise indiquem que a ligação resiste com folga aos esforços colocados, 

somente testes mecânicos de compressão do material compósito, em corpos de prova cilíndricos, 

poderão estabelecer os limites de resistência à compressão – solicitação axial dos corpos de prova – 

bem como os limites de resistência à tração – compressão diametral. Corpos de prova devem ser 

projetados para testesde cisalhamento.  

Do mesmo modo, são necessários testes mecânicos em protótipos de treliças para análise do 

funcionamento global da estrutura e funcionamento local da ligação devido aos momentos 

provocados pelas pequenas excentricidadesresultantes do eixo das barras não passarem todos pelo 

centro da esfera.  
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Não somente a temperatura de transição vítrea da resina deve ser investigada, bem como a perda de 

resistência e rigidez do material com o aumento da temperatura, abaixo da transição vítrea. Por 

outro lado, deve-se também investigar as destruições das ligações químicas pelos raios UV.  

A esfera em estudo, com 13 [cm] de diâmetro pesou1,6 [kgf]. Como a dimensão da esfera é função 

do diâmetro das barras e do ângulo mínimo entre elas, recomenda-se que este mínimo seja de45
0
. 

Com essas recomendações pode-se projetar treliças planas isostáticas para as mais diferentes 

finalidades, resultando numa estética condicionada pelo ângulo mínimo entre as barras. Segmentos 

alinhados podem ter uma única barra de aço passante naquela direção, enquanto as barras de bambu 

ficam separadas pela ligação esférica. Para aumentar a capacidade de carga dos elementos 

comprimidos, pode-se utilizar composições em feixe ou parafusadas, SILVA et al. [2,3]. 

Segundo o nosso entendimento, as estruturas de bambu em estado natural não se justificam em 

competir em escala e uso com os materiais industriais, que são produzidos segundo exigências 

técnicas prévias. Elas se justificam pela trabalhabilidade dos bambus, por incorporarem recursos 

renováveis, por serem acessíveis e leves e por terem uma estética peculiar. Por outro lado, se 

devidamente engenheiradas, podem consumir menos bambus do que as estruturas de bambu 

tradicionais, diminuindo o custo de materiais, custos de fabricação e construção, bem como de 

manutenção. 
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Resumo. Empresas produtoras de móveis no município de São José do Rio Preto - SP enfrentam 

dificuldade no descarte de resíduo, entretanto, parte destes são utilizados na geração de energia ou 

descartados a céu aberto. Considerando-se a grande disponibilidade dos resíduos e a possibilidade 

de aproveitamento, este trabalho confeccionou e avaliou chapas de madeira aglomerada homogênea 

com os resíduos de cinco espécies de madeira nativa da Amazônia, que foram coletados em várias 

empresas e processados em moinho de facas. Os parâmetros para confecção das chapas foram: 5 

MPa de prensagem, 110
0
 C de temperatura, 10 % de resina poliuretana de mamona (PU-Mamona), 

densidade nominal das chapas de 0,8 g/cm
3
 e umidade das partículas de aproximadamente 8,63%. 

Utilizou-se para verificação das propriedades das chapas a ABNT NBR14810 (2006), a EN310 

(1995), EN317 (1995), EN319 (1995), EN323 (1995) e a CS 236-66 (1968). Os valores médios 

determinados para densidades foi de 0,84 g/cm
3
, umidade de 6,75 %, inchamento em 2 horas de 

13,37 %, modulo de ruptura na flexão (MOR) de 13,08 MPa, módulo de elasticidade (MOE) de 

1841,77 MPa, resistência atração perpendicular de 1,32 MPa e arrancamento de parafuso de face e 

de topo de 896 e 1033 N, respectivamente; esses valores indicam que os resíduos utilizados podem 

ser utilizados para a produção de chapas de madeira aglomerada homogênea, entretanto, há 

necessidade de ajustes dos parâmetros de confecção das chapas para atender as exigências 

normativas quanto ao Inchamento em 2h, o MOR e MOE. 

Introdução 

A preocupação com a preservação dos recursos naturais impulsiona a sociedade mundial à procura 

de meios de produção, distribuição e consumo dos recursos existentes de forma coesiva, 

economicamente eficaz e ecologicamente correta. Neste contexto, estão inseridos os painéis de 

madeira aglomerada com aproveitamento de resíduos oriundos da indústria moveleira, que 

possibilita agregar valor a este recurso secundário e abundante. 

Uma questão ambiental em termos dos insumos aplicados em painéis a ser considerada, refere-se à 

origem dos adesivos. A resina PU-Mamona, por ser oriunda de um produto renovável e emitir gases 

não nocivos ao homem durante o processo de fabricação das chapas, representa uma alternativa para 

a industrialização destes produtos em substituição aos adesivos à base de formaldeído, usualmente 

empregados na produção de painéis de madeira, e que apresentam o inconveniente de liberar formol 

durante o a fabricação das chapas. [1] 

Um número considerável de estudos tem sido desenvolvido no que diz respeito ao aproveitamento 

de resíduos madeireiros, principalmente Pinus e Eucalipto na produção de painéis de partículas, 
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porém, a utilização dos rejeitos com mistura de diversas espécies de madeiras e emprego de resina 

em substituição à uréia formaldeído, tem sido pouco explorada.  

Este trabalho apresenta um estudo sobre o aproveitamento de resíduos oriundos de indústrias 

moveleiras da região de São José do Rio Preto - SP. O resíduo coletado foi tratado utilizando-se 

moinho de facas para adequação de sua forma e granulometria e empregou-se de resina poliuretana 

à base de mamona para consolidação das chapas. 

Referências bibliográficas 

Os aglomerados são conceituados por como painéis produzidos com partículas de madeira, 

incorporando-se resinas sintéticas ou outros adesivos, consolidados por meio de um ciclo de 

prensagem, aplicando-se temperatura e pressão constantes [2, 3, 4, 5, 6]. 

Os parâmetros de fabricação propiciam vantagens aos aglomerados com relação aos outros 

compostos de madeira bem como à madeira serrada [4, 7, 8, 9, 10, 11], consequentemente, vários 

pesquisadores tem estudado como melhorar as propriedades das chapas. 

Dentre as principais vantagens das chapas destaca-se a redução dos efeitos da anisotropia, 

eliminação de aspectos redutores da resistência, possibilidade de alteração das propriedades físico-

mecânicas por meio do controle das variáveis do processo, como a resina, a geometria das 

partículas, o grau de densificação, o tempo e temperatura de prensagem, etc; menos exigências 

quanto ao diâmetro das toras, forma do fuste e defeitos; possibilidade de reaproveitamento de 

resíduos na produção; menor custo de produto e mão de obra. 

Resíduos de empresas moveleiras. A indústria moveleira é uma das maiores responsáveis na 

geração de resíduos [11] e apenas 35% de cada tora são transformados em produto serrado, os 

outros 65% são desperdiçados, transformados em resíduos não aproveitados pela indústria [12]. 

Uma grande parte de resíduos provenientes de processamento mecânico da madeira é utilizada na 

geração de energia para fins industriais e domésticos. No entanto, apesar dos benefícios sociais, esta 

forma de utilização agrega pouco valor ao produto final, além do que, propicia a geração de gases 

decorrentes da combustão da madeira. Neste sentido, a produção de painéis de madeira aglomerada 

é uma forma alternativa de utilização viável e adequada dos resíduos de indústrias moveleiras e uma 

opção promissora para se obter um produto de qualidade [13]. 

Aspectos sobre a resina poliuretanas à base de mamona. O surgimento das resinas 

poliuretanas derivadas de óleo de mamona, foi motivado pela proposta de utilização de produtos 

biodegradáveis, não poluentes e derivados de biomassa [10]. 

O primeiro adesivo bicomponente derivado do óleo de mamona, conhecido internacionalmente 

como “Castor Oil”, foi desenvolvido pelo Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de 

São Paulo e é constituído por um poliol (líquido viscoso, obtido pela compressão das sementes ou 

por extração com solvente) e um pré-polímero (polímero com polimerização incompleta), que ao 

serem misturados originam uma poliuretana. Como esta reação ocorre por meio de mistura, pode-se 

variar a porcentagem dos mesmos, resultando em poliuretanas com maior ou menor rigidez e/ou 

maior ou menor flexibilidade, de acordo com é um adesivo que cura a frio e esta pode ser acelerada 

sob ação de temperatura [13, 15]. 

O emprego das resinas oriundas da mamona para a produção de chapas de partículas representa uma 

inovação tecnológica, pois, como evidenciado em estudos desenvolvidos por [10, 16, 17, 18, 19, 20, 

21], entre outros, esta resina confere resultados físicos e mecânicos satisfatórios nas chapas, além de 

características impermeabilizantes e a vantagem de não apresentar emissão de formol. 

Trabalhos com temas correlatos. Nos estudos desenvolvidos para avaliar a viabilidade, foi 

analisada a viabilidade de fabricação de painéis de partículas homogêneas a partir de resíduos de 

Eucalyptus grandis e casca de Pinus elliottii, utilizando como adesivo a resina poliuretana à base de 

mamona; produziu-se 5 chapas de resíduos de Eucalyptus grandis e 15 chapas da combinação entre 

os resíduos, nas proporções de 70%, 50% e 30% (em peso), de um total de 100% de resíduos. Os 

resultados da análise físico-mecânica das chapas apontam para a viabilidade técnica da produção 
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das chapas com ou sem adição da casca de Pinus elliottii, para emprego como componentes da 

edificação e na indústria moveleira [15]. 

Objetivando avaliar chapas aglomeradas com o emprego de madeiras tropicais para aplicação como 

componentes para construção civil e emprego na indústria moveleira; foram confeccionadas chapas 

utilizando-se partículas de Cordia goeldiana (Freijó), Leucaena leucocephala (Leucênea), Ficus 

insípida (Figueira Branca), Ceiba pentandra (Paineira), empregando-se 10% (base peso seco) de 

resina poliuretana monocomponente e bicomponente derivada de óleo de mamona. Com as 

avaliações realizadas, compararam-se valores de densidade aparente pelo método de Tukey e foi 

possível concluir que as variações das densidades aparentes das chapas estão dentro dos limites de 

variabilidade admissíveis pelo método de análise empregado e conclui-se que é possível produzir 

chapas com teores de resina inferiores a 10% [10]. 

Em investigações sobre o desempenho mecânico de compósitos laminados com o emprego fibras de 

sisal como reforço em painéis de partículas de madeira Pinus sp com resina poliuretana 

bicomponente derivada de óleo de mamona. Os resultados do módulo de elasticidade (MOE) e de 

ruptura (MOR) dos materiais desenvolvidos sem a inclusão dos reforços superaram os limites 

contidos nos documentos normativos ABNT NBR14810-2:2002 e ANSI A208.1:199, comprovando 

a viabilidade dos materiais elaborados. A inclusão dos compósitos laminados conduziu a valores 

superiores tanto para o MOE quanto para o MOR quando comparados ao MOE e MOR dos 

materiais fabricados sem reforço [22]. 

Estudos desenvolvidos para avaliação de chapas aglomeradas homogêneas com espessura nominal 

de 10 mm e empregando-se partículas de madeiras da Amazônia (Erisma uncinatum, Nectranda 

Ianceolata, Erisma sp); foram determinadas densidade nominal de 0,75g/cm³ empregando-se 10% 

de resina poliuretana bicomponente derivada de óleo de mamona e partículas com comprimentos 

entre 0,02mm a 6mm, sob condições de prensagem com temperatura de 90°C, 4MPa e tempo de 

10min. Nas avaliações realizadas de acordo com a ABNT NBR 14810:2002, as chapas de partículas 

Nectranda lanceolata apresentaram os maiores valores de resistência, sendo estes superiores ao 

limite estabelecido pela NBR14810:3/2006 [23]. 

Avaliações realizadas em painéis de madeira aglomerada confeccionados com resíduo de serraria de 

Eucalyptus maculata, Eucalyptus grandis e Eucalyptus tereticornis, verificou-se que as 

propriedades de absorção de água, inchamento em espessura, ligação interna, MOE e MOR, 

apresentaram resultados satisfatórios em comparação com chapas confeccionadas com espécies 

Pinus elliotti, Mimosa scabrella e Eucalyptus dunnii, mencionadas na literatura. Os painéis 

produzidos com Eucalyptus maculata e o Eucalyptus grandis com 12% de resina apresentaram os 

melhores resultados de propriedades mecânicas, sendo mais indicados para produção das chapas 

[13]. 

Materiais e métodos 

Os resíduos foram coletados aleatoriamente em indústrias da região de São José do Rio Preto-SP e 

os fatores e níveis estipulados na elaboração das chapas foram: espécies de madeira (Tauarí, 

Cupiúba, Garapa e Cambará), tipo de resina (poliuretana bicomponente derivada de óleo de 

mamona), densidade nominal (0,80g/cm³), espessura nominal (10mm), porcentagem de resina (10% 

base peso seco), tempo utilizado no ciclo de prensagem (10min), temperatura de prensagem 

(110°C), pressão de prensagem (5MPa), dimensão das partículas (resultante do processamento em 

moinho de facas).  

Depois de processadas em moinho de facas as partículas foram submetidas à análise granulométrica 

em amostras de 500g, de acordo coam as especificações de documento normativo [24].  

Produziu-se 3 chapas aglomeradas com resina poliuretana bicomponente à base de óleo de mamona 

nas dimensões de 400mmx400mmx10mm. A Tab. 1 apresenta as propriedades avaliadas e a 

quantidade de corpos-de-prova de acordo o as especificações de documento normativo [25]. 
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Tabela 19: Propriedades avaliadas  

Propriedades Dimensões [mm] Qtde de CP 

Densidade [g/cm
3
] 50x50x10 12 

Teor de umidade [%] 50x50x10 12 

Inchamento e absorção [%] 25x25x10 12 

Módulo de resistência à flexão [MPa] 250x250x10 12 

Módulo de elasticidade na flexão [MPa]
 

250x250x10 12 

Resistência à tração perpendicular [MPa] 50x50x10 12 

Arrancamento de parafuso - superfície [N] 150x75x10 12 

Arrancamento de parafuso - topo [N] 115x65x10 12 

Procedimentos para produção das chapas. Inicialmente os resíduos foram processados em 

moinho de facas, e depois da verificação da umidade, adicionaram-se 10% (base peso seco) de 

resina bicomponente PU-Mamona às partículas, misturando-se primeiramente o conteúdo 

correspondente a parte do poliol e em seguida, o conteúdo correspondente a parte do pré-polímero. 

Esse procedimento objetivou propiciar boa homogeneização da resina às partículas e minimizar os 

efeitos da reação de expansão [18]. A Fig. 1 ilustra a sequência no processo de preparação e 

homogeneização das partículas à resina. 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 1. (a) moinho de facas, (b) adição de uma parte de resina, (c) homogeneização manual,  

(d) homogeneização mecânica por 5 minutos em misturador de tambor. 

De posse das partículas com adesivo, iniciou-se a sequência para preparação do colchão de 

partículas. Para preparação do colchão de partículas foi utilizada uma formadora de colchão nas 

dimensões de 400x400x10mm e empregou-se uma prensagem de 1MPa, objetivando-se propiciar a 

aproximação entre as partículas e consequentemente formação do colchão. A Fig. 2 ilustra a 

sequência para preparação do colchão de partículas. 

(a) (b) (c) 

Figura 2. (a) acomodação das partículas no interior da formadora de colchão, (b) prensagem com pressão de 1MPa, (c) 

colchão de partículas pronto para ser prensado. 

Em seguida foi realizado o procedimento para prensagem do colchão de partículas objetivando-se a 

obtenção das chapas aglomeradas. A prensagem foi realizada considerando-se um ciclo com tempo 

inicial de 3 minutos, alívio de pressão por 30 segundos, para eliminação de gases e evitar a 

formação de bolhas nos painéis; 7 minutos finais de pressão com temperatura de 110°C e pressão 

5MPa. A Fig. 3 ilustra o processo de prensagem e consequente produção das chapas de partículas. 
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(a) (b) 

Figura 3. (a) Colchão de partículas entre os pratos da prensa hidráulica com controle de temperatura e pressão, (b) 

chapa aglomerada logo após a prensagem. 

Resultados e discussão dos resultados 

Inicialmente avaliou-se a granulometria de uma massa de partículas de 500g, objetivando-se 

verificar se as partículas se encontravam dentro da faixa de dimensão adequada para confecção das 

chapas, ou seja, entre 2mm a 6mm. A Tab. 2 apresenta os resultados do ensaio realizado. 

Tabela 2. Análise granulométrica das partículas 

 % Retida Acumulada 

Peneiras [mm] 0,75 0,14

9 

0,29

7 

0,595 1,19 2,38 4,7

6 

6,3

0 

9,5

0 

Serragem [%] 99,1

9 

97,6

2 

93,5

1 

78,38 48,00 12,3

5 

0,4

2 

0,0

0 

0,0

0 

Serragem [g] 7,90 20,6

9 

76,1

3 

152,8

5 

179,3

9 

60,0

1 

2,1

2 

0,0

0 

0,0

0 

 

Conforme evidencia-se na Tab. 2 a faixa granulométrica de partículas de 2mm a 6mm se 

apresentam retidas acumuladas nas peneiras com malhas de 1,19mm; 2,38mm e 4,76mm em 

percentuais de massa de 48,00%; 12,35% e 0,42%, respectivamnte. Os valores obtidos possibilitam 

inferir que há necessidade de melhorar a distribuição granulométrica na faixa de 4mm e 6mm. 

Considerando-se a distribuição granulométrica foram confeccionados os painéis conforme descrito 

na metodologia e realizados ensaios para avaliação da densidade, teor de umidade, inchamento e 

absorção após 2 horas de imersão, resistência à flexão e módulo de elasticidade, resistência à tração 

perpendicular e arrancamento de parafuso de superfície e de topo. A Tab.3 apresenta os valores 

médios obtidos. 

Tabela 3. Valores médios de propriedades físicas e mecânicas das chapas e os valores mínimos exigidos pelos 

documentos normativos. 

Propriedades  PU-Mamona NBR EN CS 

Densidade [g/cm
3
] 0,84 0,551 a 

0,750 

0,690 0,60 a 

0,80 

Teor de umidade [%] 6,75 5 a 11 5 a 13 - 

Inchamento após 2 horas [%] 13,37 8 15
(3) 

35 

Absorção após 2 horas [%] 36,50 SR
(1) 

SR
(1) 

SR
(1)

 

Módulo de resistência na flexão [MPa] 13,08 18 15 11,2 

Módulo de elasticidade na flexão [MPa])
 

1841,77 SR
(2) 

2400
(4

) 
2450 

Resistência à tração perpendicular [MPa] 1,32 0,40 0,35 0,49 

Arrancamento de parafuso na superfície do cp [N] 1033,33 NA
(2)

 1200 2041 

Arrancamento de parafuso no topo do cp [N] 895,33 NA
(2)

 SR
(1) 

- 
(1) 

Sem referência,
 (2) 

Não aplicável para chapas aglomeradas com espessura na faixa de 10 mm, 
(3) 

Valor de Inchamento 

após 24 horas de imersão para painéis com espessura entre 25 mm a 32 mm, 
(4)

 Valor de MOE para chapas aglomeradas 

com espessura entre 25 mm a 32 mm. 
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Conforme se observa na Tab. 3 foram determinadas médias de densidades de 0,84 g/cm
3
, esse valor 

é superior a densidade nominal estimada para confecção das chapas e superior aos valores que 

definem as chapas aglomeradas de média densidade de acordo com requisitos normativos [26, 27], 

consequentemente, em função dos valores de densidades obtidos os painéis confeccionados com 

PU-Mamona podem ser considerados como painéis de alta densidade. 

A média dos teores de umidade das chapas foi de 6,75% e está em conformidade com os requisitos 

normativos [26, 28], entretanto, vale ressaltar que, em função do controle de umidade das madeiras 

pelas indústrias moveleiras, foi determinado teor médio de umidade para as partículas do resíduo de 

8,63%. Considerando-se as características da resina PU-Mamona este teor de umidade é baixo e 

pode ter influenciado os valores obtidos para as propriedades físicas e mecânicas das chapas, pois, 

conforme descrito anteriormente, para este tipo de adesivo, teores de umidade em torno de 10% 

facilitam a homogeneização entre as partículas, melhora o fluxo do adesivo no interior da chapa e 

propicia maior adesão entre as partículas [18]. 

Estudos sobre o processo de fabricação de chapas aglomeradas descrevem que o teor de umidade 

das partículas em conjunto com a temperatura de prensagem proporciona maior “plasticização” das 

partículas de madeira e menor resistência à compactação, além de favorecer a transferência de calor 

desde a superfície até o miolo da chapa, influenciando em suas propriedades [29, 30]. 

O valor médio de inchamento em espessura para 2 horas de imersão em água foi de 13,37%, este 

valor não atendente aos requisitos normativos da norma brasileira [26], entretanto, está de acordo 

com os padrões da norma européia [31], para painéis com espessura entre 25mm a 32mm, 

submetidos a ensaios de inchamento em espessura após 24 horas de imersão e, de acordo com as 

exigências normativos da norma americana [32].  

Nos estudos desenvolvidos em chapas produzidas com resíduos de pinus com 10 % resina PU-

Mamona, verificou-se variação do inchamento em espessura na faixa de 9 a 14% para 2 horas de 

imersão [20] e de 12,38 e 23,51 % em chapas confeccionadas com 12 e 8 % de resina ureia-

formaldeído (UF), respectivamente, empregando-se resíduos de eucalipto oriundos de serrarias [13]. 

O valor médio de absorção de água para 2 horas de imersão em água foi de 36,5%; mesmo não se 

verificando referências nas normas brasileiras, européias e americanas, com relação a esta 

propriedade, nos estudos realizados em chapas confeccionadas com resíduos de eucalipto oriundo 

de serrarias [13], foram determinados valores médios de absorção de água após 2 horas de imersão 

de 13,94 e 41,74% para painéis confeccionados com 12 e 8% de resina UF, respectivamente, ou 

seja, os valores determinados para as chapas confeccionadas com 10 % de resina PU-Mamona estão 

de acordo com os observados na literatura. 

Considerando-se os valores obtidos para as propriedades de inchamento e absorção, vale ressaltar a 

influencia do teor de umidade das partículas, pois, conforme descrito anteriormente, o baixo teor de 

umidade pode ter provocado adesão entre as partículas com pequenos espaços vazios e 

consequentemente, facilitado maior fluxo de água no interior da chapa. 

Com relação ao módulo de resistência à flexão (MOR), o valor médio obtido foi de 13,08 MPa, esse 

valor não atende as exigências da norma brasileira e européia [26, 33], entretanto, está em 

conformidade com norma americana [32], que estabelece valor médio de 11,2 MPa e ressalta-se que 

em análises realizadas em painéis confeccionados com partículas de Grevillea robusta, com 

emprego de resina UF nas proporções 6% e 8% [34]; foram determinados valores de MOR de 10,3 e 

17,7 MPa, respectivamente. 

Para o módulo de elasticidade à flexão (MOE), foi determinado valor médio de 1841,77 MPa; a 

norma brasileira [26] não faz referência para valores de MOE, entretanto, a norma européia [33] 

especifica valor médio, para painéis com espessura entre 25 a 32 mm, de 2400 MPa e a norma 

americana [32], define para painéis de partículas com densidade entre 0,60 a 0,80 g/cm
3
, valor 

mínimo de 2450 MPa, ou seja, o valor médio determinado para os painéis confeccionados com PU-

Mamona e resíduos de industrias moveleiras está abaixo dos valores preconizados pelas referidas 

normas. Entretanto, nos estudos para avaliação de chapas confeccionadas com resíduos de serraria 
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[13], empregando-se 8 e 12% de resina UF, foram determinados valores médios de MOE de 

1217,89 e 2305,56 MPa, respectivamente. 

O valor médio da resistência à tração perpendicular determinado para os painéis deste trabalho, 

confeccionados com resíduo de indústrias moveleiras e emprego de 10% de resina PU-Mamona foi 

de 1,32 MPa, este valor é superior aos valores preconizados pela norma brasileira, americana e 

européias [26, 32, 35]. O valor obtido, provavelmente está relacionado à quantidade de partículas 

com comprimento entre 0,75 a 1 mm (em torno de 50 % da massa total), que provavelmente 

propiciaram maior força de adesão entre as partículas.  

Nos ensaios de arranque de parafuso, deste estudo, foram determinados valores de 896 N para 

ensaios de topo e 1033 N para ensaios de superfície nas chapas confeccionadas com 10 % de resina 

PU-Mamona; a norma brasileira [26] não faz referência a esta propriedade na faixa de espessura das 

chapas deste estudo, entretanto, para chapas aglomeradas com espessuras entre 14 a 50 mm é 

preconizado valor mínimo de arranque de parafuso na superfície de 1020 N e segundo a norma 

européia [36] para chapas aglomeradas com espessuras entre 25 a 32 mm, valor mínimo de arranque 

de parafuso na superfície de 1200 N. Nos estudos sobre painéis confeccionados com Eucalyptus 

grandis e adição de casca de aveia, empregando resina PU-Mamona, foram determinados valores de 

arranque de parafuso de superfície que variaram de 450 a 1200 N e para arranque de parafuso de 

topo de 950 a 2350 N [8]. 

Conclusão 

Diante das avaliações realizadas e dos argumentos sobre os resultados obtidos, conclui-se que os 

painéis de partículas confeccionados com resíduos de indústrias de móveis, contendo 4 espécies de 

madeira e 10 % de resina poliuretana bicomponente de mamona é uma alternativa viável para 

produção de chapas aglomeradas. Além da contribuição ambiental o aproveitamento de resíduos 

possibilita agregar valor aos painéis que poderão ser utilizados na produção de móveis e em várias 

aplicações na construção civil. 
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Resumo. O desenvolvimento industrial iniciado a partir do século XVIII ampliou o ritmo, a 

escala e a diversidade da produção de produtos, o que propiciou uma mudança acelerada e 

intensa em nosso ecossistema com a sistemática exploração dos recursos não renováveis. O 

bambu é uma matéria prima sustentável, com excelentes características físicas e mecânicas e 

que apresenta enorme potencial no planejamento e produção de produtos, sendo uma possível 

opção florestal que contribua para a redução do desmatamento de florestas nativas. O objetivo 

desta pesquisa é verificar a viabilidade no processo de planejamento, elaboração de projeto e 

produção de protótipo de componente estrutural para a construção rural, utilizando bambu 

associado com materiais de fontes renováveis e resíduos locais. A metodologia adotada para a 

etapa de elaboração do projeto utilizou softwares para 3D virtual, desenhos técnicos e render. A 

metodologia também inclui para a etapa de confecção do protótipo a realização de atividades 

inclusivas e cooperativas, promovendo um design participativo com cursos e oficinas abertas à 

comunidade de Bauru, município localizado no estado de São Paulo, Brasil. A contribuição da 

pesquisa esta relacionada à viabilização do bambu como material de construção e a obtenção de 

subsídios teóricos e práticos para a cadeia produtiva do bambu e sua aplicação na construção 

rural e no desenvolvimento do design sustentável. 

Introdução  

O processo de industrialização ampliou o ritmo, a escala e a diversidade da produção de produtos, o 

que propiciou uma mudança acelerada e intensa em nosso modelo de vida. Assim, o design tem um 

importante papel na continuidade da história humana, pois um novo conceito está atrelado a sua 

função, a sustentabilidade. 

[1] diz que sustentabilidade é a busca por assegurar às gerações posteriores o seu acesso e 

beneficiamento dos recursos naturais necessários para a existência e manutenção da vida. Dessa 

forma, o design e a questão do desenvolvimento sustentável tornaram-se praticamente 

indissociáveis, isto porque são os designers que projetam os diversos produtos consumidos e 

descartados diariamente, levando em conta toda sua cadeia produtiva, a relação desta produção com 

os grupos de indivíduos que os consomem e o reflexo desta interação na sociedade. Neste cenário a 

utilização de materiais renováveis e locais são importantes para a continuidade do desenvolvimento 

da sociedade de forma sustentável. O bambu é uma matéria prima perene, com produção anual de 

colmos, rápido crescimento, fácil cultivo e exploração, além de ser capaz de substituir a madeira e 

outros materiais em muitas aplicações, sendo também possível sua associação com outros materiais.  
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Esta pesquisa abordou métodos e técnicas para a elaboração e confecção de protótipo de um pilar 

visando seu uso na construção rural e utilizando como principal matéria prima o bambu associado a 

materiais de fontes renováveis como fibras vegetais e terra e resíduos locais como câmaras de ar e 

sacos de ráfia. Após a etapa de projeto, a confecção do protótipo abordou uma metodologia de ações 

inclusivas e cooperativas por meio de cursos e oficinas, buscando aproximar designer e usuário. 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os recursos disponíveis no Projeto Bambu da 

UNESP, campus de Bauru –S.P - Brasil, que conta com infraestrutura de campo – Área Agrícola 

com coleção de espécies de bambus; e laboratorial – Laboratório de Experimentação e Pesquisa com 

Bambu, com máquinas e equipamentos. 

Fundamentação teórica 

Design participativo para a sustentabilidade. Segundo [2], sem ser dotado de um organismo 

autossuficiente para sua sobrevivência, o homem utilizou sua inteligência para modificar e adaptar 

as condições naturais através da criação de objetos, conquistando o domínio de seu ambiente. A 

evolução tecnológica permitiu que, por meio de processos industriais, a fabricação de objetos seja 

realizada em larga escala com a participação ativa do designer industrial. [2] considera o designer 

como o produtor de “[...] ideias, recolhendo informações e utilizando-as na solução de problemas 

que lhe são apresentados.”. E que, além de possuir a capacidade criativa para desenvolver seu 

trabalho, deve estar “[...] incorporando as características que possam satisfazer as necessidades 

humanas, de forma duradoura.”. [3] propôs em 2006 uma definição sobre o Design que relaciona a 

sua importância e influência para o desenvolvimento ambiental, social e econômico.  Esta diz que o 

design é o “[...]fator central da humanização inovadora de tecnologias e o fator crucial de 

intercâmbio cultural e econômico.”  

O designer tem como função elaborar e conceber opções efetivas e relevantes às pessoas, e que 

neste processo, através de ações participativas, o usuário final tenha a possibilidade de presenciar e 

colaborar nas atividades desenvolvidas pelo designer durante o processo de planejamento de suas 

criações, aproximando-os e os tornando cooperativos em busca de soluções para os seus próprios 

problemas [4]. Isto porque, nas condições atuais de nosso modelo de vida, necessita-se mais do que 

apenas produtos industriais, tornando de grande importância o conceito do desenvolvimento 

sustentável para a continuidade da produção industrial, das atividades realizadas pelo profissional 

designer e a todos os usuários de suas produções. Pois, de fato, como frisa [4] “As eventuais 

consequências daquilo que inventamos, projetamos, fazemos, compramos e usamos resultam todas 

na diminuição dos recursos, nos fatores de poluição e no aquecimento global do planeta.”.  

Para que haja uma interação entre designer e usuário se faz necessário à abordagem de uma 

metodologia de ação inclusiva e participativa no procedimento de tomada de decisão na elaboração 

e/ou execução de um projeto/produto, e que nesta aproximação, como aponta [5] é precondição que 

seja viável a participação do usuário. De acordo com [6], para se conhecer os grupos de indivíduos, 

seus níveis de percepção do real e seus modos de pensar, estes não podem ser abordados como 

apenas ocorrência dos estudos elaborados. 

Utilização do bambu, materiais de fontes renováveis e resíduos locais no planejamento de 

produção de componente construtivo. O bambu, gramínea, de conhecimento pouco difuso no 

Ocidente, porém muito pesquisado no Oriente, é utilizada pelo ser humano há milênios, sendo 

estimado que, atualmente, contribua no dia a dia de mais de um bilhão de pessoas. O bambu tem 

acompanhado o ser humano no fornecimento de uma infinidade de itens, como o alimento, moradia, 

utensílios e ferramentas [7].  

Atualmente, o desenvolvimento e a aplicação de novos materiais que consumam menos energia para 

sua extração, transporte e processamento, condicionando a um reduzido custo, tem se tornado uma 

necessidade indispensável na área do design. Sendo o bambu um material ecológico, este satisfaz a 

“[...]algumas exigências  fundamentais para o futuro da humanidade, como: minimização do 

consumo de energia, conservação dos recursos naturais, redução da poluição e manutenção de um 

ambiente saudável” [8]. A associação de bambu com terra, fibras vegetais e resíduos locais para o 
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planejamento de produção de componente construtivo, apresenta uma cadeia produtiva que pode ser 

caracterizada como um sistema sustentável e adaptável, uma vez que esta junção de materiais, 

denominada técnica mista, possibilita “[...]a  participação  comunitária  e  o  trabalho  da  mão-de-

obra local.”. Sendo de rápida execução, e quando aplicada com o auxílio das inovações resultante 

do desenvolvimento tecnológico, podem apresentar baixo custo e “[...]contribuir significativamente 

no processo de produção social do habitat.” [9] 

Para que seja possível a utilização do bambu em grande escala, sendo viável economicamente para 

o mercado e de possível industrialização, [10] apontam para a necessidade de se aplicar 

conhecimentos específicos da cadeia produtiva do bambu, “[...]analisando os processos de 

plantação, colheita, cura, tratamento e pós – tratamento[...]”, etapas que precedem o uso correto do 

material na execução de qualquer projeto. O planejamento, o projeto e a confecção do protótipo de 

componente construtivo com bambu, materiais de fontes renováveis e resíduos locais, buscam 

fomentar o desenvolvimento de um design sustentável com subsídios teóricos e práticos que vão de 

encontro à [11] que institui a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do 

Bambu tendo por objetivo o desenvolvimento da cultura do bambu no Brasil, como preconizado em 

seu artigo 5º parágrafo I “incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico voltados para o 

manejo sustentado, o cultivo, os serviços ambientais e as aplicações dos produtos e subprodutos do 

bambu” e parágrafo III “incentivar o cultivo e a utilização do bambu pela agricultura familiar”. 

Objetivos 

- Realizar uma análise de similares com consultas em livros, artigos, catálogos e buscas em sites 

institucionais, sites de busca e sites comerciais, para obter informações de projetos, pesquisas e 

aplicações que utilizem o bambu aliado a materiais de fontes renováveis e resíduos locais no 

planejamento de produção de componentes construtivos; 

- Consultar, desenvolver e aplicar uma metodologia de ações inclusivas e cooperativas que 

promovam um design participativo junto à comunidade, durante a etapa de confecção do protótipo; 

- Planejar, elaborar e confeccionar um protótipo de componente construtivo utilizando bambu em 

sua forma natural juntamente com materiais de fontes renováveis e resíduos locais; 

Materiais e métodos 

Materiais. 

O bambu, materiais de fontes renováveis e resíduos locais. Os colmos de bambus foram 

obtidos através de coleção existente no Projeto Bambu/UNESP, campus de Bauru - São Paulo, 

Brasil. A espécie utilizada foi o Guadua angustifolia. Na etapa de colheita, foram escolhidos 

colmos maduros, com adequadas características físicas e mecânicas. Depois de colhidos, os colmos 

receberam tratamento preventivo contra o ataque de insetos xilófagos e fungos, através de técnicas 

natural e química. Posteriormente os colmos foram estocados em local protegido até que estivessem 

secos e prontos para o uso. Os materiais de fontes renováveis como terra e fibras vegetais foram 

obtidos localmente, enquanto os resíduos locais como câmaras de ar e sacos de ráfias foram 

coletados em pontos específicos. 

Métodos. 

Análise de referências. Foi realizado um levantamento de dados para obter informações sobre 

projetos, pesquisas e aplicações pertinentes ao desenvolvimento desta pesquisa, sendo consultados 

livros, artigos, catálogos e buscas em sites institucionais, sites de busca e sites comerciais.  

Realização de um design participativo para a sustentabilidade.Foi abordada uma 

metodologia de ação promovendo atividades inclusivas e cooperativas entre designer e usuário, 

tendo como intenção a realização de um design participativo que os aproxime, possibilitando a 

disseminação do conhecimento gerado através desta pesquisa com a capacitação dos participantes e 

a propagação da cultura do bambu. Dessa forma, foram realizadas vivências junto à comunidade, 
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através de cursos e oficinas, que alinharam teoria e prática durante a etapa de execução do protótipo. 

As atividades foram divulgadas à comunidade em mídias sociais da internet. 

Planejamento de produção: elaboração de projeto e confecção de protótipo. A elaboração do 

projeto do protótipo utilizou softwares para 3D virtual, desenhos técnicos e renderes (Rhinoceros 

5.0, Illustrator CS5 e Photoshop CS5). Neste processo, a linguagem visual do projeto procurou 

atender não só a finalidade de sua produção, mas também estabelecer um diálogo com o repertório 

cultural dos participantes dos cursos e oficinas, e para que estes entendessem a importância desta 

etapa no planejamento de produção de um projeto e/ou produto.  

Resultados e Conclusões 

Análise de similares. O planejamento de produção teve como etapa inicial a análise de similares, 

onde foram verificados possíveis caminhos a serem utilizados como referências para o 

desenvolvimento do protótipo de um pilar. A figuras 1 mostra algumas referências selecionadas 

durante este processo.  

   
Figura. 1 – Arquiteto Gugu Costa: utilização de bambu e terra para confecção de pilares. 

   
Figura. 1 – Canya Viva: utilização de bambu e terra para a confecção de pilares e tetos. 

Elaboração de projeto e confecção de protótipo. Após a análise de similares foram realizados 

estudos com o auxílio de sketch. A proposta do pilar desenvolvido nesta pesquisa utilizou o colmo 

de bambu como elemento central e estrutural, tiras de câmaras de ar junto com cordas de sisal para 

unir ao colmo peças menores, estando localizadas na base do pilar e sendo preenchida e revestida 

com técnicas construtivas de terra, agregando maior resistência e durabilidade quando exposto as 

intempéries. A figura 2 mostra os estudos realizados com o sketch.  

Com os estudos iniciais realizados, foi iniciada a elaboração de projeto do protótipo. Nesta etapa 

foram utilizados softwares para 3D virtual (Rhinoceros 5.0), desenhos técnicos (Rhinoceros 5.0, 

Illustrator CS5 e Photoshop CS5), ilustração (Rhinoceros 5.0 e Photoshop CS5) e renderes 

(Rhinoceros 5.0, V-Ray e Photoshop CS5). Neste processo, a linguagem visual abordada procurou 

atender não só a finalidade de sua produção, mas também estabelecer um diálogo com o repertório 

cultural dos participantes dos cursos e oficinas durante a etapa de confecção do protótipo, uma vez 
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que estes possuíam conhecimentos e formações em áreas distintas ao design, buscando dessa forma 

transmitir a ideia do projeto e sua importância para o planejamento de um produto. A figura 3 

mostra em 3D virtual uma vista em perspectiva do projeto elaborado para o pilar. 

 
Figura 2 – Sketch: Utilização de colmo de bambu com materiais de fontes renováveis e resíduos locais para os estudos 

iniciais do planejamento de produção de um pilar. 

 
Figura 3 – Vista em perspectiva do pilar. 

O projeto elaborado para o pilar buscou trabalhar alguns elementos em sua composição que são 

recorrentes e necessários ao seu uso na construção, como uma conexão reta ou angular no topo para 

sua união na montagem de coberturas, três furos maiores e passantes para a montagem de 

fechamentos e travas na base formando uma ligação mecânica para maior estabilidade com a 

fundação. A figura 4 mostram os 3D virtuais. 
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Figura 4 – Detalhes do pilar desenvolvido: topo com conexão reta, angular, três furos passantes maiores e base, 

respectivamente. 

Com a modelagem pronta, o desenho técnico foi produzido para auxiliar e organizar a sua posterior 

confecção. A medida de 195cm adotada para o tamanho linear do pilar poderá aumentar ou diminuir 

conforme as necessidades do projeto em que será aplicado, dessa forma o que deverá variar é a 

distância entre os três furos maiores e passantes com distâncias entre um e outro de 45 cm, visíveis 

na vista lateral direita do desenho técnico. Será por estes furos que deverá passar travas unindo um 

pilar ao outro, dando condições para a montagem de fechamentos. O angulo e diâmetro do encaixe 

localizado no topo do pilar, possibilitando sua união com outros componentes construtivos na 

montagem de coberturas, também poderá ser alterado de acordo com o projeto. A figura 5 mostra o 

desenho técnico com as vistas necessárias para a sua confecção. 

  
Figura 5 – Desenho técnico 
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Os parafusos utilizados no topo do pilar, possibilitando a sua conexão com outros componentes 

construtivos na montagem de coberturas, e os três furos passantes maiores que darão condições para 

a montagem de fechamentos, foram confeccionados utilizando barras roscadas de 3/8” em aço inox 

e porcas autotravantes de 3/8” em aço inox. A figura 6 mostram os 3D virtuais e seus desenhos 

técnicos. 

  
 

  
Figura 6 – Parafusos desenvolvidos para: topo do pilar (Jota + trava - 3D virtual e desenho técnico) e três furos 

passantes maiores (Trava - 3D virtual e desenho técnico). 

Buscando agregar maior resistência, durabilidade e proteção contra umidade, intempéries e ataques 

de insetos xilófagos e fungos, foram aplicados conceitos de técnicas construtivas com terra ao 

planejamento de produção do pilar. Para a etapa de confecção foi desenvolvida uma ilustração passo 

a passo, visando auxiliar o processo de preparação da base, que utilizou preenchimento com cob, 

revestimento da primeira demão com solocal, segunda  e terceira com calfitice. A figura 7 mostra a 

ilustração passo a passo e as observações pertinentes em cada fase. 

Materiais. 

Bambu, materiais de fontes renováveis e resíduos locais. Os colmos de bambus foram obtidos 

através de coleção existente no Projeto Bambu/UNESP, campus de Bauru – S.P, Brasil. A espécie 

utilizada foi o Guadua angustifolia. Na etapa de colheita foram escolhidos colmos maduros com 

adequadas características físicas e mecânicas para o uso estrutural. Nesta etapa foi realizada uma 

oficina aberta para a comunidade de Bauru e região com a realização de práticas de manejo, 

colheita, produção e plantio de mudas. A figura 8 mostra alguns momentos durante as atividades 

realizadas na oficina. 
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Figura 7 – Ilustração passo a passo: preparação da base do pilar para sua posterior locação em fundação. 
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Figura 8 – Participantes da oficina em atividades de manejo, colheita, produção e plantio de mudas da espécie Guadua 

angustifolia. 

Depois de colhidos, os colmos receberam tratamentos preventivos contra o ataque de insetos 

xilófagos e fungos. Nesta etapa foi realizada uma oficina de tratamento e estocagem de colmos de 

bambus, utilizando tratamentos com técnicas natural e química. A natural foi o cozimento por 

vaporização. Para maior eficiência na prevenção dos colmos, também foi realizado um segundo 

tratamento por imersão dos colmos em uma solução de água com 8% de sais hidrossolúveis, neste 

caso utilizou-se o octaborato. Após o tratamento, os colmos foram estocados em local protegido das 

intempéries até atingirem umidade abaixo de 20%, dessa forma estando prontos para o uso. A figura 

9 mostra momentos das atividades realizadas durante a oficina. 

       
Figura. 9 – Atividades realizadas durante a oficina de tratamentos e estocagem de colmos de bambus – Tratamento 

natural, tratamento químico e estocagem, respectivamente. 

A terra foi comprada ao valor de R$ 20/mt³, enquanto as câmaras de ar foram coletadas em oficinas 

borracharias, os sacos de rafias em mercados e as fibras vegetais reaproveitadas a partir dos resíduos 

gerados durante o processamento de colmos de bambus realizados no laboratório de experimentação 

com bambu da UNESP, campus de Bauru, S. P. – Brasil.  

Para utilizar a terra como material construtivo esta pesquisa trabalhou três técnicas construtivas com 

terra, para preenchimento o cob e revestimentos com solo-cal e calfitice. Segundo [9] as terras 

indicadas para serem utilizadas no preenchimento de uma construção, “[...] deve conter grãos finos 

e uma porcentagem de argila suficiente para dar plasticidade à mistura, uma boa ligação com as 

fibras e com o entramado.” A areia é um importante elemento porque é a parte que dará estabilidade 

a terra, e recomenda-se o mínimo de 50% de areia. O silte é o elemento de transição entre a argila e 

a areia, sendo vulnerável a alterações de volume na presença de água. Uma construção com excesso 

de silte não apresenta muita coesão e pode vir a se degradar com a umidade, é recomendado que sua 

quantidade na composição da terra não deva ultrapassar 30%. A argila é o elemento que garante a 

coesão da terra, permitindo a aderência das fibras vegetais contidas na mistura, sendo recomendado 

que o teor de argila presente na terra deva ser da ordem de 20%. Em sua composição o cob utiliza 

terra em suas devidas proporções, água até que se obtenha a plasticidade desejada e fibras vegetais. 

Neste caso as fibras vegetais utilizadas foram os ramos laterais do colmo de bambu sem folhas e 

triturados em triturador de galhos, tratados por imersão em solução de água com 5% de cal 
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hidratada durante 24h, lavados em água corrente até eliminar um líquido amarelado devido à 

presença do amido e posteriormente secos em estufa elétrica para a temperatura e umidade 

ambiente.  

Já a granulometria das terras indicadas para serem utilizadas no revestimento de uma construção ou 

componente construtivo, segundo [9], devem agregar “[...] durabilidade e elasticidade e diminuir a 

permeabilidade[...]”, e sua aplicação como proteção “[...] parte da necessidade de gerar superfícies 

mais resistentes que as dos sistemas construtivos da base, mas sem que se perca a capacidade de 

troca de ar e vapor de água com o meio ambiente.” Para revestimentos é instruído que a terra 

utilizada contenha seus elementos constituintes na ordem de “[...]2% de areia grossa; 76% de areia 

fina; 13% de silte e 9% de argila.”. Em sua composição o solo-cal utiliza terra em suas devidas 

proporções, água até que se obtenha a plasticidade desejada, fibras vegetais e cal hidratada. Já a 

massa do calfitice segue os mesmos materiais do solocal mais o cimento e os sacos de rafias.  Em 

ambos casos para o revestimento as fibras vegetais foram coletadas do processamento de colmos 

existente no laboratório de produção e experimentação com bambus da UNESP, campus de Bauru – 

S.P, Brasil. Sendo tratadas por imersão em solução de água com 5% de cal hidratada durante 24h, 

lavados em água corrente até eliminar um líquido amarelado e posteriormente secos em estufa 

elétrica para a temperatura e umidade ambiente. 

Nesta etapa de aplicação das técnicas construtivas com terra no protótipo do pilar foram realizadas 

três oficinas com intervalo de 10 dias entre uma e outra. A primeira abordou o preenchimento com o 

cob, a segunda teve como foco da atividade a primeira demão do revestimento com o solocal e a 

terceira trabalhou a segunda demão do revestimento com o calfitice. A figura 10 mostra alguns 

momentos durante as oficinas de técnicas construtivas com terra e o protótipo do pilar acabado com 

exemplo de aplicação em fechamentos. 

 

   
Figura 10 – Oficinas de técnicas construtivas com terra para confecção do protótipo do pilar: Aplicação do 

preenchimento com cob, primeira demão de revestimento com solocal e segunda demão com calfitice, respectivamente. 
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Figura 10 – Protótipo do pilar terminado: exemplo de aplicação do pilar na montagem de fechamentos. Observação, este 

teste não está locado em fundação, assim a parte da base dos pilares com terra estão expostas na imagem. 
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Resumo. A prospecção experimental possibilitou encontrar parâmetros físicos e mecânicos com 

alguns atributos qualitativos destinados a proporcionar o estudo de um compósito madeira cimento, 

a partir dos conhecimentos produzidos por pesquisadores, quanto à adversidade do fenômeno da 

inibição . Utilizaram-se partículas provenientes de galhos e troncos de Pinus spp com granulometria 

conhecida e, como aglomerante o cimento Portland, para a sua aglutinação. Na metodologia 

empregou-se o pré-tratamento às partículas, fez-se uso de duas dosagens de cimento e, a água de 

amassamento se incorporou aditivos da construção civil.  Pesquisaram-se formatos geométricos e o 

compósito conformado foi por meio de adensamento com vibro compactação mecânica. A avaliação 

e a evolução dos resultados possibilitaram a elaboração de um compósito madeira cimento com 

atributos próprio, como a facilidade de trabalhabilidade em estado fresco e a velocidade do início de 

pega da matriz cimentícia que demonstraram ainda, adesão interna, resistência ao esboroamento e 

resistência ao esforço manual de torção. Quanto aos resultados apresentados pelos ensaios 

mecânicos, o compósito demonstrou à resistência a compressão, considerando-se a baixa densidade 

aparente do compósito devido aos vazios presentes entre as partículas. 

Introdução  

O compósito madeira cimento já foi consagrado como elemento pré-fabricado para uso na indústria 

da construção, na Alemanha, Japão e no Leste Europeu. Na Rússia o incremento de produção 

aconteceu na década de 1990. Na América do Norte, especialmente no Canadá se produz para 

exportação, aos países da Ásia. 

Com pesquisas, os brasileiros, [1, 2, 3, 4, 5, 6] que utilizaram as espécies de Pinus e Eucaliptus para 

a produção de painéis e blocos possibilitaram a evolução desse estudo. O pré-tratamento em 

partículas de madeira é prática corrente na tecnologia para a produção de painéis de madeira 

reconstituída com os resultados das pesquisas divulgados em publicações [7, 8, 9, 10].  

No Japão [11], o crescimento da produção de painéis de cimento madeira em quatorze anos, 

compreendidos entre 1976 e o início da década de noventa, foi de dezoito vezes e na Rússia a 

produção foi de quatro milhões e duzentos mil metros quadrados de painéis durante a década de 

oitenta [12]. Na China entre 2010 e 2011, para produção local de painéis com 5,0 cm de espessura 

aconteceram instalações de plantas industriais para produção de painéis de cimento madeira do tipo 

WWCB (Wood Wool Cement Board) de até 36.000m
2
/dia e na Rússia, para o mesmo tipo de 

painéis, entre 2009 e 2010, para produzir 24.000m
2
/dia [13]. 

No Brasil, na região Sul, com a técnica já conhecida nos países de origem, de língua germânica, as 

correntes imigratórias trouxeram e instalaram fábricas de painéis de madeira cimento do tipo 
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WWCB [14], porém seu emprego ainda é restrito como material de construção, embora apresente 

atributos associados aos seus componentes como a incombustibilidade, derivado do aglomerante 

mineral e o conforto térmico e conforto acústico derivado do conteúdo lenhoso. O aceitar [15] desse 

compósito na indústria da construção depende das garantias relacionadas aos requisitos exigidos 

pela NBR 15575 (ABNT, 2008), chamadas de normas de desempenho [16]. 

Objetivo 

Prospectar parâmetros sobre as características físicas e mecânicas de um compósito madeira 

cimento com baixa densidade, moldado, não prensado, em corpos de prova utilizando-se como 

aglomerante o cimento Portland. 

Materiais e métodos 

Materiais. Para o estudo, foram utilizados cavacos de troncos e cavacos de galhos com 

procedência conhecida, desbastes de florestas plantadas com até oito anos e com garantia da 

quantidade de fornecimento, provenientes do Município de Tunas do Paraná, processadas pela 

Madeireira Rio Verde.  

Os cavacos de troncos e galhos se apresentavam para execução do trabalho, respectivamente com 

módulo de finura (MF) de 7,32 para os cavacos de troncos e (MF) de 5,96 para os cavacos de 

galhos, quando classificados, na sua chegada ao laboratório pela série de peneiras, de acordo com a 

norma NBR 7211 (ABNT, 2005), adaptada [17]. 

Quando secos apresentaram umidade residual em 3%, foram então processados por duas vezes no 

moinho de martelos obtendo-se as duas faixas granulométricas de partículas, de galhos (g) e as duas 

faixas granulométricas partículas de troncos (t) (Tabela 1). 

Tabela 1: Dimensões das séries de peneiras, faixas granulometricas e módulo de finura das partículas para troncos e 

galhos, após duas reduções no moinho de martelos 

Granulometria para 

 troncos t 1 

Granulometria para 

 galhos g 1 

Granulometria para 

troncos t 2 

Granulometria para 

galhos g 2 

Abertura das malhas 
% Retida 

acumulada 

Abertura das 

malhas 

% Retida 

acumulada 

Abertura das 

malhas 

% Retida 

acumulada 

Abertura das 

malhas 

% Retida 

acumulada 

pol mm   pol mm   Pol mm  pol mm   

1,25 32,0 0,00 1,25 32,0 0,00 1,25 32,0 0,00 1,25 32,0 0,00 

1 25,0 0,00 1 25,0 0,00 1 25,0 0,00 1 25,0 0,00 

¾ 19,0 0,00 ¾ 19,0 0,00 ¾ 19,0 0,00 ¾ 19,0 0,00 

3/8 9,5 3,08 3/8 9,5 4,63 3/8 9,5 0,00 3/8 9,5 0,00 

-, 6,3 56,66 - 6,3 55,26 - 6,3 23,45 - 6,3 23,30 

- 4,8 81,82 - 4,8 79,03 - 4,8 63,22 - 4,8 56,78 

- 2,4 96,38 - 2,4 92,79 - 2,4 88,61 - 2,4 84,26 

- 1,2 96,38 - 1,2  96,21 - 1,2 95,33 - 1,2  93,31 

Fundo - 100,00 Fundo - 100,00 Fundo - 100,00 Fundo - 100,00 

MF   5,67 MF   5,61 MF   5,33 MF   5,14 

Com as caracterizações das faixas granulométricas explicitadas (Gráfico 1) foi possível comparar as 

faixas granulométricas das partículas vegetais com as faixas granulométricas dos agregados 

minerais, de uso comum nos compósitos de origem mineral utilizados na construção civil, por meio 

da inserção das suas respectivas faixas granulométricas dentro dos limites inferior e superior desses 

agregados caracterizados pela NBR 7211 (ABNT, 2005) [17]. 
 



 

395 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00

%
 a

c
u

m
u

la
d

a
 e

m
 m

a
s

s
a

abertura das malhas em milímetros-escala logarítimica

Faixa Granulométrica t1

Faixa Granulométrica g1

Faixa Granulométrica t2

Faixa Granulométrica g2

Limite inferior para Agregados Graúdos

Limite Superior para Agregados 
Graúdos

 
Gráfico 1:Faixas granulométricas para partículas de troncos e galhos  após a primeira e segunda passagem pelo moinho 

de martelos  

O aglomerante cimento Portland CP II – Z, conta com disponibilidade permanente no mercado de 

materiais para a construção civil. 

O óxido de cálcio ou cal virgem, aglomerante aéreo, foi transformado em hidróxido de cálcio 

conhecido na construção civil como pasta de cal e utilizado como agente de pré-tratamento sobre as 

partículas de troncos e partículas de galhos. 

Foi incluído no estudo, o uso de plastificante com origem em lignosulfonados e reforçador de 

aderência derivado de copolímeros estireno, como aditivo que, misturado a água de amassamento 

proporciona a diminuição da tensão superficial e a melhora de aderência entre as partículas na pasta 

de cimento.  

Métodos. O trabalho explorou um novo procedimento de obtenção de compósitos de madeira 

cimento com aplicação de compactação vibro mecânica dispensando o uso de prensas e 

grampeamento ao compósito recém obtido seguido o roteiro do mapa conceitual, (Figura 1). 
 

Figura 1: Mapa conceitual para o estudo exploratório do compósito madeira cimento 

Compósito 

madeira cimento 

Condicionantes hipóteses do 

trabalho 

 Série de estudo 

1ª 

 Séries de estudo 

2ª, 3ª 

COM 

Partículas de  

troncos e galhos; 
 

Partículas 

graúdas; 
 

Cimento comum; 
 

Compactação 

vibro dinâmica. 

 

 

 

 

Prospecção de 

compósito madeira 

cimento por 

método empírico e 

avaliação 

qualitativa 

 

 

 

 

Controle de parâmetros 

de insumos e avaliação 

quantitativa dos 

resultados dos ensaios 

conforme norma 

técnica 

  SEM 

Prensagem; 
 

Grampeamento 

pós prensagem; 
 

Uso de cimentos 

especiais; 
 

Passivo 

ambiental. 

 

Amparado pela NBR 8953 (ABNT, 2009) [18], no grupo 1 e classe C10, isto é,  permitida a 

resistência característica dos compósitos à compressão até a tensão de 10MPa, foram preparados e 

moldados corpos de prova com o formato de paralelepípedos com  volume de meio decímetro 

cúbico e cilindros com oitenta e oito centímetros cúbicos. A (Tabela 2) apresenta o plano 
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experimental aplicado ao estudo com os consumos dos insumos e aplicação de pré-tratamentos às 

partículas.  
Tabela 2: Plano experimental 
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Á
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N
ú

m
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C
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1ª 

 

T1 t1  
15

0 
75,0 N N N N S N N N N N 16 

T2 t1  
17

5 
87,5 N N N N S N N N N N 16 

T3  g2 
17

5 
87,5 N 

4,3

7 
N N S N N N N N 16 

T4  g2 
17

5 
87,5 N N N N N N N S S S 16 

 

2ª 

T1  g2 
17

5 
58,3 17,5 

5,2

5 

37,

9 
ABNT S S S S N N 10 

T2  g2 
17

5 
58,3 17,5 

5,2

5 

37,

9 
ABNT S N S S N S 10 

T3  g2 
17

5 
58,3 17,5 

5,2

5 

37,

9 
ABNT S N N S N S 10 

T4  g2 
17

5 
87,5 

26,2

5 
N N ABNT N N N S S S 10 

 

3ª 

T1 t1  
17

5 
58,3 17,5 

5,2

5 

37,

9 
ABNT S N N S N S 10 

T2  g1 
17

5 
58,3 17,5 

5,2

5 

37,

9 
ABNT S N N S N S 10 

T3 t2  
17

5 
58,3 17,5 

5,2

5 

37,

9 
ABNT N N N S S S 10 

T4  g2 
17

5 
58,3 17,5 

5,2

5 

37,

9 
ABNT N N N S S S 10 

Legenda: S: Sim; N: Não 

Nota: Os insumos estão apresentados para 0,5 dm³ do compósito madeira cimento 

A investigação das dosagens preliminares do compósito, na primeira série conforme o plano 

experimental (Tabela 2), consumiu 150g e 175g de cimento Portland e 0,5dm
3
 de insumos vegetais 

para o tratamento T1 e tratamentos T2, T3 e T4 respectivamente. As partículas vegetais soltas foram 

misturadas com a pasta de cimento, preparada com 75g e 87,5g de água respectivamente, sendo que 

o compósito formado foi moldado em um bloco de paralelepípedo com o volume equivalente a 

0,5dm
3 

nas dimensões de 16,5 cm X 6,5 cm x 4,66, cm, (Figura 2) (A) e (B). O mesmo 

procedimento aconteceu para os tratamentos T2, T3 e T4, variando-se os consumos de cimento 

aditivos e pré-tratamento aplicado às partículas em relação ao tratamento T1 (Tabela 2). 

Na segunda e terceira série seguindo as recomendações da NBR 5738 (ABNT, 2003) [19], foram 

preparados corpos de prova cilíndricos, (Figura 3). Os procedimentos do preparo do compósito 

foram precedidos do pré-tratamento das partículas, (Tabela 2). As adições dos plastificantes e 

reforçadores de aderência ocorreram pela via aquosa sendo descontados dos volumes adotados no 

fator água cimento (A/C). Para o preparo do compósito foram misturados, cimento Portland CP II - 

Z e água adicionando-se a água sobre o pó, com fator de correção de água [3]. Os corpos de prova 

foram conformados em cilindros de PVC com dimensões de quatro centímetros de diâmetro por 

oito centímetros de altura, com um corte na geratriz para facilitar a desmoldagem sem aplicação de 

esforços. O método de compactação [20] foi vibro dinâmico com aplicação de 220N de carga de 

impacto vertical a 3000 RPM.  
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                                       (a)                                                                    (b) 

Legenda: Forma e corpos de prova com partículas g1 e t1 (a) 

Forma e corpo de prova com partículas g1 (b) 

Figura 2: Forma e corpo de prova 

 
Figura 3: Corpos de prova e moldes de PVC cilíndricos 

Os corpos de prova foram cheios com o compósito em três fases, para evitar falhas ou vazios 

internos, durante o processo de compactação vibro dinâmica e o compósito ficou confinado durante 

sete dias no interior dos moldes. 

Depois de desmoldados, os corpos de prova foram curados ao ar respeitadas as condições de vinte e 

oito dias ditadas pela NBR 5738 (ABNT, 2003)[19]. Foram mantidos e curados em ambiente 

abrigado e rompidos aos vinte e oito dias, de acordo com a NBR 5739 (ABNT, 2007) [21] adaptada, 

tendo os resultados da média das repetições analisados e avaliados por processo estatístico 

descritivo. 

Resultados e discussões  

Os resultados e as avaliações qualitativas e quantitativas respectivamente referentes à primeira, 

segunda e terceira série de amostras estão apresentados na (Tabela 3).  

Consideradas essas observações da primeira série foram preparados, a segunda e a terceira série do 

estudo. Foram conformados corpos de prova cilíndricos, com o compósito madeira cimento para 

quais se apresentaram com a melhor tendência de desempenho, durante a avaliação qualitativa 

procedida entre as amostras do estudo prospectivo da primeira série, com o consumo de 350g/dm³ 

de cimento.  

Com o tratamento T1 durante o estudo da primeira série observou-se o comportamento do 

compósito quanto a indicadores subjetivos, com o consumo de cimento Portland em 150 gramas por 

meio decímetro cúbico, consoante a trabalhabilidade do preparo da mistura, inicio da pega da matriz 

cimentícia, a adesão interna das partículas, a resistência ao esboramento e a resistência à torção 

manual. A melhora dos indicadores selecionados no tratamento dessa série foi proporcionado pela 

acréscimo de consumo de cimento de 150g para 175g e a inclusão do pré-tratamento aplicado às 

partículas de galhos. 
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 O acrescimento do consumo de cimento atribuído ao tratamento T2, da primeira série demonstrou 

melhora aos indicadores selecionados para a adesão interna das partículas e a resistência à torção 

manual permanecendo semelhante aos demais parâmetros para os tratamentos T3 e T4. 

Quanto à densidade apresentada pelos compósitos preparados com partículas com a faixa 

granulométrica g2, observou-se maior resultado à densidade média do compósito madeira cimento. 

O aumento da densidade deveu-se ao melhor empacotamento e ao impacto vertical aplicado pelo 

processo de vibro compactação, o mesmo incremento da densidade se repedindo nos tratamentos da 

segunda e da terceira do estudo. 

Tabela 3: Avaliação qualitativa e quantitativa fator água cimento = 0,5 
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1ª 

 

T1 t1  F F F F F  NA NA 0,526 

T2 t1  F F F M M  NA NA 0,567 

T3  g2 F F F M M  NA NA 0,761 

T4  g2 M M F M M  NA NA 0,751 
 

2ª 

T1  g2 M M M M M  10,01 2,22 
0,81

0 

T2  g2 M M B B B  19,19 5,39 
0,80

8 

T3  g2 M M B B B  20,48 
13,1

2 

0,84

1 

T4  g2 B B B B B  14,58 
13,1

1 

0,69

5 
 

3ª 

T1 t1  M B B B B  26,57 
47,3

8 

0,78

4 

T2  g1 M B B B B  20,43 
11,3

2 

0,73

6 

T3 t2  B B B B B  23,74 
13,2

6 

0,80

0 

T4  g2 B B B B B  16,91 9,64 
0,76

4 

LEGENDA: t1, t2, g1, g2: Faixas Granulométricas Utilizadas 

                       S: Sim; N: Não; NA: Não Avaliado 

                       F: Fraco ; M: Médio; B: Bom 

Na segunda série prospectada foi mantida a faixa granulométrica havendo variação do pré-

tratamento aplicado á partícula. Esse procedimento proporcionou o aumento do resultado da média 

da tensão de compressão quando comparado o tratamento T1 e os tratamentos T2 e T3. Pode-se 

notar, no tratamento T4 dessa série, que a substituição dos aditivos pela ação do pré tratamento foi 

representada pela ausência do tempo de exposição ao ar das partículas. Dessa forma a secagem 

natural, contribui para diminuir o valor da média da tensão à compressão apresentada pelos corpos 

de prova desse tratamento, embora superado o valor da média da tensão à compressão em relação ao 

tratamento T1 da segunda série. 

A terceira série desse estudo, continha alternância de faixas granulométricos e manutenção de 

aditivos em todos os tratamentos, pode-se demonstrar que, os maiores resultados para médias de 

resistência à compressão foram para os compósitos contidos nos tratamentos T1, com faixa 

granulométrica de maior MF e o tratamento T3, ambos preparados e constituídos por partículas de 

troncos.  
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Para os tratamentos da terceira série, preparados com partículas de galhos repetiram-se a tendência, 

o maior valor para a média da tensão à compressão aconteceu na faixa granulométrica, tratamento 

T2, com maior MF. Entretanto, o resultado da média dos valores da tensão à compressão com o uso 

de aditivos superou o valor apresentado pelo equivalente tratamento realizado na segunda série no 

tratamento T4. 

Conclusões 

Diante das avaliações qualitativas quanto, à facilidade da trabalhabilidade para preparo da mistura, à 

velocidade do início de pega, à adesão interna entre as partículas, à resistência ao esboroamento, à 

resistência à torção manual e das avaliações quantitativas realizadas quanto, as observações e as 

considerações fundamentadas nos resultados da massa específica e da resistência à compressão, foi 

desenvolvido um novo procedimento de produção de compósitos de madeira cimento, com cimento 

Portland, por meio de compactação vibro dinâmica tendo sido elaborado um compósito madeira 

cimento com: 

 Baixa densidade quando comparado com compósitos constituídos por meio de matriz 

cimentícia; 

 Partículas de galhos e partículas de troncos, com duas faixas granulométricas distintas, 

entendidas como graúdas, quando comparadas aos agregados minerais;  

  Ausência de prensagem, ausência de grampeamento pós-prensagem;   

 Ausência de passivos ambientais decorrentes da ação do pré-tratamento de partículas com 

hidróxido de cálcio que foram incorporadas no conteúdo do compósito; 

 Conformação com moldagem, auxiliados por aditivos com formatos geométricos diferentes 

que evidenciaram a possibilidade de elaboração de sólidos e painéis. 

Prospectar experimentalmente por meio de avaliações qualitativas e quantitativas o uso de pré-

tratamentos aplicado às partículas de Pinus spp, do cimento Portland, do método de compactação 

vibro dinâmica com a ação de aditivos plastificantes e reforçador de aderência empregado na 

construção civil possibilitou o desenvolvimento de compósito de madeira cimento com 

características físicas e mecânicas para seu uso na construção civil. 

Referências 

[01] IWAKIRI, S. Painéis de madeira reconstituída. Curitiba: FUPEF, 2005. 

[02] IWAKIRI, S.; PRATA, J. G. Utilização da madeira de eucalyptus grandis e eucalyptus dunni  na 

produção de painéis de cimento-madeira. Disponível em:< 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/10-02-20098394v14_n1_artigo%2009.pdf>. Acesso em: 

20/10/2013. 

[03] LATORRACA, J. V. de F.; IWAKIRI, S. Painéis de madeira-cimento. In: IWAKIRI, S. Painéis 

de madeira reconstituída. Curitiba: FUPEF, 2005. p. 213-239. 

[04] LIMA, A. J. M. de. Utilização de resíduo de Pinus spp e materiais cimentícios alternativos na 

produção de blocos para alvenaria estrutural. 281f. Tese (Doutorado) - Setor de Ciências 

Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2009 

[05] MATOSKI, A. Utilização de pó de madeira com granulometria controlada na produção de 

painéis de cimento-madeira. 202 f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) – Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005. 

[06] SILVA, G. C. et al. Efeito de aditivos minerais sobre as propriedades de chapas cimento-

madeira. Árvore, Viçosa, v. 39, n. 3, p. 451- 456, 2006. 



 

400 

 

[07] FRIBORT, FRYBORT, S., MAURITZ, R., TEISCHINGER, A., MULLER, U. Cement bonded 

composites - a mechanical review. Bioresources. v. 3. n. 2. p. 602-623. 2008 

[08] JORGE, F. C.; PEREIRA, C.; FERREIRA, M. F. Wood-cement composites: a rewiew. 

European Journal of wood and wood products.  Springer-Verlag , 2004. 

[09] MOLESMI, A. A. Emerging technologies in mineral-bonded woodand fiber composites. In: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PRODUTOS SÓLIDOS DE MADEIRA DE ALTA 

TECHNOLOGIA, 1., 1998, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 144-

156. 

[10] MOLESMI, A. A.  Particleboard. Londres e Amsterdam: Southern Illinois University Press, v.1 

e v.2, 1974. 

[11 KUROKI, Y. Manufacturing of light-weight cement-bonded particleboard in Japan. Forest 

Products Society, 1998. Vol. III, p. 136-142. 

[12] TSYPIN, J. Characteristics of production and application of cement-bonded particleboard in 

the Soviet Union. In: Inorganic Bonded Wood and Fiber Composite Materials. USA, v.1., p. 

55-57, 1998. 

[13] ELTOMATION WOOD CEMENT BOARD PLANTS. Eltomation Reference List. Barneveld 

Holland, 2012. 1 folder.  

       Disponível em:  <http://www.eltomation.com/Eng/references.html>. Acesso em: 22/02/2012. 

[14] ADRIAZOLA, M. K. O. Avaliação experimental por meio de protótipos e por simulação de 

painéis de madeira para habitação de interesse social. 2008. 293f. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/1884/17916>. Acesso em: 23/03/2012. 

[15] SOUZA, R. Tendências na construção. Disponível em: 

<http://www.cte.com.br/site/artigos_tecnologia_ler.php?id_artigo=1697>. Acesso em: 

28/05/2011. 

[16] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: edificações até cinco 

edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho.  Rio de Janeiro, 2008 

[17] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: Agregados para     

concreto – Especificação. Rio de Janeiro, 2005. 

[18] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8953: Concreto para fins 

estruturais - classificação por grupos de resistência – Classificação. Rio de Janeiro, 2009. 

[19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: Concreto – 

procedimento de moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2003.  

[20] PARCHEN, C. F. A. Compósito madeira cimento de baixa densidade produzido com 

compactação vibro dinâmica. 2012. 172 p. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - 

Universidade Federal do Parará, Curitiba. 

[21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto – ensaios de 

compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2007. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

401 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 05: Toxidade dos Materiais de 

Construção 
 

 

 
 



 

402 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

403 

 

Influência dos compostos orgânicos voláteis emitidos por 

componentes utilizando polímeros virgens e reciclados na qualidade 

do ar interno dos edifícios 

CHAVES, A.L.O.1, a, BALDAN, V.J.S.2,b,SICHIERI, E.P.3,c, PABLOS, 
J.M.4,d,MACHADO, L. C. M.5, e e CERVINI, P.6, f 

1
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, Brasil 

2
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 13566-590, Brasil 

3
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 13566-590, Brasil 

4
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 13566-590, Brasil 

5
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 13566-590, Brasil 

6
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 13566-590, Brasil 

a
andreochaves@yahoo.com.br, 

b
victor.baldan@gmail.com, 

c
sichieri@sc.usp.br,

 

d
pablos@sc.usp.br, 

e
luis@iqsc.usp.br, 

f
pcervini@iqsc.usp.br, 

Palavras-chave:Compostos orgânicos voláteis, Polímeros, Qualidade do ar interno. 

Resumo. Nas últimas décadas tem crescido a preocupação da comunidade científica sobre os 

efeitos da qualidade do ar interno na saúde humana.  As pessoas passam a maior parte do 

tempo dentro dos edifícios, e que estes locais são, na maioria das vezes, es tanques e com baixas 

taxas de renovação do ar.  Aliado a este problema, avanços na tecnologia da construção 

levaram ao aumento da utilização de materiais sintéticos, e com eles surgiram novas fontes de 

contaminantes.  Prova disto são os revestimentos de piso e parede em PVC, formulados com 

uso de platificantes, substâncias tóxicas que volatilizam do polímero, contaminando o ar 

ambiente, e os componentes sintéticos confeccionados com polímeros reciclados, como é o 

caso do piso de madeira sintética, e de pesquisas com painéis de fechamento produzidos a partir 

de resíduos sólidos industriais poliméricos estabilizados em matriz com resina do óleo da 

mamona e com revestimentos produzidos a partir da reutilização de resíduos de PVC. 

Entretanto, há estudos indicando a emissão de substâncias tóxicas por tais componentes, como 

por exemplo, a emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs).  Com base nestes fatos, foi 

proposto nesta pesquisa realizar ensaio de termogravometria acoplada ao espetrometro de infra-

vermelho (TG-FTIR), para poder analisar quantitativamente e qualitativamente os COVs 

emitidos pelos revestimentos de PVC e dos painéis citados. Por fim são realizadas comparações 

entre os resultados dos dois tipos de componentes poliméricos, e seus impactos sobre a 

qualidade do ar interno nas edificações.  

Introdução 

Nas ultimas décadas, os polímeros sintéticostem sido cada vez mais empregados na construção 

civil, em funções como acabamento, encaixes, instalações e isolamento.  Pois, além das vantagens 

como durabilidade, tenacidade, resistência à ação de agentes atmosféricos, e altos valores de 

isolamento, estes materiais possuem peso reduzido e oferecem facilidade de montagem. Dentre os 

polímeros, além de ter estas características, o PVC é o mais versátile tambémfacilmente adaptável 

às especificações de projeto. 

A versatilidade do PVC é definida durante a formulação, pois comosão incorporados aditivos àsua 

resina, o polímero tem suas características alteradas dentro de um amplo espectro de propriedades 

em função da aplicação final, variando desde o rígido ao extremamente flexível[1].Quantoaos 
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aditivos que conferem flexibilidade ao polímerosão denominadosplastificantesftalatos, que 

normalmente apresentam uma incorporação física e não uma ligação química com a resina, e assim 

podem ser liberados por evaporação [2]. Como são substancias tóxicas, representam enormes riscos 

à saúde humana e ao ambiente [3]. 

No entanto, é cada vez maior a aplicação de revestimentos de PVC flexível em paredes e de 

compostos flexíveis de PVC como pisos.  No caso dos compostos, conhecidos como pisos vinílicos, 

são fabricados em variedades de estilos e composições, e por isto são amplamente instalados em 

edifícios residências e comerciais, na forma de laminas ou azulejos.  Estes tipos de pisos são 

compostos principalmente por uma mistura de cloreto de polivinila, material de enchimento tal 

como carbonato de cálcio, plastificantes orgânicos tais como ftalatos de dioctilo, além de outros 

aditivos tais como estabilizantes, lubrificantes, antioxidantes e corantes, utilizados para ajudar no 

processamento e funcionalidade do produto [4]. 

Emissão de COVs pelos revestimentos. O contexto apresentado anteriormentetem sido motivo 

para preocupação, pois, cada vez mais, as pessoas passam a maior parte do tempo dentro dos 

edifícios fechados e com baixas taxas de ventilação, ficam diretamente expostas aos compostos 

químicos[5].Pois, a maioria dos materiais de acabamento e construção associados com emissões de 

VOC envolvem revestimentos de piso, parede e teto, adesivos, pinturas, portas e móveis 

embutidos[6,7].  Ou seja, os componentes aplicados para dar acabamento aos ambientes internos, 

também podem funcionar como fonte de contaminação e serem responsáveis pela deterioração da 

qualidade do ar nestes ambientes. 

Nos Estados Unidos, em 1998, 214 toneladas de PVC foram usadas na produção de pisos vinílicos, 

os quais apresentaram emissão de uma série de compostos orgânicos voláteis (COVs), que 

normalmente migram do interior do material para sua superfície exposta por difusão e, em seguida, 

migram para o ar circundante por meio de partição.  Por isto, a caracterização dos pisos vinílicos 

como fonte de COVs interiores requer uma avaliação tanto da taxa quanto da quantidade de COVs 

que podem ser emitidos[4]. 

Saúde dos ocupantes. A exposição aos COVs com elevadas concentrações nos edifícios recém-

construídos tem sido frequentemente vinculados a uma ampla gama de efeitos adversos à saúde.  A 

exposição aguda aos COVs pode resultar em irritação dos olhos, nariz e garganta, efeitos sensoriais, 

danos ao fígado, rins e sistema nervoso central, exacerbação da asma, alergias e efeitos respiratórios 

[8,9,10,11].  Além disso, os potenciais efeitos crónicos incluem pulmão, relacionados com o sangue 

(leucemia e linfoma não-Hodgkin), e cânceres do trato biliar [12,13]. 

Diante deste panorama, alguns edifícios já estão sendo chamados de doentes, devido à péssima 

qualidade do ar em seus recintos. Também foi criada a expressão “SickBuildingSyndrome” (SBS), 

caracterizada por um estado doentio transitório dos usuários, já que os sintomas normalmente 

desaparecem quando as pessoas afetadas deixam o edifício [14].  Nestes ambientes, em torno de 

20%, apresentam uma série de sintomas [15]. Por isto é importante controlar algumas das principais 

fontes de evaporação destas substâncias em recintos fechados, provenientes de materiais de 

construção, acabamento, decoração e mobiliário [5]. 

Materiais e métodos 

Neste estudo foram selecionadas duas amostras de piso vinílico, sendo uma da linha Essence e outra 

da linha Dinamic, ambas da marca TarketFademac.  Medidas simultâneas de TG/DTG e DTA das 

amostras foram obtidas em um módulo SDT Q600 (TA Instruments), sob atmosfera dinâmica de N2 

(50 mL min
-1

), a uma razão de aquecimento de 10°C min
-1

, usando amostras com massas em torno 

de 7 mg. Foram usados suportes de amostra de alumina, por aquecimento da temperatura ambiente 

até 1000°C. O módulo foi calibrado para temperatura com alumínio 99,99%.Os voláteis de 

decomposição das amostras foram coletados e analisados via acoplamento da saída de gás do 

módulo SDT Q600 (TA Instruments) com um espectrofotômetro de Infravermelho por 

Transformada de Fourier(FTIR), modelo NicoletiS 10 da ThermoScientific. 
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Preparação das amostras. As amostras dos pisos foram cortadas em pequenos pedaços, com no 

máximo a 15 mg, a amostra do adesivo vinílico foi cortado em pequenas tiras, de maneira a ser 

acomodada na mesma proporção de 15 mg dentro do cadinho.  A amostra de cola foi inserida no 

estado líquido, por espalhamento dentro do cadinho.  Todas as amostras foram depositadas em 

cadinhos de alumina e depois tiveram suas pesagens conferidas na balança eletrônica digital EQQ 

410. 

Análises e Resultados 

Foram utilizadas técnicas termoanalíticas nos estudos das amostras dos pisos como um método de 

caracterização da estabilidade térmica, decomposição e a quantificação dos componentes voláteis 

são importantes para um conhecimento das substâncias presentes e de suas implicações. 

Piso Essence. O piso Essence mostrou-se termicamente estável até aproximadamente 110,8°C 

em N2. A curva TG mostra três eventos de decomposição, que desdobra em quatro etapas na DTG. 

Em uma primeira etapa de 110,8-354,3°C a perda de massa de 26,4% foi atribuída à saída de 

moléculas de HCl (àcido Clorídrico) e de pequenas moléculas dos aditivos, como por exemplo o 

Hexano. Na etapa seguinte, entre 354,3-585,1°C, uma perda de 10,5% da massa inicial e depois na 

etapa seguinte, entre 585,1-781,9°C, uma perda de 19,8% da massa inicial foi observada produzindo 

um resíduo carbonizado de 41,9% em 993,8°C, de acordo com a (Figura 1).  

Os dados das curvas TG/DTG e DTA em atmosfera de N2 (vazão de 50 mL min
-1

), razão de 

aquecimento 10 °C min
-1

, são apresentados na (Tabela 1). 

Tabela 1.Dados experimentais da decomposição térmica do Piso Essence em atmosfera de [N2]. 

 1
a
 etapa 2

a
 etapa 3

a
 etapa 4

a
 etapa resíduo 

Intervalo de 

temperatura (
o
C) 

110,8 – 354,3 354,3 – 448,9 448,9 – 585,1 585,1 – 781,9 993,8 

Perda de massa (%) 26,44 9,06 1,42 19,81 41,92 

Evento térmico endo exo exo endo ----- 

 
Figura 1. Curvas simultâneas de TG/DTG e DTA do Piso Essence, em atmosfera de N2 (50 mL min

-1
), razão de 

aquecimento de 10 
°
C min

-1
, massa = 14,4100 mg e cadinho de alumina.Fonte: Ensaios - laboratório de Análise 

Térmica, Eletroanalítica e Química de Soluções, IQSC–USP. 

A primeira etapa de decomposição foi o mais rápido devido à liberação de ácido clorídrico e outros 

compostos orgânicos, presentes na composição da amostra.  A terceira etapa de decomposição, mais 

demorada, em razão da resistência dos resíduos gerados pelas cargas minerais. 

Os espectros de FTIR obtidos dos gases voláteis da decomposição da amostra pico Essence são 

demonstrados na (Figura 2), os espectros de FTIR dos momentos máximos de liberação dos gases 



 

406 

 

foram obtidos em 27,6 min, 45. 8 min e 71.512 min. De acordo com a taxa de aquecimento e da 

temperatura inicial, as temperaturas foram de 295°C, 585°C, 735°Crespectivamente.  Além desses, 

a figura também mostra os espectros de FTIR em 0,3 min (18,8°C) e a 99,9min (993,8°C). 

Os voláteis analisados em bandas de absorção na região entre 3100 e 2800 cm¯¹ foram notados e 

atribuídos ao HCl (cloreto de hidrogênio) e aos hidrocarbonetos (os aditivos).Os voláteis analisados 

nesta região do espectro, em 25,8 min (285°C) de decomposição, apresentaram traços de HCl e 

demonstraram que a presença de aditivos na composição da massa pouco afetou o tempo da 

liberação deste composto.  Outros voláteis observados nas bandas de absorção entre 3100 e 2800 

cm¯¹ foram atribuídos à presença do hexano, e na região entre 1500 e 1100 cm¯¹ indicaram traços 

de alcoóis primários - hexanol, octanol e nonanol.  

Estes primeiros resultados estão de acordo com [16], os quais afirmaram que na região entre 3200 e 

2800 cm¯¹ as vibrações de deformação axial das ligações C-H representam a presença de alcanos e 

de grupos alifáticos, e que o pico à 2980 cm¯¹ indica a evolução do hidróxido de cloro (HCl), que é 

o principal produto gasoso da pirólise do PVC.  Além de que uma pequena quantidade de PVC 

presente no composto é normalmente eliminada até 354,32°C, pois até alcançar esta temperatura o 

polímero passa por um processo de liberação do cloro, conhecido por desidrocloração, onde cerca 

de 90% do cloro contido nele é liberado junto ao hidrogênio.  O PVC torna-se pirolizado com 

baixas estruturas cíclicas ou lineares de hidrocarbonetos, e com isto, além do HCl, outros pequenos 

hidrocarbonetos gasosos são produzidos. 

 
Fig.2. Espectros de infravermelho com transformada de Fourier, Gram-Schmit, amostra do piso vinil Essence a 285°C. 

Fonte: Ensaios - laboratório de Análise Térmica, Eletroanalítica e Química de Soluções, IQSC–USP. 

Em outro momento da decomposição, aos 34,2 min (365°C), passou-se a observar voláteis na região 

entre 3200 e 2600 cm¯¹, que além da liberação de HCl indicaram a presença do HCl do dimetil-

hexano, e também na região entre 800 e 1600 cm¯¹, onde era evidente a presença de ciclohexanol e 

pentadecano.  Aos 43.652 min., aos 455°C, observou-se que em bandas de absorção entre 3100 e 

2800 cm¯¹ alguns picos apontavam a presença de heptano,4-nonano e 1-hexanotiol.   
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Aos 56,0 min (585°C) de decomposição, observou-se o surgimento de traços de 5-nonanol, 4-

decanol e 1-hexanotiol.  Depois os 71.5 min (735°C)e com perda de massa de 51,7 %, os voláteis 

analisados nas bandas de absorção entre 2500 e 2200 cm¯¹ indicavam forte liberação de dióxido de 

carbono, acompanhados de traços de 3,5-diclorofenol, nas regiões entre 3400 e 2800 cm¯¹ e entre 

1700 e 400 cm¯¹. Finalmente ao término da decomposição aos 99,9 min (993,8°C), observou-se a 

volatização de compostos como monóxido de carbono e deca-hidro naftaleno -D18, nas regiões 

entre 2400 e 1900 cm¯¹. 

Piso dinamic. O piso Dinamic mostrou-se termicamente estável até aproximadamente 100°C em 

N2. A curva TG mostra três eventos de decomposição, que desdobra em cinco etapas na DTG. Em 

uma primeira etapa de 101,6 – 361,9°C a perda de massa de 10,9% foi atribuída à saída de 

moléculas de HCl (ácido clorídrico) e de ácido acético. Na etapa seguinte, entre 361,9 - 630,6°C, 

uma perda de 9,9% da massa inicial, depois na etapa seguinte, entre 630,6 - 802,1°C, uma perda de 

24,4% da massa inicial e depois a última etapa, entre 802,1 – 950,9°C, uma perda de 0,98% da 

massa inicial, foi observada produzindo um resíduo carbonizado de 53,6% em 994,4°C, de acordo 

com a (Figura 3). 

Os dados das curvas TG/DTG e DTA em atmosfera de N2 (vazão de 50 mL min
-1

), razão de 

aquecimento 10 °C min
-1

, são apresentados na (Tabela 2). 

Tabela 2. Dados experimentais da decomposição térmica do Piso Dinamic em atmosfera de [N2]. 

 1
a
 etapa 2

a
 etapa 3

a
 etapa 4

a
 etapa 5

a
 etapa resíduo 

Intervalo de 

temperatura 

(
o
C) 

101,6 – 361,9 361,9 – 517,0 517,0 – 630,6 630,6 – 802,1 802,1 – 950,9 994,4 

Perda de  

massa (%) 
10,92 4,22 5,65 24,43 0,98 53,55 

Evento térmico endo exo endo endo endo ----- 

 
Figura 3. Curvas simultâneas de TG/DTG e DTA do Piso Dinamic, em atmosfera de N2 (50 mL min-1), razão de 

aquecimento de 10 °C min-1, massa = 14,2860 mg e cadinho de alumina.Fonte: Ensaios - laboratório de Análise 

Térmica, Eletroanalítica e Química de Soluções, IQSC–USP. 

Os espectros de FTIR obtidos dos gases voláteis da decomposição da amostra pico Dinamic são 

demonstrados na (Figura 4), os espectros de FTIR dos momentos máximos de liberação dos gases 

foram obtidos em 27,6 min, 45,8 min, 56,0 min e 71,5 min. De acordo com a taxa de aquecimento e 

da temperatura inicial, as temperaturas foram de 279°C, 450°C, 599°C e 749°C respectivamente. 

Além desses, a figura também mostra os espectros de FTIR em 0,3 min (22,6°C) e a 99,9min 

(994,4°C). 

Os primeiros voláteis foram analisados na região do espectro entre 2400 e 2200 cm¯¹, aos 24,2 min 

(265°C), e indicaram forte liberação de ácido clorídrico e aos 28,7 min (315°C), outros voláteis 
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foram observados nas bandas de absorção entre 3100 e 2700 cm¯¹,  entre 2000 e 1700 cm¯¹ e 

abaixo de 1500 cm¯¹, foram atribuídos à forte presença de um composto pertencente à categoria dos 

ácidos carboxílicos: o ácido acético (ou ácido etanóico). 

 
Figura 4 - Espectros de infravermelho com transformada de Fourier da amostra do piso vinil Dinamic em (A) 23°C, (B) 

279°C, (C) 450°C, (D) 599°C, (E) 749°C e (F) 994°C.Fonte: Ensaios - laboratório de Análise Térmica, Eletroanalítica e 

Química de Soluções, IQSC–USP. 

Aos 30,5 min (330°C) de decomposição, continuou-se a liberação do volátil ácido acético e foram 

observados nas bandas de absorção nestas mesmas regiões.   

Na sequência, aos 32,4 min (350°C), voltaram a ser observadas bandas de deformação axial de c = 

o, o que ainda indicava a liberação de ácido acético.  Na continuação do processo de decomposição 

térmica em 40,2 min (425 °C), foi observada a absorção correspondente à deformação axial C-H, na 

região entre 3100 e 2700 cm¯¹, atribuída à presença de heptano e4-nonano; as vibrações de 

deformação axial C-O, que indicam liberação do 1-hexanotiol, grupo dos alcoóis e vibrações de 

deformação axial de S – H mercaptans, atribuídas a presença da substância dissulfeto de amil. 

Aos 47,3 min (495°C), nas mesmas bandas de absorção da região anterior, além de continuarem os 

traços de 1-hexanotiol e dissulfeto de amil, começou a ser indicada a presença de outras substâncias 

dos grupos dos alcoóis: 5-nonanol e 4-octanol.  Em seguida, aos 59.2 (615°C) e 74.7 min (765°C), 

observou-se voláteis na região entre 2400 e 2200 cm¯¹, que indicavam forte presença do dióxido de 

carbono, e de alguns traços de diclorofenol, da categoria dos organoclorados.   

Aos 82,3 min (845°C), na região entre 2300 e 1900 cm¯¹, ficou evidente a presença de monóxido de 

carbono. 

A partir desses resultados de FTIR dos voláteis obtidos da decomposição, pode-se compreender a 

liberação de HCl da amostra de um dos pisos em 295°C, o que demonstra que os aditivos nele 

presentes não afetaram o tempo de liberação do cloro e do hidrogênio, mas prolongaram a 

degradação do produto.   Quanto à emissão dos alcanos, em diferentes faixas de temperatura, advém 
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da quebra de ligações entre átomos de hidrogênio e carbono, separando as moléculas destes 

hidrocarbonetos das macromoléculas das resinas de PVC que fazem parte da composição do piso. 

Os alcanos pertencem à categoria dos hidrocarbonetos alifáticos saturados, utilizados como 

solventes para solubilizarem as resinas de PVC.  Sendo que a solubilidade de um polímero em um 

determinado solvente depende basicamente da constituição molecular e da polaridade de ambos, ou 

seja, deve haver um grau de semelhança entre polímero e as substâncias químicas que irão 

solubilizá-lo.  Neste caso, como as moléculas das resinas de PVC são fortemente polares, em função 

da presença do átomo de cloro, é importante ser considerada a polaridade do solvente a ser utilizado 

[1]. 

Quanto ao ciclohexanol liberado é um álcool secundário, de fórmula C6H11OH, consistindo de um 

anel ciclohexano com um átomo hidrogênio substituído por um grupo hidroxila (LIDE, 2005).  As 

bandas características dos espectros dos álcoois provêm da deformação axial de O – H, um 

grupamento hidroxila livre, que absorve fortemente entre 3650 e 3584 cm¯¹.  Estas bandas são 

observadas apenas em fase vapor, em soluções muito diluídas em solventes apolares [17].   

Analisando a liberação de dióxido de carbono deve-se ao início da decomposição térmica da matéria 

orgânica, que é acentuada pela porção de carga mineral presente na composição da amostra.  De 

acordo com [18] o início do processo de pirólise é iniciado por traços de oxigênio ou outras 

impurezas oxidantes, que são incorporadas pelos polímeros durante seu processamento.  O processo 

envolve a formação de grupamentos hidroperóxidos, (ROOH), cuja decomposição produz espécies 

altamente reativas (H
.
 e HO

.
), e que ao regirem com oxigênio resultam na formação de diferentes 

espécies químicas, como os hidrocarbonetos de baixo peso molecular.   

O primeiro hidrocarboneto aromático identificado na decomposição da amostra de um dos pisos foi 

o benzeno, que consiste numa substância usada como solvente e matéria-prima básica na produção 

do polímero que compõe o piso.  A exposição ao benzeno tem graves efeitos na saúde, sendo que a 

respiração de curto prazo de níveis elevados desta substância pode resultar em morte, enquanto que 

os níveis baixos podem causar sonolência, tontura, batimento cardíaco rápido, dor de 

cabeça, tremores, confusão e inconsciência. 

Quanto ao benzeno é liberado a partir da quebra entre ligações de carbono e hidrogênio, presentes 

na fração de PVC contida na amostra.  O diclorofenol também liberado, de fórmula C6H4Cl2O, 

deriva do fenol que é caracterizado como uma hidroxila ligada ao anel benzênico. 

Conclusões 

A análise térmica escolhida para este estudo através de técnicas acopladas de TG-FTIR pôde 

fornecer algumas informações sobre a tendência de reação dos revestimentos de piso em PVC, 

quando submetidos às altas temperaturas.  Neste caso foi importante identificar que entre 200°C e 

300°C, em termos de compostos orgânicos voláteis, apenas o HCl foi liberado de ambas as amostras 

de piso testadas, e que apenas acima desta faixa de temperatura foram liberadas substâncias 

consideradas tóxicas como hidrocarbonetos, alcoóis e monóxido de carbono.   

Tal fato demonstra que a presença de aditivos na composição da massa destes revestimentos 

sintéticos, permite-lhes uma boa estabilidade térmica, em qualquer temperatura ambiente no interior 

dos edifícios.  Entretanto, se o foco desta análise fosse a estabilidade térmica destes revestimentos 

no início de um processo de incêndio, ou seja, na etapa de pirólise, que no caso do PVC acontece 

acima dos 200°C, seria um fator de grande preocupação.  Pois a liberação de hidrocarbonetos, 

alcanos e monóxido de carbono, durante as análises térmicas, demonstra que durante a pirólise 

haveria a potencial liberação de gases combustíveis, com altos riscos aos ocupantes. Assim como a 

liberação cloreto de hidrogênio (HCl) denota a emissão de gases corrosivos. 

Outro fato a ser considerado são os revestimentos sintéticos confeccionados com polímeros 

reciclados, como é o caso do piso de madeira sintética, e dos revestimentos produzidos a partir 

da reutilização de resíduos de PVC, empregados atualmente em edifícios; e também as 

pesquisas com painéis de fechamento produzidos a partir de resíduos sólidos industriais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cicloexano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidroxila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_na_sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cefaleia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cefaleia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tremor
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poliméricos estabilizados em matriz com resina do óleo da mamona, que estão sendo realizadas 

no laboratório de construção do Instituto de Arquitetura da Universidade de São Paulo, Brasil. 

Os quais, em futuras pesquisas, deverão ser analisados térmicamente pela mesma técnica de 

TG-FTIR para a verificação de emissão de COVs, assim como foi realizado neste trabalho com 

os revestimentos sintéticos confeccionados com polímeros virgens. 

Referências 

[1] Rodolfo JR., Nunes eOrmanji.  Tecnologia do PVC.Publ. Braskem, São Paulo, 2006. 

[2] Zaioncz, Soraia.  Estudo do Efeito de Plastificação Interna do PVC Quimicamente Modificado.  

Dissertação apresentada ao Curso de PG em Química, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2004. 

[3] Thorton, Joe.  Environmental Impacts ofPolyvinyl Chloride (PVC) Building Materials.  Paper 

forHealthyBuiding Network. Washington, D.C., USA, 2002. 

[4] Cox, S., Little, J. e Hodgson. Measuring Concentration of VOCs in Vinyl Flooring.Journal of 

the Air & Management Association, London, UK, 2012. 

[5] Brickus, Leila e Neto, Francisco.  A Qualidade do Ar de Interiores e a Química.  Artigo 

publicado pelo Instituto de Química - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. 

[6] Chino S, Kato S, Seo J, AtakaYStudy on emission of decomposed chemicals of esters contained 

in PVC flooring and adhesive. Build. Environ. 2009; 44:1337–1342 

[7] Nicolle J, Desauziers V, Mocho P, RamalhoOOptimization of FLEC-SPME for field passive 

sampling of VOCs emitted from solid building materials. Talanta.2009; 80:730–737. 

[8] Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Damberger B, Tappler P, KundiMHealth complaints and 

annoyances after moving into a new office building: a multidisciplinary approach including 

analysis of questionnaires, air and house dust samples. Int. J. Hyg. Environ. Health.2006; 

209:65–68. 

[9] Mendell MJ. Indoor residential chemical emissions as risk factors for respiratory and allergic 

effects in children: a review. Indoor Air.2007; 17:259–277.  

[10] Rumchev K, Brown H, SpickettJVolatile organic compounds: do they present a risk to our 

health? Rev. Environ. Health.2007; 22:39–55.  

[11] Sarigiannis DA, Karakitsios SP, Gotti A, Liakos IL, KatsoyiannisAExposure to major volatile 

organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk. 

Environ. Int. 2011; 37:743–765.  

[12] World Health Organization, Regional Office for Europe. Air quality guidelines for Europe. 

Copenhagen: World Health Organization; 2000.  

[13] International Agency for Research on Cancer. Agents classified by the IARC monographs, 

volumes 1–108 [Internet]. Lyon: International Agency for Research on Cancer; c2013. [cited 

2013 Jul 15]. Availablefrom: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf 

[14] Carmo, Adriano e Prado, Racine. Qualidade do Ar Interno. Texto Técnico, TT/PCC/23, Escola 

Politécnica da USP. São Paulo, 1999. 

[15] Robertson, G. Sick Buildings - Effects, causes, analysis and prevention. In: Councill on Tall 

Building and Urban Habitat. Rehabilitation of Damaged Buildings.Bethlehem, Le High 

University, 1995.p.70 - 88. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf


 

411 

 

[16] Ma, S.; Lu, J. e Gao, J.  Study of the Low Temperature Pyrolysis of PVC.Artigo publ. Energy 

& Fuels.University of Science and Technology, Shanghai, China, 2002. 

[17] Silvernstein e Webster.Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos.  Ed. LTC – 

Livros técnicos e científicos, sexta edição.  Rio de Janeiro, RJ, 2000. 

[18] Jorge B. Gallo e José A. M. Agnelli. Aspectos do comportamento de polímeros em condições 

de incêndio.  Artigo publ. Revista Polímeros, Vol.8, São Carlos, 1998. 

[19] Banegas, R.Estudos em Filmes Formados por PVC e Agentes Plastificantes: Estabilizantes, 

Morfologia, Propriedades Térmicas e Mecânicas.  Dissertação submetida à Universidade 

Federal de Santa Catarina.  Florianópolis, 2011. 

[20] Boettner e Gwendolyn. Produtos de Combustão Voláteis do PVC. Department of 

Environmental and Industrial Health, University of Michigan, 1981. 

[21] Clausen, P.A.; Lauersen, B.; Wolkoff, P.; Rasmusen, E.; Nielsen, P.A.Emission of Volatile 

Organic Compounds from a Vinyl Floor Covering. In ASTM STP 1205; Nagda, N.L., Ed.; 

American Society for Testingand Materials: Philadelphia, PA, 1993; pp 3-13. 

[22] Coaker, A.W.; Wypart, R.W. Vinyl Chloride Resins: Suspension, Emulsion, Microsuspension, 

and Bulk (Mass). In Handbook of PVC Formulating;Wickson, E.J., Ed.; John Wiley & Sons: 

New York, 1993; pp. 15-113. 

[23] Lide, D.Handbook of Chemistry and Physics.  85
th

 Edition, Boca Raton. Florida, EUA, 2005. 

[24] Lundren, B.; Jonsson, B.; Ek-Olausson, B.A. Material Emissions of Chemicals—PVC Flooring 

Materials; Indoor Air 1999, 9, 202-208. 

[25] Mcginty,Scognamiglio, Letiziaet al.  Fragrance material review on 2,6-dimethyl-4-

heptanol.Publ. Food and Chemical Toxicology.  Institute for FragranceMaterials, NJ, USA, 

2010. 

[26] Vinhas, Glória.  Estabilidade à Radiação Gama do Poli(cloreto de vinila) Aditivado e do 

Poli(cloreto de vinila) Quimicamente Modificado.Tese submetida ao Departamento de química 

da Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  Pernambuco, 2004. 

[27] Zhu, H.M.; Jiang, X.M.; Yan, J.H. et al. TG-FTIR analysis of PVC thermal degradation and 

HCl removal.Artigo publ. Science Direct.  Zhejiang University, Hangzhou, China, 2007.  

[28] Shinohara N, Kai Y, Mizukoshi A, etalOn-site passive flux sampler measurement of emission 

rates of carbonyls and VOCs from multiple indoor sources. Build. Environ. 2009;44:859–863. 

[29] STARK and MATUANA.Characterization of weathered wood–plastic composite surfaces 

using FTIR spectroscopy, contact angle, and XPS.Publ. PolymerDegradationandStability. 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691510003133
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691510003133
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910


 

412 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

413 

 

 Influência das rochas ornamentais na adição do nível do gás radônio 

no interior do ambiente construído  

 P.G.Q. Amaral1, a, A.C. Artur2,b, D.M. Bonotto2,c e T.M.B. Galembeck2,d  
1
 IAU – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, USP – Universidade São Paulo, Av. Trabalhador São 

Carlense, 400, CEP.: 13566-590, São Carlos-SP, Brasil 

2
 DPM – Departamento de Petrologia e Metalogenia, Unesp – Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Av. 24A, 1515, CEP.: 13506-900, Rio Claro-SP, Brasil
  

a
paulogiovany@usp.br, 

b
acartur@rc.unesp.br, 

c
dbonotto@rc.unesp.br, 

d
tamarmbg@rc.unesp.br 

Palavras-chave: rochas ornamentais, gás radônio, radioatividade, contaminação indoor. 

Resumo. O presente trabalho apresenta resultados sobre a possível adição do gás radioativo 222Rn 

nos ambientes de convívio humano causada pelo emprego de rochas ornamentais em interiores de 

obras civis com baixa circulação de ar. Para os estudos foram selecionadas dez rochas “graníticas” 

dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais comumente utilizadas como rochas ornamentais e 

para revestimento, as quais foram submetidas a análises petrográficas, determinações de índices 

físicos e do teor de U e ao monitoramento para quantificação do gás 222Rn exalado. Os teores de 

238U nas rochas se situaram entre 2,9 ppm a 37 ppm e a quantidade do gás 222Rn exalado foi desde 

extremamente baixas para seis das rochas (até 98 Bq/m3) e médios a consideravelmente elevados 

(entre 471 e 2483 Bq/m3) para outras quatro. Dos cálculos para avaliação cumulativa dos níveis de 

radiação gerados pela exalação do radônio, nove amostras estão abaixo do limite de 4 pCi/L 

estabelecido pela EPA– Environmental Protection Agency (U.S.A.) e uma acima deste limite, 

demonstrando o papel das rochas na adição do nível de radônio num determinado ambiente com 

baixa circulação de ar. 

Introdução 

É de conhecimento que o homem está exposto a diversas fontes de radiação, sendo assim, estudar os 

materiais utilizados para confecção do ambiente de convívio humano torna-se importante, 

garantindo uma melhoria de vida. Sabendo que a ocorrência da radiação natural possui ligação com 

os materiais pétreos, neste caso, investigou as rochas ornamentais utilizadas principalmente como 

pisos e bancadas no interior dos ambientes, com intuito de saber a sua influência. 

A radiação natural das rochas provém principalmente dos elementos das séries radioativas do urânio 

e do tório e ambos decaem para formar outros elementos radioativos, como o gás radônio (Rn), até 

que seja atingida a estabilidade atômica destes elementos pela produção do Pb estável. A 

distribuição do urânio, presente como traços nos minerais formadores de rochas ígneas como 

quartzo e feldspato, pode estar ligada aos processos de substituição isomórfica, concentração e 

adsorção em minerais imperfeitos, inclusão no retículo cristalino e em microcristais como sugerido 

por Pertlik et al. [1]. A biotita chega a reter de 19 a 22% do total de urânio de uma rocha e os 

minerais pesados como zircão, monazita, apatita, magnetita, ilmenita e riebeckita podem conter de 

61 a 65% deste teor [2]. 

Assim sendo, além da ocorrência de minerais contendo elementos radioativos, as rochas podem 

liberar o gás radônio para o seu exterior. Nesse raciocínio, ao se comparar a atividade das rochas em 

relação à radioatividade artificial, esta pode ser considerada desprezível, mas ganha importância ao 

se pensar em um efeito acumulativo pela contínua geração do gás Rn em um ambiente fechado. 

As partículas alfa emitidas pelo Rn são altamente ionizantes, mas possuem pouco poder de 

penetração, sendo que a energia gerada não é capaz de atravessar a pele humana, mas por ser gás, ao 
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ser inalado, não consegue escapar dos pulmões no corpo humano porque se desintegra para 

partículas sólidas e deposita toda sua energia ocasionando lesões ou patologias de gravidade diversa 

[3]. 

O gás radônio (
222

Rn), descendente do urânio (
238

U), segundo estudos dentro dos Estados Unidos, 

constitui a segunda causa de câncer pulmonar, perdendo apenas para o cigarro, sendo responsável 

pela morte de aproximadamente 20 mil pessoas por ano [4]. 

Em 2008, algumas agências de comunicação dos EUA informaram que a adição do nível de radônio 

no interior de uma residência pode estar relacionada ao emprego de bancadas de rochas ornamentais 

[5, 6], apesar de que boa parte seja proveniente do solo ou da água [4]. 

Com isso, é possível prever que alguns materiais pétreos exalem uma maior quantidade de radônio 

em relação a outros, reflexos de suas gêneses e propriedades petrográficas, sendo que seu acúmulo 

pode contribuir para uma adição do nível do gás Rn em um determinado ambiente. Para isto, este 

trabalho procedeu-se a avaliação de 
222

Rn exalado em 10 amostras de rochas ornamentais silicáticas 

disponíveis no mercado interno brasileiro, também sendo fruto de exportação. 

Considerações sobre o radônio 

A origem do radônio inicia do decaimento radioativo do urânio e tório que ocorrem naturalmente 

nas rochas e solos. O radônio por ser relativamente inerte é um gás nobre e ocorre na forma de três 

isótopos instáveis emissores de energia/radiação alfa, representado pelo 
222

Rn da série do 
238

U, com 

meia-vida de 3,82 dias (o mais expressivo por possuir uma meia vida maior em relação aos outros 

dois); pelo 
220

Rn da série do 
232

Th, com meia-vida de 54,5 segundos e pelo 
219

Rn da série do 
235

U, 

com meia-vida de 3,52 segundos. 

Todos os isótopos naturais do radônio são emissores alfa e filhos dos isótopos de rádio, tendo como 

produto dessa cadeia de decaimento radioativo os descendentes sólidos Po, Pb e Bi. Por ser solúvel 

em água podem ocorrer concentrações consideráveis de radônio em rochas que contém pouca 

representatividade de urânio ou tório. 

Quando o rádio decai por emissão alfa, alguns isótopos de radônio são liberados da matriz sólida 

por “recuo”, onde sua exalação na rocha vai depender de fatores determinantes como a localização 

do átomo do rádio no grão mineral, a densidade do meio e a direção que o átomo de radônio assume 

no momento de sua emanação [7]. 

A exalação do radônio na rocha é o processo decorrente do recuo do Rn no momento do decaimento 

do Ra junto com a difusão do mesmo provocada por difusão molecular ou diferença de pressão 

entre a rocha e o meio externo. 

O radônio é radioativo e uma dose de radiação está ligada a exposição do mesmo, onde a 

concentração de radônio é dada pela unidade Bq/m³ e a dose é normalmente expressa na unidade de 

mSv [8]. 

Para a avaliação da dosimetria dos níveis de radônio para o ser humano, a International Commission 

on Radiological Protection [9] considera dois ambientes distintos, o residencial e o de trabalho. Para 

o residencial, estima um tempo de ocupação do indivíduo em 7.000 horas por ano, sendo 

recomendado para intervenção entre 200 e 600 Bq/m
3
 para concentração média anual de radônio. 

Para os locais de trabalho, estima um tempo de 2.000 horas por ano com níveis recomendado para 

intervenção entre 500 a 1500 Bq/m³. A EPA [4], recomenda níveis de concentrações de radônio 

abaixo de 148 Bq/m³ (equivalente a 4 pCi/L). 

De acordo com o “Relatório de Riscos de Radônio em Casas” da Agencia de Proteção Ambiental 

Americana [4], é estimado em cerca de 21.000 mortes por câncer de pulmão ao ano nos E.U.A. 

como consequência da contaminação ambiental devido ao 
222

Rn e filhos, podendo ser comparado a 

outros fatores não radioativos como o uso prolongado do cigarro e acidentes automobilísticos. 

Materiais utilizados e métodos de estudo 
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Materiais utilizados. Foram analisadas dez rochas utilizadas para fins ornamentais, sendo quatro 

magmáticas representadas pelos diorito Preto São Gabriel (PSG), sienito Ocre Itabira (OI), 

charnockito Verde Labrador (VL) e monzogranito Cinza Corumbá (CC), três pegmatitos graníticos 

conhecidos como Timbalada (TI), Mascarello (MS) e Giallita (GI) e três rochas metamórficas 

comercialmente denominadas de Icaraí Light (IL), Golden Cristal (GC) e Crema Bordeaux (CB). As 

análises petrográficas foram efetuadas no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de 

Rio Claro, sendo os resultados reunidos sinopticamente na Tabela 1. 

Tabela 1: Síntese das propriedades petrográficas das rochas estudadas 

Mineralogia (%) 

Hiperstênio 

Diorito c/ 

qtzo 

Hornblenda 

Sienito c/ qtzo 

Charnockito 

c/ granada 
Monzogranito 

Pegmatito 

Granítico 

Hidrotermalizado 

Quartzo 5,0 4,0 25,0 31,6 31,0 

Feldspato Potássico 4,0 58,0 40,0 31,0 40,0 

Plagioclásio 58,0 22,0 19,0 25,0 15,5 

Biotita 9,0 4,5 6,0 7,5 0,5 

Hornblenda 4,0 7,0 0,5 - - 

Clinopiroxênio 4,0 - 1,0 - - 

Ortopiroxênio 12,0 - 3,0 - - 

Opacos 3,5 2,0 0,5 0,4 0,5 

Apatita 0,5 Tr 0,4 1,0 Tr 

Zircão Tr Tr 0,1 0,4 - 

Titanita Tr 2,0 0,5 1,0 - 

Allanita - Tr - 0,1 - 

Rutilo - Tr Tr Tr - 

Granada - - 4,0 - - 

Turmalina - - - - Tr 

Topázio - - - - 0,5 

Muscovita - - - - 7,5 

Sericita Tr Tr Tr 2,0 1,5 

Clorita Tr Tr Tr Tr - 

Epidoto Tr Tr Tr Tr Tr 

Bastita Tr - Tr - - 

Goethita - - - - 1,5 

Hidróxido de Ferro -  - - 1,5 

Carbonatos Tr 0,5 Tr Tr - 

Minerais Pesados (%) 33,0 16,0 16,0 12,4 13,5 

Grã 

(mm) 

Variação 0,5 a 10,0 0,5 a 25,0 0,3 a 30,0 0,3 a 30,0 2,0 a 80,0 

Predominante 2,0 a 6,0 10,0 a 20,0 3,0 a 7,0 2,5 a 5,0 10,0 a 35,0 

Estrutura Isotrópica Isotrópica Isotrópica Isotrópica Isotrópica 

Textura Equigranular Porfirítica Porfirítica Inequigranular Pegmatítica 

Microfissuras/mm² 1,73 2,90 6,39 2,21 4,20 

M
ic

ro
fi

ss
u

ra
s 

(%
) 

Intragrãos preenchida 47,2 24,4 41,2 33,6 58,2 

Intragrãos não 

preenchida 
23,0 62,2 48,8 62,4 36,3 

Intergrãos preenchida 18,7 11,0 5,4 2,7 3,8 

Intergrãos não 

preenchida 
11,1 2,4 4,6 1,3 1,7 

Transgranulares Ausente Restrita Ausente Ausente Moderada 
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Tabela 1: Continuação. 

Mineralogia (%) 

Pegmatito 

Granítico c/ 

muscovita 

Pegmatito 

Granítico c/ 

granada e 

sillimanita 

Granulito 

qtzo-

feldspático c/ 

sillimanita 

Biotita 

gnaisse 

migmatizado 

Migmatito 

gnaissificado 

Quartzo 29,0 25,0 35,0 28,0 26,0 

Feldspato Potássico 42,0 41,0 39,0 39,0 28,0 

Plagioclásio 14,5 24,0 17,0 21,0 34,0 

Biotita Tr 5,0 3,5 8,5 5,5 

Opacos 0,5 Tr Tr Tr Tr 

Apatita Tr Tr Tr Tr Tr 

Zircão Tr - Tr Tr Tr 

Titanita - - - - Tr 

Granada - 1,0 4,0 Tr - 

Allanita - - - - Tr 

Sillimanita - 0,5 1,5 2,5 Tr 

Topázio 0,3 - - - - 

Muscovita 8,7 3,5 - Tr 3,0 

Espinelio - - Tr - - 

Sericita 2,0 Tr Tr Tr 2,0 

Epidoto Tr Tr Tr Tr 1,5 

Goethita 1,5 - - - - 

Hidróxido de Ferro 1,5 Tr - 1,0 Tr 

Carbonatos - - Tr - - 

Minerais Pesados (%) 14,5 10,0 9,0 12,0 12,0 

Grã 

(mm) 

Variação 2,0 a 50,0 2,0 a 200,0 0,2 a 25,0 0,5 a 10,0 0,3 a 80,0 

Predominante 10,0 a 20,0 20,0 a 80,0 2,0 a 5,0 2,0 a 4,0 3,0 a 8,0 

Estrutura Isotrópica Isotrópica Gnaissificada Migmatítica Gnáissica 

Textura Pegmatítica Pegmatítica 
Granoblástica/

Inequigranular 
Inequigranular Inequigranular 

Microfissuras/mm² 3,4 3, 2 2,8 4,9 3,8 

M
ic

ro
fi

ss
u

ra
s 

(%
) 

Intragrãos preenchida 52,0 35,4 19,6 24,6 57,0 

Intragrãos não 

preenchida 
46,6 58,2 60,1 68,8 40,2 

Intergrãos preenchida 0,0 1,4 17,3 3,3 1,9 

Intergrãos não 

preenchida 
1,4 5,0 3,0 3,3 0,9 

Transgranulares Moderada/alta Moderada Ausente Baixa Moderada/alta 

Ensaios laboratoriais. O procedimento adotado para a realização da pesquisa envolveu, além da 

análise petrográfica, determinação de índices físicos (com ênfase para a porosidade das rochas) e 

dos teores de U e de Th seguidas pelo monitoramento da exalação do gás 
222

Rn no intuito de se 

avaliar a respectiva quantidade de escape do referido gás radioativo em função das propriedades 

petrográficos dos referidos matérias pétreos. De posse das respectivas exalações, foram efetuadas 

simulações das adições do gás 
222

Rn produzidos considerando-se a aplicação de cada variedade de 

rocha estudada em ambiente padrão com baixa circulação de ar. 

Índices físicos. Os índices físicos incluindo massa específica aparente (seca e saturada), 

porosidade aparente e absorção d’água foram determinados de acordo com a norma NBR 12766 
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[10], exceto no que se refere à preparação dos corpos de prova, que foram serrados no formato 

aproximadamente cúbico ao invés de quebrados em formato irregular. 

A determinação dos índices físicos, especialmente a porosidade aparente, fornece informações sobre 

a rede porosa da rocha. Estas propriedades refletem a sanidade e a presença de micro-

descontinuidades nas rochas como, por exemplo, vazios que podem ser correlacionados com poros 

ou fraturas, os quais facilitam a difusão do referido gás. 

Os resultados fornecidos pelas rochas (Tabela 2) revelam boa coerência em relação aos respectivos 

aspectos composicionais, texturais e estruturais ostentados pelos materiais. Em uma comparação 

como os valores médios obtidos por Frazão & Fajallat [11] para rochas silicáticas brasileiras com 

massa específica seca >2.560kg/m³, porosidade aparente <1% e absorção de água <0,4%, observa-se 

que apesar de todas as rochas superarem os valores médios para a massa específica, os pegmatitos 

Mascarello (MS) e Gialitta (GI) e o gnaisse migmatizado Golden Cristal (GC) apresentam índices 

de porosidade e de absorção d’água que extrapolam tais valores. 

Tabela 2: Resultados médios dos Índices Físicos 

Rochas Estudadas/Sigla 

Massa específica 

aparente seca 

(kg/m³) 

Massa específica 

aparente saturada 

(kg/m³) 

Porosidade 

aparente 

(%) 

Absorção 

d’água 

(%) 

Hiperstênio Diorito/ PSG 2.997 3.003 0,56 0,19 

Hornblenda Sienito/ OI 2.719 2.728 0,92 0,34 

Charnockito/ VL 2.657 2.665 0,81 0,30 

Monzogranito/ CC 2.683 2.691 0,78 0,29 

Pegmatito Hidrotermalizado/ TI 2.617 2.626 0,89 0,34 

Pegmatito c/ muscovita/ MS 2.645 2.657 1,27 0,48 

Pegmatito c/ granada/ GI 2.589 2.603 1,45 0,56 

Granulito/ IL 2.653 2.662 0,91 0,34 

Biotita Gnaisse/ GC 2.592 2.606 1,41 0,54 

Migmatito gnaissificado/ CB 2.613 2.621 0,79 0,30 

Determinação do teor de U. Os teores de U foram obtidos por espectrometria de raios gama no 

Laboratório de Isótopos Instáveis – LABIDRO, do DPM/IGCE/UNESP de Rio Claro. Nesse 

método, os dados gama para obtenção das concentrações de U foram através da condição de 

equilíbrio radioativo secular, utilizando o 
214

Bi para calibração do espectrômetro gama [12], que é 

elemento filho da série do 
238

U representando 99,2743% dos isótopos de U e vai gerar o 
222

Rn com 

maior meia-vida. 

Os teores de U (Tabela 3) se mostram coerentes com a composição mineralógica das rochas 

analisadas, e bastante similares aos apresentados por Salas et al. [13] para rochas graníticas e 

gnáissicas quartzo-feldspáticas ornamentais, não alcalinas, dos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, Brasil. 

Tabela 2: Teores de U das amostras estudadas 

Rochas Estudadas/Sigla U ppm 

Hiperstênio Diorito/ PSG 11,5 

Hornblenda Sienito/ OI 2,91 

Charnockito/ VL 7,67 

Monzogranito/ CC 37,03 

Pegmatito Hidrotermalizado/ TI 22,53 

Pegmatito c/ muscovita/ MS 5,2 

Pegmatito c/ granada/ GI 6,41 

Granulito/ IL 7,70 

Biotita Gnaisse/ GC 18,47 

Migmatito gnaissificado/ CB 20,44 

Assim, o monzogranito Cinza Corumbá que apresentou os maiores teores de U (37,0 ppm) 

corresponde a rocha com as maiores porcentagens de minerais detentores de elementos radioativos  

como zircão, allanita e titanita, além de conter apatita. Já, as rochas diorito Preto São Gabriel, 

sienito Ocre Itabira e charnockito Verde Labrador com apenas traços de minerais detentores de 
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elementos radioativos como zircão e/ou allanita e alguma apatita, apresentam valores relativos 

baixos teores de U (entre 2,9 ppm e 11,5 ppm). 

Os pegmatitos graníticos Timbalada, Mascarello e Giallita apresentam diferenciados teores de U 

(5,2 ppm a 22,5 ppm), sendo que o Mascarello e o Giallita apresentam baixos valores de U e o 

pegmatito hidrotermalizado Timbalada um teor significativamente maior, provavelmente devido a 

concentração do urânio durante a ação metassomática a que esta rocha foi submetida. 

Entre as rochas metamórficas o granulito Icaraí Light e o migmatito Golden Cristal apresentam 

teores de U entre 7,7 e 18,4 ppm, também compatíveis com suas natureza aluminosa, caracterizadas 

pela presença de granada e sillimanita e ausência de minerais como titanita e allanita e apenas traços 

de zircão. O migmatito Crema Bordeaux com traços de zircão, titanita, allanita e apatita apresenta 

teores de pouco mais elevado de U (20,4 ppm) em relação às duas outras rochas metamórficas. 

Medições do radônio. Para a quantificação de radônio utilizou-se o equipamento da empresa 

Genitron com o nome comercial AlphaGUARD com a metodologia descrita por Amaral et al. [14] e 

Artur et al. [15]. As amostras foram recortadas de chapa comercial de rocha (Tabela 4) e confinadas 

em garrafões de vidro Pirex® (19 L), lacrados por uma rolha acoplada a um sistema de válvulas a 

qual permite a entrada e saída de ar, sendo que o ar foi sugado num vácuo de até 450 mmg/Hg. 

Tabela 4: Medidas utilizadas como corpo de prova 

Rochas Estudadas/Sigla Nº amostra Medidas (cm) 

Hiperstênio Diorito/ PSG 5 30 x 4,5 x 1,5 

Hornblenda Sienito/ OI 4 30 x 4,5 x 2 

Charnockito/ VL 4 30 x 4,5 x 2 

Monzogranito/ CC 4 30 x 4,5 x 2 

Pegmatito Hidrotermalizado/ TI 4 30 x 4,5 x 2 

Pegmatito c/ muscovita/ MS 4 30 x 4,5 x 2 

Pegmatito c/ granada/ GI 4 30 x 4,5 x 2 

Granulito/ IL 4 30 x 4,5 x 2 

Biotita Gnaisse/ GC 4 30 x 4,5 x 2 

Migmatito gnaissificado/ CB 4 30 x 4,5 x 2 

Foram pré-estabelecidos tempos de aprisionamento para cada conjunto de amostras de 5, 10, 15, 20, 

25 dias para quantificação do radônio (Tabela 5). 

Tabela 5: Quantificação de 
222

Rn exalado das amostras no final de cada ciclo 

Rochas Estudadas/Sigla 

Ciclo 5 

dias 

(Bq/m3) 

Ciclo 10 

dias 

(Bq/m³) 

Ciclo 15 

dias 

(Bq/m³) 

Ciclo 20 

dias 

(Bq/m³) 

Ciclo 25 

dias 

(Bq/m³) 

Hiperstênio Diorito/ PSG 1,33 8,33 14,33 3,67 12,00 

Hornblenda Sienito/ OI 10,33 8,67 20,00 8,00 21,67 

Charnockito/ VL 4,33 1,00 10,33 1,00 10,00 

Monzogranito/ CC 33,33 51,33 62,67 74,67 69,33 

Pegmatito Hidrotermalizado/ TI 678,00 822,33 1029,00 1089,00 1135,67 

Pegmatito c/ muscovita/ MS 251,67 404,67 376,00 472,67 471,67 

Pegmatito c/ granada/ GI 856,67 981,33 1550,00 1953,33 2483,33 

Granulito/ IL 16,33 18,33 14,67 22,67 23,00 

Biotita Gnaisse/ GC 66,33 90,67 104,33 118,00 98,33 

Migmatito gnaissificado/ CB 330,00 600,67 651,00 642,00 752,00 

 Cálculo do teor de 
222

Rn da rocha e respectiva eficiência de exalação. A taxa de exalação 

do gás radônio exibido por uma rocha está na dependência da quantidade de 
222

Rn gerado pelo 

decaimento radioativo do 
238

U e, principalmente, da maior ou menor facilidade de difusão do gás 

através da estrutura cristalina dos minerais, das interfaces minerais e da consequente rede porosa do 

material.  

O teor de 
222

Rn efetivamente gerado na rocha pelo decaimento da série radioativa do 
238

U (Tabela 6) 

é obtido indiretamente pela estimativa da concentração de atividade do 
226

Ra, em Bq/kg, através da 

multiplicação do teor de U (ppm) pelo fator 12,34; o qual se equivale, na condição de equilíbrio 

radioativo, ao valor corresponde a de 
222

Rn gerado na rocha. 
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Por sua vez, a transformação da taxa de radônio em Bq/m³ fornecidos pelas rochas durante o 

monitoramento da exalação no garrafão para Bq/kg (Tabela 5) é obtida a partir da equação (Eq. 1). 

m
m

VBqRn
Rnexalado 




³1

)(²²²
²²²                                                                                             (1) 

 

Sendo o V = 19 L (volume do garrafão) e m = a massa da amostra (Kg). 

Já, a efetiva taxa de exalação do gás 
222

Rn de um meio rochoso, expressa pela eficiência de exalação 

designada pelo fator E (Tabela 6), foi definida por Wanty et al. [16] a partir da equação (Eq. 2): 

rochaRnarRn

arRn
E

)(²²²)(²²²

)(²²²


                                                                                                        (2) 

Wanty et al. [16] consideraram que o fator E é menor que 0,5, pois ao atingir este nível a rocha 

estaria exalando todo o radônio produzido, mas que rotineiramente este fator se situa abaixo de 0,3, 

o que já indicaria a exalação de aproximadamente a metade do 
222

Rn gerado pela rocha. 

Os resultados do fator E (de eficiência de exalação) obtidos (Tabela 6) evidenciam que a quantidade 

de escape do gás 
222

Rn das rochas é bastante ínfima quando comparada à quantidade total de 
222

Rn 

gerado pelas rochas. Assim, tomando-se como exemplo o caso do granito Cinza Corumbá com um 

teor de 456,9 Bq/kg fornecido após o ciclo de 25 dias um fator E igual a 0,001, equivalente a apenas 

0,05% de escape do gás radônio. Mesmo para o caso do pegmatito Giallita, com um fato E de 0,169, 

exalou o equivalente a 0,21% do referido gás. 

Tabela 6: Eficiência de exalação do Rn através do ²²²Rn calculado e exalado das rochas 

Rochas Estudadas/Sigla 

Teor Urânio 

(gama) 

Teores de Ra e 
222

Rn 

calculados a partir do U 

²²²Rn exalado 

(após ciclo de 25 dias) 

Eficiência de 

exalação 

²²²Rn 

238
U ppm 

 
226

Ra 

(Bq/Kg)  

222
Rn 

(Bq/Kg)  

²²²Rn 

(Bq/m³)  

²²²Rn 

(Bq/Kg) 
Fator E 

Hiperstênio Diorito/ PSG 11,05 136,36 136,36 12,00 0,07 0,001 

Hornblenda Sienito/ OI 2,91 35,91 35,91 21,67 0,13 0,004 

Charnockito/ VL 7,67 94,65 94,65 10,00 0,07 0,001 

Monzogranito/ CC 37,03 456,95 456,95 69,33 0,44 0,001 

Pegmatito 

Hidrotermalizado/ TI 
22,53 278,02 278,02 1135,67 8,01 0,028 

Pegmatito c/ muscovita/ 

MS 
5,20 64,17 64,17 471,67 3,14 0,047 

Pegmatito c/ granada/ GI 6,41 79,10 79,10 2483,33 16,10 0,169 

Granulito/ IL 7,70 95,02 95,02 23,00 0,14 0,001 

Biotita Gnaisse/ GC 18,47 227,92 227,92 98,33 0,69 0,003 

Migmatito gnaissificado/ 

CB 
20,44 252,23 252,23 752,00 4,66 0,018 

Simulação de adição do nível de radônio em ambientes fechados. Um dos grandes problemas 

do gás radônio é o seu acumulo em ambientes fechados. Em países com clima temperado as 

residências passam por longos períodos fechados, bem como pela atual tendência do uso de 

sistemas de ar refrigerado em estabelecimentos comerciais como agências bancárias, shoppings e 

escritórios, o que implica em uma baixa troca de ar com o ambiente exterior, não o renovando. 

Tais situações têm conduzido a preocupações com relação aos níveis de concentração do gás 

radônio nestes ambientes fechados, levando a EPA [4] estipular dosimetrias limítrofes de exalação 

do gás 222Rn abaixo de 148 Bq/m3, o que equivale a 4 pCi/L. 

A avaliação da dosimetria do gás radônio em determinado ambiente é uma função da taxa de 

exalação do 
222

Rn dos materiais aplicados e do volume de ar do referido ambiente. Estudos 

envolvendo avaliação da contribuição da rocha na adição dos teores do gás radônio no meio 
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ambiente são extremamente carentes, cabendo destaque para os de Amaral et al. [14], Artur et al. 

[15], Bonotto & Andrews [17], Moura et al. [18] e sobretudo à Chyi [19]. 

Neste contexto, e com base na metodologia contida em Amaral et al. [14] e Chyi [19], efetuou uma 

simulação da adição do gás radônio 222Rn produzido pelas rochas estudadas em um ambiente 

padrão sem troca de ar com o meio exterior. Para tanto, considerou-se a aplicação de cada rocha 

estudada como piso em um ambiente fechado com 90,86 m² de área e com altura de 2,80m, 

resumindo os cálculos na equação (3). 

³/
1

2³/)(
mBq

F

FmBqQtd
RnAmb 


                                                                                           (3) 

Sendo que (Qtd) Bq/m³ é a quantidade de 
222

Rn exalado pela rocha; o fator F1 (fator de diluição no 

ar) corresponde ao volume de ar recorrente no interior do ambiente considerado em relação ao do 

volume de ar interno do garrafão, onde temos F1 dado por (4): 
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V

V
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Continuando, o fator F2 (fator de amplificação do material) é a razão do material em m² aplicado na 

residência pela relação da metragem das amostras utilizadas no monitoramento do 
222

Rn, fornecido 

pela equação (5): 
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Sabendo que 1 pCi/L equivale a 37 Bq/m³, a conversão dos valores dos resultados foram efetuados a 

fim de saber se está dentro do limítrofe estabelecido [4] como visto na Tabela 7. 

Tabela 7: Valores da adição do 
222

Rn obtidos na simulação de um ambiente padrão de 90,86 m². 

Amostras 

Quantidade Rocha 

Utilizada 

(m³) 

Área Residência 

(m²) *
1 

Quantidade 
222

Rn 

exalado (Bq/m
3
) 

Ciclo 25 dias 

222
Rn Exalado no 

Ambiente 

(Bq/m³)*
2
 (pCi/L)*

3
 

Hiperstênio Diorito 1,82 90,86 12,0 1,43 0,04 

Hornblenda Sienito 1,82 90,86 21,7 2,54 0,07 

Charnockito 1,82 90,86 10,0 1,27 0,03 

Monzogranito 1,82 90,86 69,3 8,25 0,22 

Pegmatito 

Hidrotermalizado 
1,82 90,86 1135,7 145,40 3,93 

Pegmatito c/ muscovita 1,82 90,86 471,7 57,67 1,56 

Pegmatito c/ granada 1,82 90,86 2483,3 293,06 7,92 

Granulito 1,82 90,86 23,0 2,62 0,07 

Biotita Gnaisse 1,82 90,86 98,3 12,47 0,34 

Migmatito Gnaissificado 1,82 90,86 752,0 83,65 2,26 

*
1
: a área da residência reflete a mesma quantidade em m² de piso aplicado. 

*2 e *3: 148 Bq/m³ e 4 pCi/l valores limítrofes de níveis de concentração de Rn recomendados para residências [4]. 

Os resultados contidos na Tabela 7 mostram que dentre as rochas estudadas, seis delas apresentam 

valores bastante abaixo do valor limítrofe de 4 pCi/L ou 148 Bq/m
3
 ao serem aplicadas como piso, 

casos dos diorito Preto São Gabriel, sienito Ocre Itabira, charnockito Verde Labrador, monzogranito 

Cinza Corumbá, granulito Icaraí Light e o gnaisse migmatizado Golden Cristal. Duas rochas 

atingiram valores intermediários, entre 1,5 pCi/L e 2,2 pCi/L ou entre 57,6 e 83,6 Bq/m
3
, 

correspondentes ao pegmatito Mascarello e ao migmatito Crema Bordeaux.  

Já os pegmatitos graníticos Timbalada e Giallita apresentam valores elevados, o primeiro com valor 

muito próximo ao referido limite e o segundo acima do limite de 4 pCi/L ou de 148 Bq/m
3
, 

recomendando cuidados quando empregados em ambientes fechados ou com ventilação reduzida. 

Ainda, para o caso do pegmatito Giallita que ultrapassou o limite de 4 pCi/L [4], efetuou-se também 

a avaliação do nível de exalação de radônio considerando-se apenas a aplicação das rochas como 

piso das áreas de banho (8,41 m² de piso em 23,55 m³ de ar) e de uma bancada de 3 m x 0,60 m x 

0,02 m para a cozinha (1,80 m
2
 de área em 27,3 m³ de ar da cozinha), podendo assim se efetuar 
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comparações dos níveis de 
222

Rn no ar da casa totalmente revestida e com a aplicação das rochas 

somente nos ambientes supracitados. Para o primeiro caso, quando se considera a área total da casa 

os níveis de 
222

Rn cai para 0,77 pCi/L, mas ao se incluir a bancada da cozinha, com uma 

concentração adicional de 1,46 pCi/L, o nível de radônio do interior da casa sobe para 0,89 pCi/L. 

Conclui-se, portanto, que mesmo quantidades pequenas de rochas com elevadas taxas de exalação 

do gás 
222

Rn exercem uma certa influência no nível de radônio no ambiente como um todo, o que 

restringiria em grande parte a utilização de tais materiais em ambientes com baixa circulação de ar. 

Conclusões 

- Este estudo, apesar de usar somente as rochas ornamentais, demonstrou a importância de 

caracterizar os materiais utilizados na construção civil, os quais podem influenciar na qualidade de 

vida ao compor um ambiente, no caso por contaminação de radônio, sendo que as rochas podem 

contribuir na adição do nível de radioatividade no ambiente; 

- Os resultados obtidos para a exalação do 
222

Rn e os respectivos valores do fator E (Tabela 6), 

demostram que não há uma relação direta entre os teores de U da rocha com o correspondente 

escape do gás radônio após os 25 dias de monitoramento. Assim, o monzogranito Cinza Corumbá 

com os valores mais elevados de U (37,0 ppm) apresenta uma das menores taxas de exalação do gás 
222

Rn (fator E igual a 0,001) e o pegmatito granítico Giallita que exibe a maior taxa de exalação do 

referido gás (fator E igual a 0,169) ostenta valores muito baixos de U (6,4 ppm), o que estaria 

relacionado com a disposição do Rn na rede cristalina dos minerais da rocha, possuindo as micro-

descontinuidades como um aspecto favorável para a correspondente exalação.; 

- Esta constatação se torna evidente quando se compara determinadas propriedades petrográficas das 

rochas com as correspondentes taxas de exalação do gás radônio. As maiores taxas de exalação do 

gás 
222

Rn se relacionam às três rochas pegmatíticas (Giallita com 2483,3 Bq/m3; Timbalada com 

1135,6 Bq/m3; Mascarelo com 471,6 bq/m3) e ao migmatito Crema Bordeax com 752,0 Bq/m3, 

que além de exibirem porosidade relativamente elevadas se caracterizam por feições texturais 

altamente heterogêneas (Tabela 1). 

- Em termos gerais, os estudos desenvolvidos revelam que os materiais analisados apresentam 

baixos teores de U e que a taxa de escape do gás 
222

Rn das rochas é bastante ínfima quando 

comparada à quantidade total de 
222

Rn gerado pelas rochas, reflexo este do baixo período da meia 

vida do 
222

Rn, de 3,82 dias. Também revelam que a difusão e consequente exalação do gás radônio 

estão diretamente relacionadas às propriedades texturais inerentes a cada rocha, com ênfase para a 

granulação e para a intensidade e natureza do microfissuramento, que conduzem ao maior ou menor 

desenvolvimento da rede microporosa controladora da difusão do gás radônio. 

- Os estudos da simulação da adição do gás radônio produzido pelas rochas estudadas em um 

ambiente padrão sem troca de ar com o meio exterior, mostraram que mesmo para rochas com 

baixos teores de U podem, em função de sua rede microporosa, podem conduzir a exalação do gás 
222

Rn que ultrapassam aos valores limítrofes de 148 Bq/m3 ou 4 pCi/L estabelecidos pela EPA 

(2003), recomendando-se cautelas no empregado de quantidades maiores de determinados materiais 

em ambientes fechados ou com ventilação reduzida, requerendo estudo do nível atual de radônio do 

ambiente afim de saber se adição por parte dessas rochas possam elevar o nível do gás radônio. 

- Com isso, a adição do nível de radônio num ambiente pelas rochas ornamentais depende da 

quantidade de rocha aplicada, da sua taxa de exalação, bem como do volume de ar do ambiente 

levando em consideração a ventilação (troca de ar externo/interno); assim, se um dos fatores 

condicionantes for elevado, diminui-se/aumenta-se o outro. 

- Para a caracterização radiométrica recomenda-se um estudo sobre a quantificação de elementos 

radioativos, além da quantificação de radônio liberado no ar, pois parte do gás fica retido dentro da 

estrutura do material, assim como parte da energia radioativa gerada, realçando a importância desse 

estudo ao pensar em um efeito acumulativo sobre a radiação no indivíduo. 
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Resumo. O homem passa parte do tempo de sua vida em locais fechados como residências, 

mercados ou locais de trabalho com baixa renovação do ar. A busca de novas técnicas construtivas 

insere no mercado uma diversidade de materiais, sendo alguns com o selo de sustentabilidade por 

apenas se tratar de um material que utiliza resíduos em sua composição. De um lado temos o 

homem em seu ambiente e do outro os materiais que compõem este ambiente, sendo assim, um 

estudo sobre a qualidade dos materiais utilizados na construção desses ambientes e as suas 

influencias se torna importante. Esses materiais podem conter substancias passíveis de serem 

dispersas no ar e, que ao acumularem, contribuem com o aumento do teor de toxidade no ambiente. 

Esse aumento de toxidade no ar ao ser inalado pode gerar a ocorrência de algumas doenças, como o 

aparecimento de câncer, principalmente nas vias respiratórias. Fato que pode estar ligado com os 

compostos orgânicos voláteis encontrados em materiais de revestimento da construção civil e com o 

gás radônio encontrado em materiais de origem pétrea. Com base nesses fatores, o estudo feito 

procura conscientizar sobre as fontes contaminantes e suas consequências para a saúde humana, 

assim como garantir um melhor uso dos recursos naturais ao aplicá-los na arquitetura, 

demonstrando a importância de conhecer os materiais usados na construção civil. 

Introdução 

Ao afirmar que o homem está inserido na natureza ou em um ambiente, seguindo a linha de alguns 

pensadores, logo alguns fatores devem estar em equilíbrio para garantir a coexistência do homem 

nesse ambiente. Assim, qualquer alteração desse meio afeta a qualidade da vida ali estabelecida. 

Geralmente passa em primeiro plano a ideia macro de atmosferas poluídas e contaminação do solo e 

dos lençóis freáticos como principais fatores que interferem na qualidade de vida e, as edificações 

seriam um meio de propor uma proteção. Mas os conceitos dos novos edifícios modernos, como 

melhoria da eficiência energética e a utilização de novos materiais em sua composição e além da 

diminuição dos espaços de circulação com o agrupamento das edificações, fornecem ambientes 

fechados e propícios ao acúmulo de contaminantes quebrando o equilíbrio para garantir uma 

qualidade de vida ao homem nesses ambientes. 

Esse fato pode se relacionar a síndrome do edifício doente, em que causa sintomas de doenças ao 

um grupo de individuo que convivem em uma mesma edificação, principalmente doenças 

respiratórias como a legionelose. 

Segundo Jones [1], essas doenças podem ser atribuídas a má qualidade do ar, em que sabemos 

muito menos sobre os riscos para a saúde decorrente da poluição do ar interior do que sobre aqueles 

atribuíveis à contaminação do ar exterior. 

Além dos novos meios construtivos e dos materiais inseridos no mercado, em 1987 o documento 

Our Common Future apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável como um processo que 

garante as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades [2]. Desse pensamento, possibilitou criar uma ponte entre 

os resíduos (considerados como lixos) gerados pelo homem e os recursos naturais surgindo 
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pesquisas para o reaproveitamento desse material, amenizando a demanda humana com a 

capacidade regenerativa do planeta que tem sido alvos de pesquisas [3,4], algo positivo. 

Mas e a influencia desses materiais ao meio? No mundo, mas ressaltando o caso do Brasil, há uma 

preocupação com o descarte dos resíduos sólidos, aqui através da NBR 10004 [5] e sendo de 

costume apenas realizar os ensaios para obtenção de extrato solubilizado e lixiviado a fim de 

classificá-los como inertes ou não inertes, perigosos ou não perigosos ao meio [6, 7]. Com base 

nesses ensaios muitas pesquisas justificam o seu reaproveitamento para materiais da construção 

civil, muitas das vezes sendo lançado somente em uma matriz cimentícia buscando o seu 

encapsulamento. 

Para uma resposta a respeito da influencia desses materiais ao meio, fatores como a radiação natural 

encontrada nesses materiais assim como a exalação de algum gás como os exalados dos compostos 

orgânicos voláteis, essas normas não atendem justificando o desconhecimento e a necessidade de 

uma pesquisa mais ampla dos materiais a serem inseridos no ambiente. 

Além de ser observado por Pablos & Sichieri [8], um excedente do metal Cr ao inserir um resíduo 

em uma matriz cimentícia, demonstrando que o próprio material não reciclado na construção civil 

possa estar contaminado. 

Com isso, o conhecimento sobre os materiais reaproveitado ou não, utilizado pela construção civil 

se torna importante. Trazendo junto à responsabilidade dos profissionais que envolvem no setor da 

construção civil ao compor o ambiente. 

Nota-se que os “selos verdes” e as “garantias de sustentabilidades” nem sempre significa uma 

melhoria sobre a qualidade de vida nos ambientes internos. 

Este trabalho faz parte de uma linha de pesquisa que está sendo inserida no Instituto de Arquitetura 

e Urbanismo – IAU da Universidade de São Paulo – USP, com a intenção de avaliar e alertar sobre 

a qualidade do ar do ambiente construído, pesquisa que começou através dos estudos sobre a 

presença do gás radônio e dos compostos orgânicos voláteis nos materiais de uso da construção 

civil. 

Condicionantes que interferem na qualidade do ar interior 

Existem fortes indícios de uma associação entre a qualidade do ar e a saúde e com isso é necessária 

uma existência de limites de concentração para que possam definir níveis seguros de exposição [9]. 

Sabendo disso, a Organização Mundial de Saúde – OMS tem trabalhado para estipular esses limites, 

alertando para a proteção da saúde pública contra riscos devido a uma série de produtos químicos 

normalmente presentes no ar interior. 

Substâncias como benzeno, monóxido de carbono, formaldeído, naftaleno, dióxido de nitrogênio, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, o radônio, o tricloroetileno e tetracloroetileno, por possuir 

fontes internas, são conhecidas em relação a sua perigosidade para a saúde e são frequentemente 

encontrados no interior do ambiente construído em concentrações de riscos [10]. 

Existem muitas fontes potenciais de poluição do ar interior, sendo que isoladamente ou em 

combinação produzem efeitos adversos à saúde, podendo ser gerados por uma fonte específica, 

limitada ou várias fontes sobre uma área ampla, sendo gerados periodicamente ou continuamente 

[11]. 

Uma variedade de poluentes no ar pode emanar no interior de um ambiente sendo emitidos pelos 

componentes dos edifícios, assim como, podem também ser um subproduto das atividades que são 

realizados dentro deles (tabela 1) [1].  

Sendo assim, essas fontes podem ser classificadas como de origem interna como sendo associada 

com as atividades de ocupantes do edifício e outras fontes biológicas, a combustão de substâncias 

para aquecimento ou combustível e emissões de materiais de construção, ou como origem externa, 

através da infiltração de fora, sejam por água, ar ou solo [1]. 
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Nota-se que estes contaminantes apresentados são dispersos pelo ar, logo, uma baixa troca ou 

renovação do ar interior com o exterior irá proporcionar um acúmulo desses poluentes, onde a má 

ventilação é um fator de contribuição importante em muitos casos de edifícios doentes [11]. 

Tabela 20. Os principais poluentes indoor e suas fontes. 

Poluentes Principais fontes de emissão 

Agentes alérgicos Poeira doméstica, animais domésticos, insetos 

Amianto Materiais retardadores de fogo, isolantes 

Dióxido de carbono 
Atividade metabólica, atividades de combustão, motor de automóveis nas 

garagens 

Monóxido de carbono 
Aquecedores de queima de combustível, caldeiras, fornos a gás ou querosene, 

fumo de tabaco 

Formaldeído Aglomerado, isolamento, mobiliário 

Microrganismo Pessoas, animais, plantas, sistema de ar condicionado 

Dióxido de nitrogênio Ar exterior, queima de combustível, motor de automóveis nas garagens 

Substâncias orgânicas 
Adesivos, solventes, materiais de construção, volatilização, combustão, tintas, 

fumaça de cigarro 

Ozônio Reações fotoquímicas 

Partículas respiráveis Suspensa ao ar, fumaça de cigarro, produtos de combustão 

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos 
Combustão de combustível, fumaça de cigarro 

Pólens Ar exterior, árvores, grama, ervas daninhas, plantas 

Radônio Solo, água, materiais de construção (concreto, rocha, argila) 

Fungos Solo, plantas, alimentos, superfícies internas 

Dióxido de Enxofre Ar exterior, queima de combustíveis 

Compostos orgânicos voláteis Tintas, adesivos de paredes, aparelhos de combustão 

Fonte: Adaptado de Jones [1]. 

O aumento nas taxas de ventilação diminui a concentração de poluentes no ar, assim como baixas 

taxas de fluxo de ar aumentam a concentração deles [12] e, a avaliação da qualidade do ar de 

ambientes internos requer um entendimento das fontes de emissão, de ventilação do prédio e das 

salas e dos processos que afetam o transporte e o destino dos contaminantes [13]. 

Segundo a OMS [14], o câncer é uma das principais causas de mortes no mundo, sendo que 19% 

são atribuídos ao meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, que afeta principalmente o 

pulmão e o radônio a segunda causa de morte por contaminação do ar interior em diversos países, 

reforçando o “Relatório de Riscos de Radônio em Casas” da Agencia de Proteção Ambiental 

Americana, sendo estimado em cerca de 21.000 mortes por câncer de pulmão ao ano nos E.U.A. 

como consequência da contaminação ambiental devido ao 
222

Rn e filhos [15]. 

Outro fator determinante está relacionado a uma contaminação por compostos orgânicos voláteis, os 

COVs, também encontrados nas tintas, responsáveis pelo surgimento de dois tipos de cânceres: 

pulmão e bexiga [16]. 

Assim, materiais utilizados na construção civil possam a ter substancias cancerígenas, em que o seu 

acumulo em um ambiente afetará a qualidade do ar interior, aumentando o grau de risco em contrair 

alguma doença, principalmente o câncer em vias respiratórias, por parte do usuário final e dos 

operários. 

Com base nessas informações investigou dois produtos utilizados largamente na construção civil a 

fim de saber se contém algum contaminante, no caso, as tintas a respeito dos COVs e da rocha 

ornamental a respeito do radônio. 

Investigação dos COVS em tintas imobiliárias 

Diversos materiais de construção que emitem COVs têm sido inseridos nos ambientes internos, 

gerando impactos negativos na saúde do usuário e dos trabalhadores do setor da construção civil, 

sendo considerados como um dos maiores contaminantes ambientais do ar, além de serem emitidos 

por diversas fontes de uso diário [17]. 
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Qualquer composto químico que contém pelo menos um átomo de carbono e um átomo de 

hidrogénio na sua estrutura molecular é referido como um composto orgânico, sendo classificados 

em diversas categorias, que incluem compostos orgânicos voláteis, compostos orgânicos semi-

voláteis e compostos orgânicos não-voláteis [1]. 

Materiais como tintas em base de solventes usadas nas edificações são altos emissores de COVs, 

sendo como fonte comum dentro de ambientes internos à emissão por tintas frescas [18, 19]. 

Outros materiais de construção que também emitem COVs são adesivos, selantes, aglomerados, 

compensados, carpetes, revestimentos de parede, isolamentos acústicos, forros e outros, da mesma 

maneira que alguns móveis imobiliários [20, 21]. 

A quantidade de substâncias que emitem os materiais de construção dependerá da área superficial 

de cada material, assim como da ventilação, pressão atmosférica e das variações de temperatura no 

ambiente interno. 

As concentrações de emissão de COVs, desde tintas a base água, dentro de ambientes internos 

aumentam quando a temperatura e a umidade também aumentam [22]. Quanto ao impacto na saúde 

dos COVs em trabalhadores, a IARC afirma que a exposição ocupacional como pintor foi 

classificada dentro do grupo 1, cancerígeno [23]. 

Atualmente, é observado que as necessidades dos materiais, que devem ser dadas pelos projetistas, 

surgem dos processos de marketing entre os fabricantes. É observado que algumas empresas após 

mudarem suas matérias primas para substâncias menos tóxicas, a classificam como produtos 

“ambientalmente amigáveis” ou, “ecologicamente corretos” e “verdes”, não existindo uma definição 

sobre esses termos [24]. 

É importante ressaltar que mudar uma das matérias primas para uma “menos” agressiva, não 

significa que o conjunto do produto “tinta” se tornará sustentável, por outro lado os fabricantes 

tentam posicionar suas marcas no mercado, e para isso, usam propagandas nos produtos com 

significados ambíguos e facilmente confundíveis. 

A partir dessas informações seria conveniente que os fabricantes de tinta saibam usar os solventes 

adequadamente. Para isso, os fabricantes necessitam entender as propriedades físico-químicas 

destes e seus efeitos no ser humano e no meio ambiente, bem como estar atenta a legislação 

aplicável [24]. 

A qualidade do ar em ambientes internos construídos deve ser analisada na etapa de projeto e 

depende, entre outras coisas, da escolha de materiais, procurando adotar materiais de baixa emissão 

de COVs ou evitar utilizá-los. 

Metodologia aplicada nos COVs. Através da cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro 

de massa: extração SPME (Solid-phase microextraction) – HS (Headspace), Modo SIM, foram 

analisados 9 COVs emitidos em 6 marcas de tintas e 1 esmalte a base de água encontrados no 

comércio da cidade de São Carlos-SP, Brasil. 

Os equipamentos utilizados são um cromatografo gasoso e espectrômetro de massas da marca 

Shimadzu referencia GCMS-QP5050A instalado no Instituto de Química de São Carlos IQSC – 

USP. 

Resultados e Discussões. Dos 9 compostos procurados, foram encontrados 6 na composição das 

emissões atmosféricas das amostras de tintas e esmalte (tabela 2). 

Importante ressaltar que para primeira fase de estudo em que este trabalho está inserido os COVs 

não foram quantificados e sim simplesmente identificados, consequentemente a informação aqui 

apresentada sobre impactos na saúde, dependerá de uma analise mais aprofundada, onde seja 

possível comparar a concentração com dados de normativas brasileiras e internacionais. Mesmo 

assim, é apresentado na Tabela 3 o que essas substancias podem ocasionar, devido ser conveniente 

que pessoas como os pintores saibam quais ingredientes contêm o ar que eles respiram e as 

consequências disso para saúde, principalmente quando a exposição dessas substâncias for diária e 

com permanência de 8 horas ou mais. 
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Tabela 1. Resultados da corrida cromatográfica - Modo SIM 

CAS # Compostos Tinta1 Tinta2 Tinta3 Tinta4 Tinta5 Tinta6 Esmalte1 

67-64-1 Acetona X X X X X X X 

71-43-2 Benzeno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

108-88-3 Tolueno N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

123-86-4 Acetato de Butila N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

100-41-4 Etil benzeno X X X X X X X 

108-38-3 Xileno X X X X X X X 

100-42-5 Estireno X X X X X X X 

526-73-8 1,2,3-Trimetil benzeno N/D N/D N/D X X X X 

95-50-1 Diclorobenzeno N/D X X N/D X X X 

Obs.: X=  detectado, N/D  =  Não Detectado 

Tabela 2.  Impactos negativos na saúde 

Composto Impacto negativo na saúde 

Acetona Narcoses; CNS depressão; irritação dos olhos, nariz, garganta e pele. 

Etilbenzeno Irritação do sistema respiratório superior, olhos e garganta. 

Xileno CNS depressão, irritação respiratória e dos olhos. 

Estireno 
Vertigem, sonolência, dor de cabeça, enjoo, vômito, debilidade, perda do 

conhecimento. 

Diclorobenzeno 
Potencialmente cancerígeno, causa irritação dos olhos e no sistema 

respiratório superior, toxicidade hepática, câncer de rim e fígado. 

Trimetilbenzeno Irritação de pele, CNS depressão, falha respiratória. 

Fonte: Adaptado de NIOSH [25]; INSHT [26]. 

Como observado na tabela 2, os compostos: acetona, etilbenzeno, xileno e estireno são encontrados 

em todas as amostras de tintas. Os compostos de benzeno, tolueno e acetato de butila não foram 

detectados por meio deste procedimento, isso não significa que não estejam presentes na sua 

emissão, simplesmente o método pode não ter o alcance de detectá-los, é recomendável usar outro 

procedimento para confirmar ou descartar a presença destes COVs nas amostras de tintas.  

Como dito anteriormente, as implicações à saúde dos compostos encontrados podem ser observados 

na tabela 3. Esta identificação serve, entre outras coisas, para determinar a metodologia de 

quantificação. Desta tabela é possível destacar que o diclorobenzeno presente em 4 tintas e no 

esmalte, são suspeitos de desenvolverem câncer de rim e fígado. Neste sentido, acredita-se que os 

fabricantes deveriam expor nas embalagens os riscos à saúde que os compostos ali presentes podem 

ocasionar. 

É possível observar na literatura que todos os COVs apresentam impacto negativo na saúde, a 

preocupação não é só essa, e sim, encontrar uma mistura complexa de COVs que juntos podem 

chegar a ter maior prejuízo que a sua exposição individual [27]. 

Os produtos químicos de uso massivo e comercial como a tinta devem ser regularizados por um 

órgão ambiental independente e externo aos próprios fabricantes de tintas, já que atualmente não 

existe garantia do baixo teor de COVs nas Fichas Técnicas das amostras de tintas aqui testadas, nem 

sequer foram nomeados os COVs achados nesta pesquisa. 

Uma solução poderia ser um selo ambiental confiável necessário para garantir o conteúdo de COVs 

nas tintas no caso do Brasil. Um exemplo de selo ambiental é o Green Seal – Standard for Paints 

and Coatings, mundialmente reconhecido e associado a certificação LEED. O Green Seal exige que 

as tintas não devem conter mais de 0,5% do peso da soma total de compostos aromáticos voláteis e 

a concentração de COV na composição não deve exceder os limites estabelecidos pela ASTM D 

6886-03, que para revestimento refletivo de parede é 50 g/L. 

Como pode se ver na Tabela 2 e 3, a tinta esmalte, que é a base água, também emitem COVs 

perigosos para a saúde, e independentemente da sua concentração, em nenhum lugar de sua ficha 

técnica é citada a presença desses COVs em suas emissões. 
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Investigação da presença de radônio em rochas 

Os primeiros estudos dos efeitos da inalação do gás radônio ocorreram na observação de males 

pulmonares que afetavam os trabalhadores de minas subterrâneas, sendo que no século XIX foi 

questionada a presença de radônio em minas de urânio na Inglaterra devido à alta incidência de 

câncer pulmonar [28]. O trabalho pioneiro sobre medidas de concentrações de 
222

Rn em residências 

aconteceu em 1956 na Suécia, descobrindo-se nas décadas de 70 e 80 a sua influencia significativa 

sobre a saúde humana [29]. 

A origem do radônio inicia do decaimento radioativo do urânio e tório que ocorrem naturalmente 

nas rochas e solos. Por ser um gás, difunde-se através de fissuras até alcançar lençóis freáticos ou 

diretamente a superfície terrestre. 

O radônio por ser relativamente inerte é um gás nobre e ocorre na forma de três isótopos instáveis 

emissores de energia/radiação alfa, representado pelo 
222

Rn da série do 
238

U, com meia-vida de 3,82 

dias (o mais expressivo por possuir uma meia vida maior em relação aos outros dois); pelo 
220

Rn da 

série do 
232

Th, com meia-vida de 54,5 segundos e pelo 
219

Rn da série do 
235

U, com meia-vida de 

3,52 segundos. 

Todos os isótopos naturais do radônio são emissores alfa e filhos dos isótopos de rádio, tendo como 

produto dessa cadeia de decaimento radioativo os descendentes sólidos Po, Pb e Bi. Por ser solúvel 

em água podem ocorrer concentrações consideráveis de radônio em rochas que contém pouca 

representatividade de urânio ou tório. 

Como os materiais usados para construção civil têm suas origens em matérias primas vindas da 

natureza, principalmente de origem pétrea, assim como a base onde é construída, o solo ou mesmo a 

água encanada que chegam às residências, podem apresentar um teor significativo de 
222

Rn, 

elevando assim, os índices de concentração no seu interior [29, 30]. 

As rochas usadas para fins ornamentais e de revestimento contêm diferentes concentrações de 

urânio e outros elementos radioativos que ocorrem naturalmente. Apesar, segundo a EPA [15], que 

a principal fonte de radônio em residência é proveniente do solo que entra em contato com o 

assoalho das residências, as rochas ornamentais podem vir a ocasionar uma adição na quantidade do 

gás retido no interior das residências, somando com outros materiais de construção que possam 

conter pequenas quantidades de elementos radioativos que são fontes de emanação do radônio, em 

conjunto, aumento o nível de contaminação do ambiente. 

Quanto menor for à ventilação do ambiente, maior será o acúmulo do 
222

Rn, assim como não 

significar que em ambientes ventilados o risco seja menor, neste caso, o que irá determinar o nível 

de contaminação no interior de ambientes é a taxa de exalação e não a taxa de ventilação [29, 30]. 

Quando o ar contendo radônio é respirado, seus produtos de decaimento são depositados nas vias 

respiratórias. Quanto maior a quantidade de partículas, maior será a probabilidade dos descendentes 

aderirem a elas e seguirem o caminho delas através do ar, onde essas partículas têm muito mais 

massa que um único átomo, elas são menos móveis e flutuam no ar, como exemplo, carregando o 

átomo de 
218

Po [31]. Este, ao se depositar no sistema respiratório, bombardeia os tecidos com 

emissão alfa e dá sequência ao decaimento, 
214

Pb por radiação β, 
214

Bi por radiação β, 
214

Po por 

radiação α e 
210

Pb por radiação β que tem a meia vida de 22,2 anos, sendo o processo de decaimento 

mais prejudicial a saúde humana [29]. 

Sabe-se que através de resultados experimentais, que uma partícula α com determinada energia é 

cerca de 20 vezes mais danosa aos tecidos pulmonares que uma partícula β de mesma energia, onde 

para efeito de cálculo, define-se “energia potencial” como a energia que é transferida ao tecido 

pulmonar, em decorrência da inalação de um determinado radionuclídeo [29, 30] 

Existem grandes incertezas nas avaliações de dosimetria, assim como numa análise epidemiológica, 

devido aos inúmeros fatores que devem ser levados durante a investigação [32, 33].  

Como base, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ICRP, considera uma intervenção 

nos níveis de radônio entre 200 e 600 Bq/m³ para residências e 500 a 1500 Bq/m³ para locais de 

trabalho [34]. Já a EPA recomenda níveis de concentrações de radônio abaixo de 148 Bq/m³ (4 
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pCi/L) em residências, onde 6,1% dos domicílios pesquisados pela agência excedeu esses níveis 

[15]. 

As mortes causadas por contaminação ambiental devido ao 
222

Rn e filhos, podem ser comparados a 

outros fatores não radioativos, como o uso prolongado do cigarro e acidentes automobilísticos [15]. 

Metodologia aplicada ao Rn. Foram escolhidas 5 rochas utilizadas para fins ornamentais, sendo 

vendidas tanto no mercado interno brasileiro quanto externo com os nomes de Preto São Gabriel, 

Verde Labrador, Cinza Corumbá, Timbalada e Giallita. 

A medição do radônio é realizada no Laboratório de Isótopos e Hidroquímica, LABRIDO, do 

Departamento de Petrologia e Metalogenia do IGCE/UNESP – campus Rio Claro-SP, Brasil; 

conforme metodologia descrita por Arthur et al. [35], Amaral et al. [30] e Amaral [29], que trata-se 

de um método de detecção ativa através do espectrômetro alpha AlphaGuardian utilizado depois de 

25 dias de aprisionamento das amostras em um recipiente de vidro vedado por um sistema de 

válvulas. 

Além disso, é determinado os índices físicos das amostras medidas adaptado da NBR 15845 [36], 

objetivando o conhecimento da porosidade das rochas. 

Resultados e discussões. As rochas depois de serem recortadas das chapas polidas a serem 

comercializadas, foram confeccionadas em tiras de 25 x 03 cm com 02 cm de espessura, totalizando 

10 filetes para cada amostras, sendo que nestes foram realizados os testes de índices físicos e  

exalação do radônio com os resultados demonstrados na Tabela 4. 

Tabela 4. Síntese dos dados obtidos. 

Amostra 
222

Rn (Bq/m³) Porosidade (%) 

Preto São Gabriel 0 0,33 

Verde Labrador 0 0,71 

Cinza Corumbá 21 0,71 

Timbalada 943 0,63 

Giallita 2660 1,52 

A rocha ornamental Preto São Gabriel trata-se de um diorito e o Verde Labrador de um charnockito, 

ambos não apresentaram valores a serem contabilizados durante a medição. A rocha Cinza Corumbá 

trata-se de um monzogranito, apresentando valores baixos de radônio. As rochas Timbalada e 

Giallita tratam-se de um pegmatito e obtiveram os valores mais altos. 

Em relação à porosidade das rochas, é um dos fatores de contribuição para a exalação do gás ao 

exterior das rochas, não podendo ser levado como o único parâmetro [29, 30], mas contribui para as 

rochas que apresentam baixos valores de minerais radioativos. 

A medição em laboratório por si só não é capaz de definir se a rocha possa a vir contribuir para uma 

forte adição ao ambiente interno, fatores como troca de ar e taxa de exalação podem alterar esses 

resultados. Mas, os dados obtidos servem de parâmetro como prevenção, sendo possível simular 

qual será a sua adição em um ambiente conforme demonstrado por Amaral et al. [30] e Chyi [37]. 

Com base nesses autores, em uma casa de 90 m², calcula que possua 254 m³ de ar e tenha aplicado a 

mesma metragem aproximadamente como piso. Basta pegar o valor do radônio exalado e 

multiplicar pela razão entre a quantidade de material a ser aplicado e quantidade utilizada no estudo 

e dividir pela razão do volume de ar do ambiente com o do recipiente usado para medir as amostras, 

que no caso foi utilizado um recipiente de 19 L, podendo ser observado os valores encontrados na 

Tabela 5. 

Tabela 5. Resultados da simulação. 

Amostra 
222

Rn no ambiente 

(Bq/m³) 

222
Rn no ambiente 

(pCi/L) 

Timbalada 112 3 

Giallita 316 8 

A EPA [15] recomenda níveis abaixo de 4 pCi/L, no caso, a amostra de rocha do pegmatito 

Timbalada aproximaria desse limite, demonstrando uma boa adição ao ambiente. O pegmatito 

Giallita ultrapassaria esse limite, não sendo recomendada a sua total utilização como piso, e sim, 
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somente como peças menores. Vale ressaltar que fatores de troca de ar estão sendo desconsiderados 

nesse caso. 

A adição do nível de radônio num ambiente em relação às rochas ornamentais irá depender da 

quantidade aplicada, da sua taxa de exalação, bem como, do volume de ar do ambiente levando em 

consideração a ventilação (troca de ar externo / interno), assim, se um dos fatores condicionantes for 

elevado, diminui-se/aumenta-se o outro [29, 30]. 

Conclusões 

- É possível identificar 6 dos 9 compostos alvos desta pesquisa nas emissões voláteis  para as 6 

amostras de tinta e 1 esmalte, sendo que alguns compostos estão presentes em todas as tintas; 

- A tinta esmalte à base de água analisada nesta pesquisa emite COVs; 

- As embalagens das tintas devem expor que contém COVs e ressaltar o perigo à exposição desses; 

- Algumas rochas podem conter teores elevados de emanação do radônio, contribuindo assim com 

aumento do nível de 
222

Rn no interior do ambiente; 

- Ressalta que não é só a rocha que irá contribuir com a adição do radônio no ambiente, e sim, 

qualquer material de origem pétrea, além do solo e da água; 

- Nos dois casos, demonstra a importância de conhecer e caracterizar o material que será utilizado 

para compor um ambiente, ambos causam contaminação por vias respiratórias, realçando também a 

importância do estudo do ar interior, buscando melhorias em relação com a renovação do ar, que irá 

influenciar na qualidade de vida desses ambientes; 

- Este trabalho é um importante passo para o IAU-USP, contribuindo para conscientizar e inserir 

dentro da arquitetura, assim como na construção civil, a importância de conhecer os materiais e a 

sua relação com o ambiente construído. 
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Resumo. O emprego de resíduos a fim de aumentar a sustentabilidade de materiais de construção 

civil é uma prática crescente nos últimos anos. No entanto, no Brasil não há uma norma 

regulamentado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou mesmo uma 

recomendação técnica, que seja específico para resíduos submetidos à técnica de estabilização por 

solidificação (E/S) em componentes de construção. Tão pouco há uma metodologia de lixiviação 

que avalie ambientalmente o produto que incorpora resíduo ao longo de seu uso. Como 

consequência, resíduos e produtos resultantes desta técnica são avaliados da mesma forma por um 

procedimento de lixiviação, formalizado na ABNT NBR 10.005, que emprega um único cenário de 

disposição final, o aterro. O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma proposta de metodologia 

de lixiviação para analisar a E/S em materiais de construção civil. Para tanto, empregou-se corpos 

de prova de cerâmica vermelha confeccionados com adição de 0,05% de óxido de cromo III 

(Cr2O3). Os dois métodos de exposição à lixiviação, aplicados para avaliação do desempenho 

ambiental do material, foram teste de imersão e teste de irrigação. Os testes foram executados em 4 

ciclos de 7 dias, demandando menos tempo de execução em relação ao teste holandês NEN 7345. 

Os resultados dos testes apresentaram baixo coeficiente de variação, e mostraram-se aplicáveis a 

dois cenários de exposição: de intenso e prolongado contato com o lixiviante, como por exemplo, 

um alagamento, e de exposição à chuva ácida. 

Introdução 

O emprego de resíduos a fim de aumentar a sustentabilidade de materiais de construção civil é uma 

prática crescente nos últimos anos. Esta tendência mundial está fazendo crescer a indústria da 

reciclagem que, por sua vez, demanda pesquisas e estudos que avaliem e garantam o processo de 

reaproveitamento e/ou reciclagem dos resíduos em todos os aspectos: técnico, econômico e  

ambiental.  A avaliação ambiental de um resíduo que foi estabilizado por solidificação (E/S) em 

uma matriz construtiva (argamassas, concretos, cerâmicos, etc.), requer ensaio de lixiviação de 

materiais e resíduos, a qual é fundamental, a fim de prever a liberação, a longo  prazo, de 

substâncias que podem ser impactantes ao meio ambiente [1].  

A maioria dos ensaios de lixiviação é voltada para avaliar condições de pós-uso, ou seja, a 

disposição final em aterro, inclusive o ensaio de lixiviação estabelecido pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, a ABNT NBR 1005:2004. No Brasil não há uma norma ou protocolo 

regulamentado pela ABNT que seja específico para resíduos submetidos à técnica E/S e tão pouco 

há uma metodologia de lixiviação que avalie ambientalmente o produto da E/S ao longo de seu uso. 

O procedimento atualmente utilizado para fins de caracterização e classificação ambiental de 

mailto:cmarlovak@unisinos.br
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produtos resultantes da E/S de resíduos, já que não há outro regulamentado no país, é a norma 

brasileira ABNT NBR 10.004 – Resíduos Sólidos. Portanto, verifica-se uma carência de 

metodologia de lixiviação para avaliar ambientalmente produtos da E/S durante a fase de uso 

[2,3,4].  

Diante do exposto, a presente pesquisa busca o desenvolvimento de metodologia para avaliar a 

lixiviação de cromo total em monólitos de cerâmica vermelha durante a fase de uso, por imersão e 

irrigação. 

Procedimento experimental  

Materiais. Argila:  proveniente de uma jazida localizada na região metropolitana de Porto 

Alegre. Foi coletada após a passagem pela extrusora, em uma olaria situada em Porto Alegre, RS. A 

coleta da argila extrudada na forma de blocos cerâmicos furados, imediatamente após conformação, 

teve como objetivo obter uma argila já homogeneizada.   

Óxido de Cromo III: o Cr2O3 utilizado nesta pesquisa tem o propósito de representar o Cr total 

contido em resíduo e que pode conferir periculosidade ao mesmo, segundo a ABNT NBR 

10.004:2004. A proveniência do Cr2O3 é do fabricante Sigma-Aldrich. A aparência do Cr2O3 é de 

um pó com coloração verde escura. A dimensão média das partículas do pó é de 50µm e a pureza do 

Cr2O3 corresponde a 98%, conforme dados contidos no Certificado de Análises do fabricante. 

Produção dos corpos de prova. No total foram 14 corpos de prova confeccionados, 7 contendo 

apenas argila e água e 7 contendo argila, água e Cr2O3 (Tabela 1). O teste de imersão e o teste de 

irrigação foram realizados com os corpos de prova CP0 (sem Cr2O3) e CP1 (com 0,05% de Cr2O3).  

Tabela 1 - Formulações e denominações dos corpos de prova de cerâmica vermelha. 

Denominação Formulação Nº de amostra/Ensaio 

CP0 
3,4 Kg de argila 

 + 2% água 

3 amostras /Teste de irrigação 

3 amostras/Teste de imersão 

1amostra/MEV;DRX, FRX, porosimetria 

CP1 

3,4Kg de argila 

 + 0,05% de Cr2O3  dissolvidos em 

2% água 

3 amostras /Teste de irrigação 

3 amostras/Teste de imersão 

1amostra/MEV;DRX, FRX, porosimetria 

Fôrma para moldagem dos blocos cerâmicos: para a modelagem utilizou-se uma fôrma de aço com 

dimensões de 20 cm de largura, 40 cm de comprimento e 2 cm de altura (Fig. 1). A fôrma foi 

confeccionada pelo Laboratório de Engenharia Mecânica da UNISINOS. 

 

Figura 1 - Fôrma utilizada para moldagem dos corpos de prova. 

Moldagem dos corpos de prova: as etapas do processo de moldagem estão apresentadas na Fig. 2. 

Inicialmente foi realizada a pesagem da argila em balança eletrônica de precisão (Fig. 2a). Para 

conformar os corpos de prova, a primeira etapa foi transformá-los em uma massa disforme e 

homogênea, o que foi realizado com o auxílio de um martelo de borracha e espátulas (Fig. 2b). Com 

a espátula, a argila foi fracionada em pequenos pedaços, para facilitar a incorporação de água (Fig. 
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2c). A água utilizada nas formulações foi borrifada sobre os pedaços de argila (Fig. 2d). O processo 

de moldagem se deu através da prensagem da placa em prensa, aplicando uma carga de cinco 

toneladas (Fig. 2e). Em seguida, procedeu-se à desforma.  

Este procedimento foi repetido para todos os corpos de prova. Os mesmos permaneceram 48 h 

secando ao ar, em temperatura ambiente em torno de 25ºC e umidade relativa do ar de 

aproximadamente 55 %. A etapa seguinte foi a secagem em estufa a 110ºC por 24h (Fig. 2h). Por 

fim, a sinterização dos corpos de prova se deu em forno elétrico tipo mufla (Fig. 2i) à temperatura 

de 850ºC, com taxa de aquecimento de 150ºC/h e com tempo de patamar de 12 horas, considerando 

que, de forma geral, as olarias trabalham com temperaturas de queima próximas a esta, no sentido 

de diminuir custos energéticos. Após a sinterização, os corpos de prova foram pesados, medidos e 

mantidos em sala climatizada (Fig. 2j), no Laboratório de Análises Ambientais da UNISINOS, à 

temperatura de 23±1ºC, até a realização dos testes de lixiviação. 

 

Figura 2 - Etapas do processo de confecção dos corpos de prova. 

Para a confecção dos corpos de prova com Cr2O3 foi seguido o mesmo fluxograma da Fig. 2 e o 

Cr2O3 foi incorporado diluído na água borrifada na argila. 

Técnicas utilizadas para caracterizar os corpos de prova. A argila, o óxido de cromo, a 

cerâmica, a solução lixiviante e o lixiviado foram caracterizados com emprego das técnicas 

apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Ensaios empregados na pesquisa. 

Materiais Técnicas de caracterização 

Argila 

Perda ao fogo 

Difração de raios-X - DRX 

Fluorescência de raios-X - FRX 

Cr2O3 

Difração de raios-X - DRX 

Microscopia eletrônica de varredura - MEV 

Fluorescência de raios-X - FRX 

Corpos de prova de cerâmica 

vermelha 

Difração de raios-X - DRX 

Microscopia eletrônica de varredura - MEV 

Fluorescência de raios-X - FRX 

Solução lixiviante e lixiviado 
Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado 

Indutivamente - ICP - AES 

Métodos para testar a E/S por lixiviação. Para os dois testes de lixiviação sugeridos nesta 

pesquisa, denominados teste de imersão e teste de irrigação, foram utilizados sistemas propostos, 

desenvolvidos e montados por esta pesquisa. Os modelos têm a finalidade de simular uma condição 

real de exposição da amostra à chuva ácida ou ao contato mais prolongado com uma solução ácida. 
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Os ensaios de ambos os testes foram executados em sala climatizada com temperatura de 23 ± 1ºC e 

umidade relativa do ar de 70 ± 5%. 

Teste de imersão: a proposta consiste na imersão de um corpo de prova no reservatório, preenchido 

com a solução lixiviante. O ciclo da renovação da solução lixiviante adotado foi de 7 dias em 4 

repetições, totalizando 28 dias de imersão. A cada renovação da solução, o lixiviado é coletado e, 

posteriormente analisado pela técnica de Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP–AES). Na Fig. 3, pode ser visualizada a imagem dos corpos de prova sendo 

submetidos ao teste de imersão. 

 

Figura 1 - Reservatório de vidro utilizado no teste de imersão. 

Teste de Irrigação: o teste compreende o gotejamento de uma solução lixiviante, sobre um corpo de 

prova. Este procedimento ocorre dentro de um reservatório de vidro (Fig. 4). A irrigação da solução 

lixiviante é realizada com uma vazão média de 7,8 ml/min. A molhagem e secagem do corpo de 

prova se dá em 4 ciclos, sendo que em cada ciclo: molha o corpo de prova com solução lixiviante 

durante 24h e seca à temperatura ambiente por 6 dias, totalizando 28 dias de teste. A cada ciclo o 

lixiviado é coletado e devidamente conservado para posterior análise por ICP-AES. Os corpos de 

prova permanecem durante o período de molhagem do teste dispostos com uma inclinação de 45 

graus. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 2 - Reservatório de vidro utilizado no teste de irrigação: (a) vista frontal e (b) perfil. 

 

A solução lixiviante compreendeu uma solução de HNO3 ajustada para pH 3,0 ± 0,05. Para cada 

teste foi empregado o mesmo volume de solução lixiviante de 11,2 litros. Tomou-se como base para 
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o dimensionamento deste volume o maior nível de precipitação (140 mm) registrado pelo Instituto 

de Meteorologia na estação de Porto Alegre nos últimos 50 anos [5]. 

Teste de lixiviação da ABNT NBR 10.005:2004: os corpos de prova confeccionados com e sem 

adição de Cr2O3 foram submetidos à análise de lixiviação também pelo método da ABNT NBR 

10.005:2004, conduzida no Laboratório Alac Ltda, localizado na cidade de Garibaldi/RS. 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

Caracterização dos corpos de prova cerâmicos. Análise Química: a análise química por FRX 

das cerâmicas retornou a caracterização apresentada na Tabela 21. 

Tabela 21 - Fluorescência de raios-x do CP0 e do CP1. 

Tipo CP 
Quantidade 

majoritária 

Quantidade 

minoritária 
Quantidade traço 

CP0 Silício (Si) 

Alumínio (Al) Manganês (Mn) 

Ferro (Fe) Zircônio (Zr) 

Potássio (K) Estrôncio (Sr) 

Enxofre (S) Vanádio (V) 

Titânio (Ti) Rubídio (Rb) 

 Zinco (Zn) 

CP1 Silício (Si) 

Alumínio (Al) Manganês (Mn) 

Ferro (Fe) Zircônio (Zr) 

Potássio (K) Estrôncio (Sr) 

Enxofre (S) Cromo (Cr) 

Titânio (Ti) Rubídio (Rb) 

 Zinco (Zn) 

Conforme o resultado da Tabela 3 observou-se que todos os elementos detectados qualitativamente 

na amostra CP0 são os mesmos constituintes que foram constatados na argila, assim como para 

CP1, com exceção do Cr e V. Esta constatação já era esperada, pois estes corpos de prova passaram 

somente pelo processo de sinterização. 

Características das fases cristalinas: as fases cristalinas observadas na cerâmica em CP1 são 

apresentadas no difratograma da Fig. 5. 

 

Figura 5 – Difratograma de raios X de cerâmica com Cr – CP1. 

O difratograma da Fig.5, indicou a presença das mesmas fases constatadas para CP0. A 

metacaulinita é resultante da desidroxilação da caulinita detectada por DRX na argila. Esta 

transformação da fase caulinita para metacaulinita ocorre em temperaturas entre 550ºC – 570ºC 

[6,7]. A ilita, diferentemente da caulinita, não sofre reações com perda de estrutura cristalina até 

temperaturas em torno de 950 ºC [8]. 

 

Característica microestrutural: através da microssonda EDS acoplada ao MEV foi possível analisar 

uma região do CP1 e identificar os elementos presentes (Fig. 6). 

1 Quartzo -SiO2 

2 Metacaulinita – Al2O3. 2SiO2 

3 Ilita - KAl2Si3AlO10(OH)2 

4 Hematita – Fe2O3 

5 Dióxido de Titânio – TiO2 

6 Alumina – Al2O3 
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Figura 6 - Região do CP1 analisada via MEV e ampliada 2000x. 

Conforme apresentado na Fig. 6, os elementos presentes na região selecionada são os mesmos que 

foram identificados na argila e no CP0 com proporções semelhantes. Logo, esta constatação indica 

que os elementos identificados no CP0 e CP1 podem estar associados formando as fases SiO2, 

Al2Si2O5(OH)4, KAl2Si3AlO10(OH)2, Fe2O3, e Al2O3 detectadas na DRX do CP0 e CP1. Cromo não 

foi detectado por EDS, apesar de ter sido identificado na FRX, fato que pode ser explicado pelo 

limite de detecção da técnica que é da ordem de 1% [9]. Na FRX o Cr aparece como elemento traço. 

Porosidade dos corpos de prova: o gráfico da Fig. 7 representa o volume [cm
3
] de mercúrio (Hg) 

intrudido nas amostras, que está associado à quantidade de poros dos corpos de prova de referência 

sem Cr2O3 (CP0) e com Cr2O3 (CP1). 

 
Figura 7 – Quantidade de poros dos corpos de prova 

Percebe-se que os volumes de Hg intrudidos nas duas amostras são da mesma ordem de grandeza, 

sendo que a amostra com Cr2O3 apresentou uma pequena diminuição na porosidade total. É possível 

observar que nas duas amostras há uma maior quantidade de poros próximos a 0,1µm de diâmetro, 

considerados como macroporos,  e que estes poros são associados à permeabilidade da amostra [10]. 

É importante considerar que a conectividade entre os poros  tem grande influência, ou seja, mesmo 

com uma quantidade expressiva de macroporos, estes só terão influência na penetração de agentes 

agressivos na estrutura, se estiverem conectados entre si, formando canais de acesso, o que pode ser 

observado em função do perfil de intrusão. 

Testes de Lixiviação. Os testes de lixiviação aplicados foram avaliados segundo a concentração 

de Cr total que foi lixiviado dos corpos de prova. 

Concentrações de Cr total: as médias de Cr total detectadas nas soluções provenientes dos testes de 

imersão e irrigação são apresentadas na Tabela 22. Cada valor corresponde à média de 3 resultados 

para um mesmo corpo de prova. O resultado final do teste compreendeu a soma da concentração de 

Cr total liberado nos 4 ciclos de lixiviação de cada teste. 

Elemento % 

Si  42,40 

O  35,48 

Al  11,72 

Fe  8,16 

K 2,24 
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Tabela 22 – Concentrações médias de Cr total presente nos lixiviados do CP0 e CP1. 

Testes de 

lixiviação 
Concentração de Cr (em PPM) verificado no lixiviado 

 
1ºCiclo 

7 dias 

 

Desv. 

Padrão 

(ppm) 

2ºCiclo 

14 dias 

 

Desv. 

Padrão 

(ppm) 

3º Ciclo 

21 dias 

 

Desv. 

Padrão 

(ppm) 

4º Ciclo 

28 dias 

 

Desv. 

Padrão 

(ppm) 
Total [] 

Imersão CP0 0,02000 0,002 0,00493 0,000 n.d - n.d - 0,02493 

 CP1 0,10033 0,001 0,02100 0,002 0,00297 0,002 n.d - 0,12430 

Irrigação CP0 n.d. - 0,00083 0,000 0,00087 0,002 n.d. - 0,00170 

 CP1 0,00390 0,000 0,00477 0,001 0,00273 0,001 0,00043 0,000 0,01183 

As metodologias apresentaram baixos coeficientes de variação. Para fins de análise, os resultados 

das concentrações de Cr apresentados na Tabela 4 foram inseridos no gráfico da Fig. 8, permitindo 

algumas observações iniciais. 

 
Figura 8 - Lixiviação do Cr no teste de imersão. 

Segundo o gráfico da Fig. 8, observa-se que o lixiviado do CP1 apresentou nos primeiros 7 dias de 

teste uma concentração aproximadamente 5 vezes maior que a concentração de Cr detectada no 2º 

ciclo, aos 14 dias.  Evidencia-se que a liberação do Cr total foi inversamente proporcional ao tempo 

do teste de imersão. 

Também se observa no gráfico da Figura  8 a lixiviação no teste de irrigação, que ocorreu desde o 1º 

ciclo para CP 1, mas para CP0 apenas no 2º e 3º ciclos. É possível constatar que a liberação do Cr 

foi diminuindo a partir do 2º ciclo para CP1 e mantendo-se praticamente constante para CP0 no 2º e 

3º ciclos. Para o CP1, o lixiviado apresentou no 1º ciclo de molhagem uma concentração menor que 

no 2º ciclo de molhagem. Já no 2º ciclo, aos 14 dias de teste, a concentração de Cr indica que este 

foi o ciclo de maior liberação de Cr.  

Mecanismo da lixiviação do Cr: comparando o comportamento da lixiviação de Cr observado nos 

testes de lixiviação com a bibliografia consultada, percebe-se que ocorreu um processo de difusão. 

A lixiviação é um processo governado pelo mecanismo de difusão onde a extração de um elemento 

de um sólido é proporcional ao tempo de contato entre estes dois meios [1]. 

O teste de irrigação foi caracterizado por iniciar a lixiviação do Cr através do processo da 

dissolução de componentes da superfície e posteriormente o processo passou a ser governado pelo 

mecanismo de difusão [11,12,13]. É provável que a absorção da solução lixiviante pelo corpo de 

prova tenha se dado através das forças de capilaridade. Na liberação de contaminantes de um 

monólito quando em contato com a chuva o processo que prevalece é a dissolução dos elementos 

solúveis através da lavagem superficial e as forças de capilaridade atuam na absorção da solução 

lixiviante [11]. 

O mecanismo de lixiviação ocorrido nos testes de imersão e irrigação pode ser também explicado 

mediante a comparação com os princípios da norma NEN 7345. Na lixiviação com teste realizado 

conforme a norma holandesa ocorre inicialmente uma degradação da superfície da amostra pela 

ação da solução lixiviante e o grau da degradação da superfície tende a aumentar com o tempo, 
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fazendo com que a concentração do componente no lixiviado também aumente. Após certo período, 

a degradação da superfície alcança um estágio de erosão e a concentração do componente no 

lixiviado começa a decrescer, obedecendo então a Lei da Difusão [14,15]. 

A ausência de pressão artificial da solução lixiviante com o corpo de prova no teste de imersão e de 

irrigação sugere que a direção do transporte do Cr tenha-se dado em todas as direções. Esta forma 

de lixiviação, sem pressão artificial, é muito utilizada para resíduos considerados perigosos 

estabilizados [16]. 

A justificativa da presença de Cr no lixiviado do CP0 sugere origem na matéria-prima deste corpo 

de prova, a argila. Embora o resultado da caracterização química não apresente Cr como elemento 

constituinte, uma margem de erro qualitativo para a FRX pode ter interferido na detecção e o Cr 

pode não ter sido detectado [17]. Por ser um elemento de elevada solubilidade em HNO3 diluído, o 

Cr, mesmo presente em baixa concentração no corpo de prova, pode ter solubilizado e então 

constatado dentro do limite de detecção da técnica ICP-AES. Com relação ao comportamento da 

lixiviação do Cr no CP0, este pode ser explicado de maneira análoga à explicação dada para o corpo 

de prova contendo Cr nos testes de lixiviação. 

Identificação da influência dos fatores tempo e porosidade no processo de lixiviação: considerando 

o resultado do teste de imersão, pode-se dizer que, devido à renovação da solução lixiviante, não 

houve risco de saturação da solução, consequentemente, a lixiviação do Cr ocorreu durante todo o 

período do teste. A concentração inicial maior de Cr no lixiviado foi um indício de que 

primeiramente houve uma dissolução do Cr presente na superfície do corpo de prova sugerindo o 

movimento do mesmo a partir desta superfície. Conforme os ciclos foram avançando um gradiente 

de concentração do interior do corpo de prova até a interface da solução lixiviante foi formado, 

favorecendo então que o Cr se difundisse através dos poros da cerâmica que estavam saturados com 

a solução lixiviante. Por outro lado, com o passar do tempo e a renovação da solução lixiviante, o 

estado de equilíbrio entre o sólido (corpo de prova) e o líquido (solução lixiviante) foi se 

aproximando, mais precisamente após o 3º ciclo. Pôde-se verificar que após 21 dias a taxa de 

lixiviação tendeu a zero. Essa diminuição da taxa de lixiviação pode ser relacionada com a 

solubilização de um elemento em função do tempo e explicada pela Lei de Fick. 

Já no teste de irrigação, devido ao comportamento da lixiviação observado nos dois primeiros ciclos 

do teste é sugestivo que o intervalo de tempo de 6 dias entre os ciclos de molhagem proporcionou a 

evaporação da solução lixiviante do corpo de prova e conseqüente migração do Cr para a superfície. 

Com isso, no 2º ciclo de molhagem, houve um aumento de Cr no lixiviado. Os 28 dias de teste 

foram suficientes para que ocorresse o processo de difusão.  Comparando o tempo de lixiviação 

desta metodologia com o tempo de outros testes de imersão empregados para a avaliação de 

resíduos E/S, como por exemplo, o NEN 7345 que é de 64 dias, é menor, favorecendo uma resposta 

técnica em menor prazo.  

A porosidade da cerâmica tem importante influência no processo de transporte do Cr para a solução 

lixiviante. A porosidade é função das características da argila utilizada na cerâmica, da umidade 

necessária para sua moldagem e do ciclo de queima utilizado [18].  

O aumento da porosidade em um material cerâmico resulta no acréscimo da permeabilidade, 

portanto, significa maior volume de líquido que pode ser absorvido no poro [18,19]. Os resultados 

obtidos através do ensaio de porosidade por intrusão de mercúrio acusam que CP0 possui 

ligeiramente uma maior quantidade de poros, que CP1. Portanto a permeabilidade neste tende a ser 

maior que em CP1. Pode-se evidenciar que ambos os corpos de prova apresentaram macroporos e 

que esta característica corrobora para a lixiviação de Cr dos corpos de prova, devido à influência da 

permeabilidade. 

Teste de lixiviação da ABNT NBR 10.005:2004: Em virtude do elemento de interesse neste estudo 

ser o Cr, os resultados da lixiviação que se referem a este elemento compreenderam 0,005 ppm para 

CP0 e 0,023 ppm para CP1. O limite de detecção do método é de 0,001ppm. 

Levando-se em conta que os testes de lixiviação são ferramentas para verificar o impacto ambiental 

que causaria determinado material quando seus componentes são transferidos para o meio ambiente, 
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a norma brasileira de resíduos sólidos, ABNT NBR 10.004:2004, atua no sentido de estabelecer 

padrões máximos destes componentes no meio ambiente, estabelecendo o limite de 5 ppm  de Cr 

total no extrato lixiviado. Portanto, segundo os resultados apresentados do teste de lixiviação da 

NBR 10.005, bem como os resultados apresentados pelo teste imersão e de irrigação, o corpo de 

prova contendo Cr não extrapola este limite.  

Diferenças entre metodologias: existem várias diferenças entre as metodologias da ABNT NBR 

10.005:2004 e as desenvolvidas nesta pesquisa. Estas diferenças se devem pelo fato da 

aplicabilidade dos testes. A Tabela 5 apresenta as diferenças entre a metodologia da NBR 

10.005:2004 e as metodologias de lixiviação desenvolvidas e aplicadas nesta pesquisa. 

Tabela 5 – Características das metodologias de lixiviação. 

Metodologia de 

lixiviação 
Forma da amostra 

Solução 

Lixiviante 

Característica 

do Teste 

Relação  

amostra: 

Líquido 

Período do teste 

NBR 10.005 
Triturada 

(<9,5mm) 
pH 5,0 

Estático 

Sob agitação 
1:20 18h 

Teste de irrigação 

Bloco sólido 

monólito:  

(40cmx20cmx2c

m) 

pH 3,0 

Dinâmico 

Sob 

gotejamento 

1:7 

- 4 extrações de 

24h/cada 

- intervalos de 144h 

entre as extrações 

Teste de Imersão 

Bloco sólido 

monólito:  

(40cmx20cmx2c

m) 

pH 3,0 
Dinâmico 

Sob imersão 
1:7 

- 4 extrações de 

168h/cada 

- sem intervalos entre as 

extrações 

As diferenças de características entre os testes de lixiviação acentuam as diferenças nos resultados. 

Tomando como base os resultados do CP1, a Tabela 6 apresenta os valores de concentração de Cr 

total obtido no lixiviado para as três metodologias. 

Tabela 6 – Concentrações de Cr total presente no lixiviado do CP1. 

Testes de lixiviação Concentração de Cr (em ppm)  

NBR 10.005 0,02300 

Teste de irrigação 0,01183 

Teste de Imersão 0,12430 

Considerando as diferenças dos resultados observados na Tabela 6, cabe salientar que conclusões 

baseadas simplesmente na comparação entre os resultados de lixiviação do Cr não são apropriadas. 

Proposta de metodologia para avaliar Cr total, por imersão e por irrigação: tendo em vista as 

diferenças entre os três testes de lixiviação (teste de irrigação, teste de imersão e ABNT NBR 

10.005:2004), o mais adequado seria avaliar qual o teste mais apropriado à amostra, associando ao 

ambiente de exposição, antes de submeter à lixiviação. As metodologias desenvolvidas e aplicadas 

nesta pesquisa, buscaram simular dois cenários adversos para avaliação do Cr total em amostras de 

cerâmica vermelha em fase de uso. O teste de imersão como um ambiente hostil para um resíduo 

E/S em cerâmica vermelha em situação de intenso e prolongado contato com volume de lixiviante 

baseado em precipitações máximas da região metropolitana de Porto Alegre/RS. Já o teste de 

irrigação procurou simular uma condição de exposição à chuva ácida de um resíduo E/S em 

cerâmica vermelha, com regime pluviométrico baseado na mesma região.  

Diferente destes cenários, o teste de lixiviação da norma brasileira foi desenvolvido para ser 

empregado na avaliação ambiental de um resíduo diante de uma situação de disposição final 

(aterro). O esquema da Fig. 9 apresenta uma proposta de metodologia para avaliar Cr total, por 

imersão e por irrigação. 
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Figura 9 - Metodologia proposta para avaliar a lixiviação em cenários de uso da cerâmica vermelha. 

Conclusão 

Foi possível propor uma metodologia para determinar a concentração de Cr lixiviado, por imersão e 

por irrigação com baixo coeficiente de variação e destinados à avaliação de Cr E/S em cerâmica 

vermelha diante de duas situações adversas: de intenso e prolongado contato com volume de 

lixiviante (alagamento) e de exposição à chuva ácida.  A metodologia é simples, pode ser aplicada 

em materiais cerâmicos, tem duração de 28 dias (menos de metade do tempo do teste NEN 7345), 

utiliza amostra na forma de monólitos com medidas de 40 cm de comprimento, 20cm de largura e 

2cm de altura e a relação de amostra/solução lixiviante é de 1:7, praticamente duas vezes menos 

volume de solução lixiviante que emprega o teste da NBR 10.005:2005. A presente pesquisa buscou 

contribuir para os estudos da avaliação de elementos e sistemas construtivos, quando expostos às 

intempéries, em relação ao seu impacto no que se refere à liberação ao meio ambiente, 

principalmente solos e água, por lixiviação de compostos tóxicos. Ao concluir a pesquisa, percebe-

se que muitos estudos ainda devem ser conduzidos neste sentido, de forma a aprimorar os métodos 

de avaliação e de estabelecer parâmetros que realmente estejam relacionados à segurança ambiental. 
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Resumo. O património em betão aparente, grande parte construído no século vinte com um 

crescente reconhecimento do seu valor e da importância da sua preservação, é suscetível às 

agressões por graffiti. O betão é um material poroso, por vezes deteriorado ao longo dos anos, e as 

interações das tintas com o substrato e os métodos de remoção alteram a superfície do betão, 

principalmente se é necessário repetir o processo de remoção. Os produtos de proteção aos graffiti, 

disponíveis no mercado, quando aplicados na superfície do betão facilitam a remoção das pinturas, 

dificultando a sua aderência à superfície ou impedindo a sua penetração nos poros do betão. 

Considerando que a durabilidade do betão armado depende principalmente da sua composição e das 

características da sua superfície, é fundamental conhecer quais os efeitos dos sistemas de proteção 

aos graffiti na durabilidade do betão e contribuir para uma metodologia adequada à preservação 

deste património. Neste sentido, desenvolveu-se um programa experimental para análise das 

alterações das propriedades que protegem o betão dos mecanismos de deterioração, antes e após o 

tratamento com os produtos de proteção antigraffiti, com a proteção antigraffiti e os graffiti e após a 

remoção dos graffiti, sendo os produtos de proteção aplicados do tipo permanente e sacrificial. Os 

resultados obtidos dos ensaios de absorção de água por capilaridade e por imersão à pressão 

atmosférica mostram que a proteção aos graffiti diminui a entrada de água para o interior do betão e 

facilita a remoção dos graffiti sem afetar as características da superfície, contribuindo para melhorar 

a sua durabilidade.  

Introdução 

O fenómeno dos graffiti tem vindo a crescer nos últimos anos e constitui atualmente um enorme 

problema económico e social. O prazer de degradar, o desbravar do interdito e o desafiar as 

autoridades constituem, grosso modo, os fatores determinantes da vida do graffiter [1]. Em qualquer 

País existe património sujeito ao estilo agressivo dos graffiti e na Europa existem mais de 3.500.000 

monumentos protegidos afetados apesar das medidas preventivas que vão sendo implementadas [2]. 

O património em betão aparente é suscetível às agressões por graffiti, particularmente agressivas em 

superfícies porosas mais vulneráveis à interação dos graffiti com o substrato. O betão aparente  

constitui uma opção de projeto em obras de arte e em edifícios públicos e privados e revestimentos 

de espaços públicos, constituindo um património notável que deve ser devidamente protegido destas 

ações de vandalismo. 
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Os graffiti podem ser executados com vários materiais, mas cerca de oitenta por cento são aplicados 

sob a forma de pintura com tinta em spray, ou marcadores de feltro, em grandes paredes, em vigas e 

pilares de pontes, passagens inferiores do metro, estradas e parques e, muitas vezes, em património 

histórico [3]. Para além do aspeto estético, a interação das tintas com a superfície e os métodos de 

remoção utilizados, baseados na aplicação de produtos químicos ou métodos físicos e mecânicos, 

nem sempre resultam na remoção completa dos graffiti quando aplicados em superfícies de betão 

[4], [5]. Muitas vezes, podem alterar ou causar graves danos nas camadas mais profundas do 

substrato, principalmente se é necessário repetir continuadamente o processo de remoção e a 

reparação dos danos causados envolve encargos elevados. Quando a remoção é efetuada com um 

produto químico, aparecem, em muitos casos, sombras no betão resultantes da penetração do 

solvente e modificação ou alteração do substrato (Fig. 1). O processo de deterioração do betão 

ocorre ao nível dos poros. As tintas são absorvidas pelos poros do betão, dificultando o processo de 

remoção. Se a remoção é efetuada por um processo mecânico, origina micro fissuras na superfície 

do betão que constituem um meio de entrada de iões agressivos para o seu interior. 

       

Figura 1.Parede de um edifício em betão aparente após remoção dos graffiti, Malmö, Suécia (2011) 

Com o objetivo de prevenir estas agressões, desenvolveram-se produtos de proteção antigraffiti que 

constituem uma barreira protetora contra o vandalismo, geram superfícies de baixa energia 

repelentes da água e do óleo, dificultam a aderência das pinturas ao substrato, facilitando a sua 

remoção ou impedindo a sua penetração nos poros do material. Contrariamente, o revestimento de 

proteção deve ter uma boa aderência à superfície do betão pelo que é necessário haver uma grande 

tensão superficial do suporte relativamente ao revestimento de proteção antigraffiti [6], [7].  

Quando a superfície do betão é tratada com um produto repelente da água, as propriedades da 

superfície passam de hidrofílicas a hidrofóbicas, pois impedem as gotas de água de penetrar no 

betão e a superfície fica apenas aberta à difusão de gases. A Fig. 2 ilustra a função de um tratamento 

de superfície repelente da água, muitas vezes designado como efeito de lotus. O ângulo da fase 

líquida, designado ângulo de contacto ou ângulo molhado, é o ângulo incluído entre o plano 

tangente à superfície do líquido e o plano tangente à superfície do sólido, em qualquer ponto ao 

longo da linha de contacto.  

 
Figura 2.Caracterização do material considerando o valor do ângulo de contacto (Ɵ): material hidrofílico (Ɵ<90º) e 

hidrofóbico (Ɵ> 90º)  

 < 90º  = 90º  > 90º 
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Para um material hidrofílico como o betão considera-se, muitas vezes, o valor zero para o ângulo de 

contacto [8].  

A durabilidade do betão armado depende principalmente da composição e das propriedades da 

camada superficial [9], mais concretamente da espessura de recobrimento das armaduras que, na 

maior parte dos casos, é responsável pela proteção da armadura contra a corrosão. A durabilidade do 

betão será maior quanto menor for a sua capacidade de absorção de água, menor o grau de 

carbonatação e menor a permeabilidade aos cloretos [10]. O controlo do ingresso da água na 

superfície do betão é particularmente importante porque, não entrando a água, não se verifica a 

reação de carbonatação, sendo através da água que o dióxido de carbono e os cloretos penetram no 

interior do betão. Devido às suas propriedades hidrofóbicas, os produtos de proteção aos graffiti 

podem também proteger temporariamente o betão das ações ambientais, atuando como uma barreira 

entre o ambiente e a superfície do betão e prevenindo ou atrasando a entrada de substâncias nocivas 

[11]. O betão pode ficar protegido, simultaneamente, do vandalismo dos graffiti e da corrosão das 

armaduras. Para assegurar uma proteção eficiente da superfície do betão, os produtos de proteção 

devem ainda ter elevada permeabilidade ao vapor de água, baixa permeabilidade ao dióxido de 

carbono e à água, boa adesão ao substrato, boa retenção das propriedades no envelhecimento, boa 

ponte de fissuração e boa resistência aos álcalis [12], [13].  

Os produtos de proteção antigraffiti podem ser classificados em dois grupos, com características 

químicas diferentes: os permanentes, que permanecem na superfície após a remoção da tinta e 

mantêm a sua eficácia após vários ciclos de remoção, sendo os sistemas fluoralquilsiloxano de base 

aquosa especialmente eficazes em superfícies de materiais porosos como o betão [14]; os sistemas 

sacrificiais, constituídos em geral à base de ceras, são removidos em simultâneo com as tintas, com 

água quente a temperatura superior à do seu ponto de fusão, sendo necessária nova aplicação para 

que a área afetada se mantenha com proteção. Verifica-se, no entanto, que estes tratamentos de 

superfície são muitas vezes aplicados sem haver um completo conhecimento das propriedades do 

substrato ou escolha da estrutura molecular ótima para o tipo de prevenção recomendada, levando a 

uma insuficiente proteção ou à degradação dos materiais envolvidos [15]. Importa, portanto, 

melhorar o conhecimento atual sobre a interação entre os tratamentos de proteção antigraffiti e o 

substrato em betão aparente e o efeito da remoção dos graffiti na durabilidade do betão aparente e, 

assim, contribuir para o estabelecimento de uma correta metodologia de intervenção e, 

consequentemente, obter informação útil à formulação de novos produtos. 

Neste sentido, desenvolveu-se um programa experimental para analisar e comparar o efeito de dois 

tratamentos de proteção antigraffiti, um permanente e outro sacrificial, sobre betão aparente 

convencional (CONV) e de elevado desempenho (BED) e avaliar parâmetros indicadores de 

durabilidade nas seguintes condições: o betão sem proteção antes e após a aplicação da tinta em 

spray e o betão com proteção antes e após a aplicação da tinta em spray e após a remoção da tinta. 

Os produtos de proteção aos graffiti, se corretamente aplicados, poderão proteger o betão das 

agressões dos graffiti e, simultaneamente, contribuir para prolongar a vida útil dessas estruturas.  

Programa experimental 

Materiais.  

Betão aparente. O betão convencional (CONV) e o betão de elevado desempenho (BED) têm a 

composição discriminada na Tabela 1 e foram produzidos numa Central da Betão Liz (grupo 

CIMPOR).  

Tabela 1.Composição dos betões (dosagens para 1m
3
 de betão) 

Betão 

Ligante 

(L) 
Cimento 

Adição 

CV 

Areia 

fina 

Areia 

média 

Brita 

1 

Brita 

2 

Água 

(A) 
Plast. SP 

A/L 

[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [A] [kg] [kg] 

CONV 320 210 110 320 590 520 480 150  1,92 2,56  0,52 

BED 480 340 140 230 430 600 510 154 2,88 3,84 0,36 
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Os materiais utilizados para as composições CONV e BED foram os seguintes: cimento do tipo 

CEM II/A-L 42,5R da marca CIMPOR, areia fina 0/2 (Pombal) e areia média 0/4 (Anadia), brita 

calcária 1 (6/12) e 2 (16/22), cinzas volantes (CV) de Compostilla, um adjuvante plastificante 

Sikament 400 Plus (Plast.) e um superplastificante Viscocrete 3008 (SP), ambos da marca SIKA. 

Para cada composição de betão, foram betonados, desmoldados no dia seguinte à betonagem e 

curados, diversos provetes cúbicos com aresta de 150 mm e provetes cilíndricos com 100 mm de 

diâmetro e 200 mm de altura. Após a desmoldagem, foram mantidos imersos em água durante 28 

dias em ambiente a temperatura controlada de 21ºC.  

Tinta para pintura dos graffiti. A simulação dos graffiti foi efetuada com tinta em spray de cor 

preta da Ironlack, disponível no mercado, sendo de utilização corrente pela comunidade dos 

graffiters. É uma tinta acrílica de elevada opacidade, muito pigmentada e de secagem rápida. Na 

embalagem, vem indicada a seguinte composição: butilo-glicol, acetona, acetato de etilo, acetato de 

butilo e dióxido de titânio. Foi pulverizada sobre a superfície dos provetes com inclinação de 45º e à 

distância de 15 cm. A composição desta tinta é favorável à execução da pintura dos graffiti em 

grandes áreas devido à secagem rápida e fixação completa do produto ao suporte poroso, sendo 

também a cor de utilização mais vulgarizada. Na Fig.3, apresenta-se o diagrama e a composição 

obtida através da análise ao microscópio eletrónico de varrimento (MEV-Eds). 

 
Figura 3. Resultados da análise da tinta em spray ao microscópio eletrónico de varrimento  

Sistema de proteção antigraffiti. Consideraram-se dois sistemas antigraffiti com características 

químicas diferentes: um sistema permanente (AGS1) e um sistema sacrificial (AGS2), ambos 

indicados para proteção de materiais porosos e praticamente isentos de compostos sólidos voláteis, 

conforme especificado na respetiva ficha técnica do produto. Previamente, foram analisados outros 

produtos disponíveis no mercado, mas através da observação visual verificou-se que a superfície do 

betão ficava praticamente inalterada após a aplicação destes dois produtos. Portanto, foram 

selecionados aqueles que apresentaram melhor desempenho.  

O AGS1 é caracterizado como um fluoralquilsiloxano de base aquosa, líquido de cor ligeiramente 

amarelada, solúvel na água, densidade 1,06 e ph 4, indicado para modificar as propriedades da 

superfície de materiais porosos, como o betão, em superfícies de baixa energia, com elevado poder 

de repelir a água e o óleo, sendo a remoção das tintas efetuada com um produto químico. O 

consumo em superfícies de betão é de cerca de 120 a 200 g/m
2
, por demão. Para a sua aplicação 

procede-se da seguinte forma: aplica-se diretamente na superfície do betão o primário, uma solução 

de base aquosa hidrofóbica; após 24 h de secagem, aplica-se o produto antigraffiti, em três demãos 

com intervalo de secagem entre demãos de 2 horas; a última demão do produto seca após 4 horas, 
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no entanto a superfície adquire o efeito completo de proteção após 72 h; de acordo com a ficha 

técnica, suporta 10 ciclos de remoção da tinta dos graffiti. A remoção da tinta é efetuada com um 

gel que se aplica na área a intervir durante 20 minutos, em movimentos circulares, sem deixar secar 

o produto; em seguida procede-se à lavagem da superfície com água à pressão máxima de 12 bar, 

sendo o comportamento idêntico para ambos os tipos de betão (Fig. 4). Conforme se pode observar 

na Fig. 4, a tinta em spray adere com dificuldade na superfície do betão com a proteção permanente 

AGS1, devido às suas propriedades óleo e hidrofóbicas.  

 
Figura 4. Processo de remoção da tinta em spray da superfície do betão com proteção permanente AGS1 

O AGS2 é caracterizado por uma cera dispersa de base aquosa que contém 10-15% de cera ativa, 

líquido de cor branca levemente mais viscoso que a água, solúvel na água, densidade 1 e ph entre 8 

e 9, ponto de fusão 80-85ºC, sendo a remoção das tintas efetuada apenas com água quente. O 

consumo em superfícies de betão é de cerca de 120 a 150 g/m
2
, por demão. Aplica-se diretamente 

sobre a superfície do betão em 3 demãos, a trincha, com intervalos de secagem de 2 horas. De 

acordo com a ficha técnica do produto, a superfície fica protegida da água e resistente aos graffiti 

após 4 horas da aplicação da última demão e adquire o efeito completo de proteção após 72 horas. 

Este produto, para além das suas propriedades de proteção aos graffiti, é caracterizado por garantir 

proteção contra a poluição e penetração de humidade na superfície do betão, sendo permeável ao 

vapor de água. A remoção da tinta dos graffiti é efetuada com projeção de água quente a 90ºC e à 

pressão de 90 a 110 bar. Para que a superfície continue protegida, é necessária nova aplicação do 

produto na área de intervenção após a remoção da tinta dos graffiti. Na Fig. 5, pode observar-se o 

destacamento da película do produto com a tinta. A tinta é removida em simultâneo com o produto 

de proteção, o que exige nova aplicação do produto para proteção aos graffiti, sendo o procedimento 

idêntico para ambos os tipos de betão testados. Conforme se pode observar, a tinta em spray forma 

um filme contínuo sobre a superfície do betão com a proteção sacrificial AGS2.  

 
Figura 5. Processo de remoção da tinta em spray da superfície do betão com proteção sacrificial AGS2 

O produto antigraffiti penetra nos poros do betão principalmente por absorção capilar. Se os poros 

do betão estão preenchidos com água a força de absorção capilar é desprezável o que significa que é 

difícil atingir um grau de penetração do produto aceitável sob estas condições. A razão A/L é um 

parâmetro indicador da porosidade e, como tal, a estrutura do betão convencional (A/L=0,52) deverá 

ser mais porosa que a do betão de elevado desempenho (A/L=0,36), sendo, portanto, expectável que 

a penetração do produto seja mais difícil no caso do BED.  

Na aplicação dos produtos, observaram-se as recomendações técnicas e de segurança de aplicação 

indicadas na respetiva ficha técnica do produto. 
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Ensaios. Os ensaios, desenvolvidos no Laboratório de Materiais de Construção da Universidade 

do Minho, têm como objetivo a caracterização das alterações das principais propriedades do betão 

relacionadas com os mecanismos de deterioração, isto é, avaliar o efeito dos dois tratamentos de 

proteção anti graffiti, da tinta dos graffiti e da sua remoção nos indicadores de durabilidade do 

betão. 

Inicialmente, realizaram-se ensaios de caracterização do comportamento das duas composições de 

betão CONV e BED no estado fresco, por intermédio do ensaio de abaixamento, realizado de 

acordo com a NP EN 12350-2 [16], e no estado endurecido, tendo sido avaliada a variação ao longo 

do tempo da resistência à compressão. Para tal, foram realizados ensaios, de acordo com a NP EN 

12390-3 [17], em 3 provetes cúbicos de betão com 150 mm de aresta e com a idade de 7, 14, 28 e 

90 dias.  

Os indicadores de durabilidade do betão [18] foram analisados em ambas as composições CONV 

e BED, considerando a sua proteção aos graffiti com os sistemas AGS1 e AGS2 e para as condições 

anteriormente referidas: o betão sem proteção antigraffiti (S/P), antes e após a aplicação da tinta em 

spray (S/P+G), e o betão com proteção antigraffiti (C/P), antes e após a aplicação da tinta em spray 

(C/P+G) e após remoção da tinta (C/P+G+R). Os ensaios realizados foram os seguintes: absorção de 

água por capilaridade, com base no descrito na LNEC E 393 [19], sobre 3 provetes cilíndricos com 

100 mm de diâmetro e 200 mm de altura; absorção de água por imersão à pressão atmosférica 

(LNEC E394 [20]), sobre 3 provetes cúbicos com 150 mm de aresta; resistividade elétrica (RILEM 

TC 154-EMC [21]), sobre 3 provetes cúbicos com 150 mm de aresta; difusão de cloretos por 

migração em regime não estacionário (LNEC E 463 [22]), sobre 5 provetes cilíndricos com 100 mm 

de diâmetro e 50 mm de altura; penetração de CO2 com base na LNEC E 391 [23] e na Fpr CEN 

/TS 12390-12 [24], sobre 3 provetes com as dimensões de (33x100x800) mm
3
. Antes da aplicação 

dos produtos antigraffiti, os provetes de betão foram secos numa estufa ventilada a 105±5ºC durante 

aproximadamente uma semana até atingirem a condição de massa constante.  

Análise dos resultados 

Betão no estado fresco. O comportamento do betão no estado fresco foi caracterizado através da 

realização do ensaio de abaixamento de acordo com a NP EN 12350-2 [16], conforme valores 

explicitados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Abaixamento dos betões 

Betão Abaixamento [mm] 

CONV 130 

BED 190 

Betão no estado endurecido.  

Características mecânicas. Para a caracterização da resistência à compressão das composições 

de betão realizou-se o respetivo ensaio de acordo com a NP EN 12390-3 [17], à idade de 7, 14, 28 e 

90 dias, cujos resultados se apresentam na Fig. 6. Em cada idade, foram testados 3 provetes cúbicos 

com 150 mm de aresta. 

O BED atingiu aos 7 dias uma resistência à compressão cerca de 85% superior à do betão 

convencional; aos 90 dias a resistência à compressão do BED atingiu o valor de 72,2 MPa e, à 

mesma idade, o betão convencional apresentou uma resistência à compressão de 49,3 MPa. 

Indicadores de durabilidade. 

Absorção de água por capilaridade à pressão atmosférica. Os coeficientes de absorção capilar 

obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade à pressão atmosférica para o betão 

convencional e para o BED (Fig.7), sem proteção aos graffiti e com a proteção AGS1 e AGS2, estão 

indicados na Tabela 3 e na Fig. 8. Os ensaios de absorção de água por capilaridade à pressão 

atmosférica realizados permitiram registar a respetiva cinética de absorção capilar, expressa pela 

relação entre a massa de água absorvida por unidade de área em função da raiz quadrada do tempo. 

Os coeficientes de absorção capilar foram determinados com base nessas curvas e recorrendo ao 
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método dos mínimos quadráticos, considerando apenas as primeiras 7 horas de ensaio. As 

aproximações realizadas revelaram-se adequadas, sendo disso demonstrativo o facto de os 

respetivos coeficientes de correlação linear, R
2
, terem atingido valores muito elevados, superiores a 

94,7%. 

 
Figura 6. Resultados do ensaio de resistência à compressão 

 
Figura 7. Ensaio de absorção de água por capilaridade à pressão atmosférica 

Tabela 3 – Valores dos coeficientes de absorção capilar [kg / (m².h
0,5

)] 
    

  Betão 

Betão sem proteção 

antigraffiti 

Betão com proteção antigraffiti 

Permanente AGS1 Sacrificial AGS2 

S/P S/P+G C/P C/P+G C/P+G+R C/P C/P+G C/P+G+R 

CONV 3,67E+0

0 

1,82E+00 1,74E+00 1,13E+00 1,84E+00 9,60E-01 7,99E-01 2,40E+00 

BED 3,19E+0

0 

1,29E+00 1,20E+00 7,85E-01 1,53E+00 7,99E-01 7,01E-01 1,57E+00 

Por observação da Fig. 8, é possível verificar que no betão sem proteção aos graffiti o valor da 

absorção de água por capilaridade do betão convencional foi superior ao do BED, embora no 

período inicial (30 min) apresente um valor ligeiramente inferior. Após a aplicação da tinta em 

spray, há uma diminuição da absorção de água por capilaridade em ambos os betões, mantendo-se o 

valor da absorção de água por capilaridade no CONV superior ao verificado no BED.  

No betão com proteção, verifica-se o seguinte: os valores de absorção de água por capilaridade no 

CONV com proteção permanente são ligeiramente superiores aos observados com a proteção 

sacrificial; no BED, verificam-se valores da absorção de água por capilaridade muito próximos para 

ambas as proteções, permanente e sacrificial. 

No betão com proteção antigraffiti e tinta em spray, verifica-se que a absorção de água por 

capilaridade diminuiu no CONV e no BED quer para a proteção permanente quer para a sacrificial, 

embora no período inicial (60 min) os valores tenham sido ligeiramente superiores. Verificam-se 

ainda, no CONV e no BED, valores da absorção de água por capilaridade com a proteção sacrificial 

inferiores comparativamente aos observados com a proteção permanente.  
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Figura 8. Resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade à pressão atmosférica 

Após a remoção da tinta em spray, o CONV e o BED apresentaram valores mais elevados da 

absorção de água por capilaridade, atingindo mesmo valores superiores aos valores obtidos 

inicialmente para o betão com proteção, de forma mais expressiva para o CONV com proteção 

sacrificial. 

É, no entanto, importante referir que os coeficientes de capilaridade após a remoção da tinta vão 

para valores mais próximos dos valores de referência (betão sem proteção) principalmente com a 

proteção sacrificial, mas ainda significativamente inferiores. Assim, parece que a operação de 

remoção não degradou a superfície. Talvez com operações cíclicas de pintura e remoção isso possa 

vir a ocorrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Absorção de água por imersão à pressão atmosférica. Os valores obtidos no ensaio de 

absorção de água por imersão para o betão convencional e para o BED, sem proteção aos graffiti e 

com a proteção AGS1 e AGS2, estão indicados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Valores dos coeficientes de absorção de água por imersão Aim [%] 

    

  Betão 

Betão sem proteção 

antigraffiti 

Betão com proteção antigraffiti 

Permanente AGS1 Sacrificial AGS2 

S/P S/P+G C/Perm C/Perm+G C/Perm+G+R C/Sac C/Sac+G C/Sac+G+R 

CONV 11,9 12,0 8,0 11,6 7,2 7,3 10,4 6,8 

BED 10,7 11,5 7,2 9,4 7,2 6,4 10,0 6,2 

No betão sem proteção aos graffiti, verifica-se que a absorção de água por imersão é ligeiramente 

superior no CONV comparativamente ao BED, mantendo-se esta tendência após a aplicação da tinta 

em spray.  

Após a proteção do betão, verifica-se em ambos os betões (CONV e BED) uma diminuição de cerca 

de 3 a 4% da absorção de água por imersão comparativamente ao betão sem proteção, mantendo-se 

a maior tendência para absorção de água no betão convencional. Verifica-se ainda em ambos os 

betões, CONV e BED, uma menor tendência de absorção de água com a proteção sacrificial 

comparativamente à proteção permanente.  

No CONV e no BED com proteção e pintura com a tinta em spray, verifica-se, quer para a proteção 

permanente quer para a sacrificial, um aumento da absorção de água por imersão, atingindo valores 

próximos da absorção de água do betão sem proteção (Fig. 9).  

Após a remoção da tinta em spray, verifica-se no CONV e no BED, para as proteções permanente e 

sacrificial, que a absorção de água é idêntica à situação inicial do betão apenas com proteção. 

A tendência para maior absorção de água por imersão pelo betão com proteção após a aplicação da 

tinta em spray pode ser devida às características da tinta. Deverá ser analisado se, de facto, há 

tendência a retenção de água na superfície do betão após a pintura dos graffiti. 
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Figura 9. Resultados do ensaio de absorção de água por imersão à pressão atmosférica 

Conclusões 

A análise dos resultados obtidos nos ensaios concluídos permitem aferir o seguinte: 

- a aplicação da tinta em spray sobre a superfície do betão diminui a absorção de água por 

capilaridade, no CONV e no BED, sendo esta diminuição bastante significativa no betão sem 

proteção; 

- quanto à absorção de água por imersão, verificou-se que após a aplicação da tinta em spray sobre a 

superfície do betão com proteção, no CONV e no BED, houve um aumento significativo, atingindo 

valores quase idênticos aos verificados no betão sem proteção. A ocorrência desta situação será 

talvez devida às características da tinta e pode provocar retenção de água na superfície do betão; 

- a proteção antigraffiti diminui a penetração da água por capilaridade para o interior do betão, que 

será tanto maior quanto maior for a porosidade do betão. O CONV tem maior tendência para 

absorção de água por capilaridade que o BED, dado que a estrutura do betão convencional (A/L = 

0,52) é mais porosa que a do betão de elevado desempenho (A/L = 0,36);  

- a proteção antigraffiti também diminui a absorção de água por imersão, no CONV e no BED, 

sendo o comportamento dos betões idêntico para ambos os produtos de proteção antigraffiti; 

- os valores da absorção de água por capilaridade observados no CONV e no BED antes da 

aplicação da tinta em spray e após a remoção da tinta são idênticos no caso do betão com proteção 

permanente, enquanto que na proteção sacrificial atinge valores próximos do betão sem proteção. 

A proteção antigraffiti protege o betão da entrada de água para o seu interior e facilita a remoção 

dos graffiti sem alterar as propriedades da sua superfície, para um ciclo de remoção, verificando-se 

um melhor desempenho para a proteção permanente. A tinta dos graffiti também diminui a entrada 

de água no interior do betão sem proteção. No entanto, no betão com proteção verifica-se que a 

aplicação da tinta em spray corresponde a um acréscimo de água retida na superfície do betão, 

situação que terá de ser analisada. 
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Resumo. A corrosão de elementos metálicos utilizados em conjunto com a madeira é uma questão 

importante no que diz respeito à garantia da vida útil de uma estrutura de madeira. Quando 

embutidos na madeira, os elementos metálicos ficam sujeitos à corrosão devido à presença de água 

e oxigênio na estrutura celular da madeira, assim como a reações químicas entre seus constituintes. 

Com o objetivo de comparar as taxas de corrosão de diferentes elementos metálicos embutidos em 

três espécies de madeira (Hymenolobium petraeum, Eucaliptus grandis e Pinus elliotti), foi 

desenvolvida uma pesquisa envolvendo o ensaio de corpos de prova submetidos a cento e vinte dias 

de exposição à atmosfera úmida saturada, conforme o método de ensaio descrito na Norma 

NBR8095:1983. Foram projetadas e executadas três câmaras de ensaio, de iguais dimensões e 

materiais, com controle de umidade e temperatura para a avaliação de parafusos de aço carbono, aço 

galvanizado a frio e aço inoxidável, além de pregos de aço carbono, aço galvanizado a frio e aço 

galvanizado a quente. Com exceção dos elementos de aço inoxidável, os demais elementos 

metálicos não demonstraram imunidade às diferenças atribuídas à composição química das 

diferentes espécies de madeira. A análise quantitativa apontou a espécie Eucalyptus grandis como 

sendo a madeira na qual os elementos metálicos sofreram alterações mais significativas. Neste 

trabalho, apresenta-se a metodologia desenvolvida para os ensaios, assim como os resultados 

obtidos a partir de análises quantitativas do processo de corrosão. 

Introdução 

A corrosão de elementos metálicos embutidos na madeira pode ser considerada um fenômeno 

associado, cujo produto da corrosão do metal tende a acelerar a degradação da madeira na qual está 

embutido e, ao mesmo tempo, a decomposição da madeira tende a enfraquecer significativamente o 

poder de fixação do elemento metálico. A durabilidade desse tipo de estrutura está 

fundamentalmente associada à durabilidade da ligação entre a madeira e o metal. Autores como 

Suchsland & Woodson [1] e Giovanella [2], apontam para o fato de que a água em excesso pode 

afetar a acidez da madeira, a partir da quebra da celulose e sua transformação em ácido acético 

(etanóico), através de processos naturais de envelhecimento. Desta forma, toda espécie de madeira 

pode causar esse fenômeno, sendo umas mais agressivas que outras. O ácido acético é volátil, 

podendo causar corrosão inclusive em locais distantes das principais zonas úmidas, especialmente 

em locais mal ventilados. Por outro lado, os produtos da corrosão de elementos metálicos podem 

estimular o desenvolvimento de fungos xilófagos através da liberação de nutrientes ou da alteração 

do pH da madeira. A hidrólise alcalina e a oxidação da madeira podem tornar a zona circundante 

dos elementos metálicos macia e absorvente, fazendo com que a umidade retida seja absorvida mais 

facilmente.  
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A velocidade com que se processa a corrosão é dada pela taxa de corrosão, que pode ser 

representada pela perda de massa, por unidade de área, na unidade de tempo. A velocidade de 

corrosão pode ser afetada pelos seguintes fatores, entre outros levantados por Mello [3]: 

a) aeração do meio corrosivo: a velocidade de corrosão aumenta com o acréscimo da taxa de 

oxigênio dissolvido (oxigênio funciona como controlador do processo corrosivo);  

b) pH do eletrólito: a taxa de corrosão normalmente aumenta com a diminuição do pH;  

c) temperatura: o aumento da temperatura geralmente acelera as reações químicas; 

d) efeito de sais dissolvidos: os sais podem acelerar (ação despolarizante, aumento da 

condutividade) ou retardar a velocidade de corrosão (precipitação de produtos de corrosão, ação 

inibidora ou passivadora). 

Pesquisadores como Melchers e Jeffrey [4] e Resende et al [5] observaram, em ensaios realizados, 

que a taxa de corrosão inicial do aço carbono é muito elevada. Conforme citado por Resende et al 

[5] o período inicial de elevada taxa de corrosão é seguido por um declínio constante dessa mesma 

taxa. Estudos realizados por Melchers e Jeffrey [4] corroboram esse resultado e acrescentam que a 

velocidade de corrosão do aço carbono nos primeiros dias de ensaio, além de ser muito alta, não 

apresenta um comportamento linear até a formação de produtos da corrosão.  

Nos aços galvanizados, o hidróxido de zinco, assim como os sais básicos formados, também 

conhecidos como pátina do zinco, promovem a proteção da superfície contra a corrosão. Pannoni 

[6] aponta para o fato de que se a umidade superficial atingir, ocasionalmente ou permanentemente, 

um pH baixo, não haverá formação de hidróxido de zinco ou sais básicos. Segundo o autor, mesmo 

os depósitos formados durante os primeiros estágios de exposição, em pH’s altos, serão dissolvidos. 

A dependência da velocidade de corrosão do zinco com o tempo de exposição é função do ambiente 

e das condições de exposição. Sendo assim, a permanência prolongada de água na superfície do 

zinco em condições de arejamento deficiente impede o acesso ao dióxido de carbono do ar. Nesse 

caso, forma-se apenas o hidróxido de zinco, solúvel, que não é protetor. Ou seja, em zonas onde a 

água não se evapora facilmente, a superfície do zinco não se passiva. 

A pesquisa desenvolvida envolve o ensaio de corpos de prova submetidos a cento e vinte dias de 

exposição à atmosfera úmida saturada, conforme o método de ensaio descrito na Norma 

NBR8095:1983 [7]. Foram avaliados parafusos de aço carbono, aço galvanizado a frio e aço 

inoxidável, além de pregos de aço carbono, aço galvanizado a frio e aço galvanizado a quente, 

embutidos em diferentes espécies de madeira, sendo duas folhosas (Hymenolobium petraeum e 

Eucalípto grandis) e uma conífera (Pinus elioti). 

Com o objetivo de analisar de forma quantitativa o fenômeno da corrosão na interface 

metal/madeira, foi verificado se as diferenças entre as espécies de madeira comportam-se como 

variáveis de interferência significativa nas taxas de corrosão de elementos metálicos, realizando-se 

uma análise comparativa das taxas de corrosão entre elementos metálicos de ligação – pregos e 

parafusos – embutidos na mesma madeira, bem como uma avaliação da eficácia dos diferentes 

tratamentos superficiais dos elementos metálicos ensaiado. Avaliou-se, ainda, se os métodos 

descritos nas Normas NBR8095:1983 [7] e NBR6210:2008 [8] conduzem a resultados satisfatórios 

para diferentes tipos de metais de elementos de ligação. 

Material e Métodos 

Dentre as Normas brasileiras que estabelecem parâmetros de avaliação da corrosão de elementos 

metálicos, as Normas citadas a seguir contêm disposições que constituem prescrições para esta 

pesquisa.  

O método para a execução de ensaios de exposição à atmosfera úmida saturada utilizado no 

desenvolvimento desta pesquisa, obedece à Norma NBR8095:1983 “Material Metálico Revestido e 

Não-Revestido, Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada (Método de Ensaio)” [7]. Os 

requisitos para o preparo de corpos de prova metálicos antes do ensaio, remoção dos produtos de 

corrosão após o ensaio e determinação da taxa de corrosão, estão de acordo com a Norma 
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NBR6210:2008 “Corrosão Atmosférica – Materiais Metálicos – Preparo, limpeza e determinação da 

taxa de corrosão de corpos de prova em ensaios de corrosão” [8].  

Nesta pesquisa foram utilizados parafusos de aço carbono (120 unidades), aço galvanizado a frio 

(120 unidades) e aço inoxidável (30 unidades), pregos de aço carbono (195 unidades) e aço 

galvanizado (195 unidades) e pregos de aço galvanizado a quente (195 unidades). Para a confecção 

dos corpos de prova foram selecionadas três espécies de madeira, sendo duas oriundas de florestas 

plantadas (Pinus elliotti e Eucalyptus grandis). A seleção dessas espécies foi realizada a partir de 

dados referentes à sua disponibilidade comercial na cidade de Florianópolis. As espécies folhosas 

selecionadas, segundo pesquisa realizada por Nguyen et al [9], pertencem a dois grupos diferentes 

no que se refere à acidez da água livre. Segundo os autores, a madeira de Hymenolobium pertence à 

classe de acidez 2, cujo valor representativo de pH é considerado 4,5, assim como a madeira de 

Pinus. Já o Eucalyptus encontra-se na classe de acidez 3, cujo valor representativo de pH é igual a 

3,5. Para a realização deste experimento, foram confeccionados 75 corpos de prova, sendo 25 para 

cada espécie de madeira analisada.  

Os corpos de prova foram posicionados em diferentes câmaras com controle de umidade e 

temperatura, conforme a espécie de madeira. Para tanto, foram projetadas e executadas três câmaras 

de ensaio, de iguais dimensões e materiais (Fig. 1), com tamanho e detalhes projetuais que 

satisfazem às condições estabelecidas na Norma NBR8095:1983 [7].  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1– Desenho esquemático das câmaras de ensaio. (a) planta baixa (b) corte longitudinal 

Em cada câmara de ensaio foram armazenados 12 corpos de prova para análise de pregos e 7 corpos 

de prova para análise de parafusos. O critério de identificação dos corpos de prova obedece a sua 

posição nas câmaras de ensaio. A numeração atribuída a cada um deles está de acordo com a Figura 

2. 
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Com a finalidade de acompanhar a evolução da corrosão nos elementos metálicos ao longo do 

tempo de exposição à atmosfera úmida saturada, foram previstas três avaliações parciais, aos 30 

dias, 60 dias e 90 dias de exposição, além da avaliação final aos 120 dias. 

A massa final (mf) de cada elemento metálico (parafuso ou prego) foi determinada a partir da 

construção do gráfico apresentado no Anexo A da Norma brasileira NBR6210:2008 [8]. 

Na maior parte dos elementos testados foi possível encontrar o valor da massa final através do 

método de decapagens sucessivas. Nas demais situações os valores registrados após cada imersão na 

solução de limpeza correspondente foram considerados constantes, já que não conformaram o 

gráfico descrito na Norma NBR6210:2008 [8]. Após a determinação da massa final (mf) de cada 

elemento metálico (parafuso ou prego), segundo a NBR6210:2008 [8], foram calculados os valores 

médios das taxas de corrosão por grupos classificados segundo os tipos de elementos metálicos, o 

tempo de exposição e a espécie de madeira na qual estavam embutidos. A partir dos resultados 

obtidos, foram elaborados gráficos que relacionam a taxa de corrosão de cada grupo de corpos de 

prova com o tempo de exposição à atmosfera úmida saturada. 

 
Figura 2 – Numeração dos corpos de prova (vista superior). 

Para efeitos de exemplificação, a Figura 3 apresenta um gráfico elaborado com todos os resultados 

obtidos para o grupo de pregos de aço carbono embutidos na madeira de Eucalyptus. O gráfico 

apresenta nuvens de pontos aos 30, 60, 90 e 120 dias de exposição à atmosfera úmida saturada. Os 

demais gráficos foram elaborados apenas com os valores médios. 

 
Figura 3: Gráfico de nuvens de pontos para pregos de aço carbono embutidos na madeira de Eucalyptus 
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Resultados 

Nas Tabelas de 1 a 3 é possível observar as taxas médias de corrosão, expressas em miligrama por 

dm² por dia (mdd), de cada conjunto de elementos metálicos após 30, 60, 90 e 120 dias de 

exposição (DE) à atmosfera úmida saturada e dos corpos de prova de controle, que não foram 

expostos à umidade. Estão apresentados ainda, os seus respectivos coeficientes de variação (CV), 

desvio padrão (DP) e número de elementos analisados (N). Os resultados estão agrupados de acordo 

com o tipo de aço e de espécie de madeira analisada.  

Tabela 1: Taxas de corrosão médias, expressas em miligrama por dm² por dia (mdd) para a espécie Hymenolobium 

petraeum 

 

CP Metal DE 

Hymenolobium 

*
 A

 m
as

sa
 f

in
al

 d
o

 c
o

rp
o

 d
e 

p
ro

v
a,

 a
p

ó
s 

a 
re

m
o

çã
o

 d
o

s 
p

ro
d

u
to

s 
d

e 
co

rr
o

sã
o

, 
n

ão
 p

ô
d

e 
se

r 
d

et
er

m
in

ad
a 

g
ra

fi
ca

m
en

te
.*

*
 O

 n
ú

m
er

o
 d

e 
el

em
en

to
s 

a 
q

u
e 

se
 r

ef
er

e 
n

es
ta

 T
ab

el
a,

 n
ão

 l
ev

a 
em

 c
o

n
si

d
er

aç
ão

 o
s 

v
al

o
re

s 

co
n

si
d

er
ad

o
s 

es
p

ú
ri

o
s.

 

mdd N** DP 
CV 

(%) 

P
ar
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u
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1a Aço Carbono 30 16,61 6 4,25 25,6 

2 Aço Carbono 60 6,05 12 0,64 10,6 

1b Aço Carbono 90 5,76 5 1,35 23,4 

3 Aço Carbono 120 2,18 10 0,51 23,4 

4a Aço Galvanizado a frio 30 5,43 6 0,30 5,5 

5 Aço Galvanizado a frio 60 3,45 12 0,69 20,0 

4b Aço Galvanizado a frio 90 1,03 6 0,08 7,8 

6 Aço Galvanizado a frio 120 1,69 12 0,30 17,8 

7 Aço Inoxidável 120 0,34* 6 0,06 17,7 

T1 Aço Carbono 120 0,81* 4 2,31 285,2 

T2 Aço Galvanizado a frio 120  0,37* 4 1,60 432,4 

T3 Aço Inoxidável 120  0,24* 5 0,73 304,2 

P
re

g
o

s 

8 Aço Carbono 30 12,36 14 1,52 12,3 

9 Aço Carbono 60 10,86 15 1,59 14,6 

10 Aço Carbono 90 7,90 15 1,26 16,0 

11 Aço Carbono 120 7,73 15 1,35 17,5 

12 Aço Gavanizado a quente 30 6,53 14 0,78 11,9 

13 Aço Gavanizado a quente 60 3,24 15 0,96 29,6 

14 Aço Gavanizado a quente 90 1,87 15 1,02 54,6 

15 Aço Gavanizado a quente 120 1,08 14 1,03 95,4 

16 Aço Galvanizado a frio 30 2,73 15 0,87 31,9 

17 Aço Galvanizado a frio 60 1,41 14 0,16 11,4 

18 Aço Galvanizado a frio 90 2,80* 15 0,03 1,1 

19 Aço Galvanizado a frio 120 1,77* 15 0,06 3,4 

T4 Aço Carbono 120  -0,96* 5 0,20 20,8 

T5 Aço Gavanizado a quente 120  1,82* 5 2,27 124,7 

T6 Aço Galvanizado a frio 120 -0,75* 5 0,53 70,7 
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Tabela 2: Taxas de corrosão médias, expressas em miligrama por dm² por dia (mdd) para a espécie Pinus elliotti 
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(mdd) N** DP CV 

P
ar
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s 

1a Aço Carbono 30 20,32 5 3,72 18,3 

2 Aço Carbono 60 8,64 12 1,46 16,9 

1b Aço Carbono 90 8,73 6 1,27 14,5 

3 Aço Carbono 120 4,52 12 1,64 36,3 

4a Aço Galvanizado a frio 30 5,28 5 0,20 3,8 

5 Aço Galvanizado a frio 60 3,38 11 0,50 14,8 

4b Aço Galvanizado a frio 90 1,16 6 0,37 31,9 

6 Aço Galvanizado a frio 120 1,58 12 0,55 34,8 

7 Aço Inoxidável 120 0,40* 6 0,10 25,0 

T1 Aço Carbono 120 1,14* 4 8,02 703,5 

T2 Aço Galvanizado a frio 120  0,28* 3 5,21 1860,7 

T3 Aço Inoxidável 120  0,40* 5 5,10 1275,0 

P
re

g
o

s 

8 Aço Carbono 30 39,40 15 6,32 16,0 

9 Aço Carbono 60 29,05 15 2,17 7,5 

10 Aço Carbono 90 16,78 15 1,79 10,7 

11 Aço Carbono 120 13,20 15 0,98 7,4 

12 Aço Gavanizado a quente 30 7,15 14 3,14 43,9 

13 Aço Gavanizado a quente 60 2,98 15 1,47 49,3 

14 Aço Gavanizado a quente 90 1,10 15 0,41 37,3 

15 Aço Gavanizado a quente 120 3,58 15 0,50 14,0 

16 Aço Galvanizado a frio 30 3,20 15 0,14 4,4 

17 Aço Galvanizado a frio 60 1,71 14 0,32 18,7 

18 Aço Galvanizado a frio 90 0,07* 15 0,06 85,7 

19 Aço Galvanizado a frio 120 0,21* 12 0,07 33,3 

T4 Aço Carbono 120  -0,53* 4 0,11 20,8 

T5 Aço Gavanizado a quente 120  0,77* 5 0,44 57,1 

T6 Aço Galvanizado a frio 120 -0,24* 5 0,28 116,7 
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Tabela 3: Taxas de corrosão médias, expressas em miligrama por dm² por dia (mdd) para a espécie Eucalyptus grandis 
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(mdd) N** DP CV 

P
ar

af
u

so
s 

1a Aço Carbono 30 30,92 5 1,49 4,8 

2 Aço Carbono 60 10,21 12 2,28 22,3 

1b Aço Carbono 90 12,70 6 1,67 13,1 

3 Aço Carbono 120 10,71 12 2,99 27,9 

4a Aço Galvanizado a frio 30 4,85 5 0,38 7,8 

5 Aço Galvanizado a frio 60 2,11 12 1,21 57,3 

4b Aço Galvanizado a frio 90 0,63 6 0,40 63,5 

6 Aço Galvanizado a frio 120 1,61 12 0,52 32,3 

7 Aço Inoxidável 120 0,42* 6 0,10 23,8 

T1 Aço Carbono 120 0,96* 4 4,68 487,5 

T2 Aço Galvanizado a frio 120  0,70* 4 3,30 471,4 

T3 Aço Inoxidável 120  0,35* 5 3,16 902,9 

P
re

g
o

s 

8 Aço Carbono 30 48,39 15 2,19 4,5 

9 Aço Carbono 60 24,97 15 4,44 17,8 

10 Aço Carbono 90 22,72 15 3,84 16,9 

11 Aço Carbono 120 16,90 13 3,29 19,5 

12 Aço Gavanizado a quente 30 13,83 15 4,40 31,8 

13 Aço Gavanizado a quente 60 12,38 14 1,97 15,9 

14 Aço Gavanizado a quente 90 9,90 15 0,55 5,6 

15 Aço Gavanizado a quente 120 9,00 15 0,97 10,8 

16 Aço Galvanizado a frio 30 8,33 15 0,47 5,6 

17 Aço Galvanizado a frio 60 3,67 14 0,13 3,5 

18 Aço Galvanizado a frio 90 2,67* 15 0,02 0,7 

19 Aço Galvanizado a frio 120 1,85* 15 0,11 5,9 

T4 Aço Carbono 120  0,23 5 0,43 187,0 

T5 Aço Gavanizado a quente 120  2,04* 5 1,34 65,7 

T6 Aço Galvanizado a frio 120 0,03* 5 0,48 1600,0 

Discussão 

Sabe-se que a avaliação da vida útil relacionada com a corrosão de metais em madeiras não é um 

problema de fácil compreensão ou estimativa, principalmente pelo fato de a corrosão ser um 

processo dependente da ocorrência de diversos eventos aleatórios. Além disso, os resultados dos 

testes de exposição acelerada possuem a desvantagem de não poderem ser diretamente aplicáveis a 

estruturas em serviço, devido ao controle e manipulação de algumas variáveis que não ocorrem no 

fenômeno de longa duração. 

Para ensaios de exposição acelerada, a NBR8095:1983 [7] sugere a utilização de uma câmara de 

controle de umidade e temperatura, onde seria possível o acompanhamento da evolução do aspecto 

dos corpos de prova com frequência adequada. Nesse sentido, outra limitação desta pesquisa reside 

na dificuldade de encontrar tal equipamento disponível. Sendo assim, optou-se pela construção de 

câmaras com materiais de fácil aquisição, a exemplo das experiências já realizadas na França, em 

ateliês de conservação e restauração.
9
 

                                                           
9 Apud CARRASCO (2009), p.37: “Conforme relatos da Sra. Annick Texier, pesquisadora do Laboratoire de Recherche des Monuments 

Historiques, alguns ateliês de conservação já haviam realizado esse tipo de envelhecimento para verificar o desempenho de camadas de proteção 

sobre objetos metálicos. Esses ateliês conseguiram resultados importantes para a tomada de decisão sobre qual produto utilizar nas suas 

intervenções”. 



 

468 

 

Em virtude do tempo e dos recursos disponíveis, as amostras de madeira e dos elementos metálicos 

ensaiados foram adquiridos no comércio local, limitando os ensaios e impossibilitando que os 

resultados obtidos sejam aplicáveis a um universo maior. 

As combinações de espécie de madeira e tipo de elemento metálico, excluindo os corpos de prova 

de controle, totalizaram 63 tipos de ensaios com parâmetros diferentes, a saber: tipo de aço, tipo de 

elemento, tempo de exposição à umidade e espécie de madeira. Grande parte das combinações 

apresentou diminuição da velocidade de corrosão ao longo do tempo.  

A Figura 4, por exemplo, apresenta um comparativo entre a variação das velocidades médias de 

corrosão de parafusos de aço carbono embutidos nas três espécies de madeira analisadas. 

 
Figura 4: Gráfico sobre a velocidade de corrosão de parafusos de aço carbono:  

A variação da velocidade de corrosão nos parafusos de aço carbono embutidos no Hymenolobium, 

ao fim dos 120 dias, apresentou uma redução de 86,88%, enquanto no Pinus foi de 77,75% e no 

Eucalyptus foi de 65,37%. Com base nestes valores, aparentemente, para as espécies de madeira de 

Hymenolobium e de Pinus, a velocidade de corrosão diminuiu mais ao longo do tempo do que na 

espécie de Eucalyptus. Os valores absolutos da velocidade de corrosão no Eucalyptus (vide Fig.4) 

são superiores às demais espécies, indicando que o Eucalyptus foi a espécie mais agressiva para os 

parafusos de aço carbono, nas condições testadas neste trabalho. 

A variação da velocidade de corrosão nos pregos de aço carbono imersos no Hymenolobium, ao fim 

dos 120 dias, apresentou uma redução de 37,51%, enquanto no Pinus foi de 66,50% e no Eucalyptus 

foi de 65,08%. Com base nestes valores, pode observar-se que a velocidade de corrosão diminuiu 

menos ao longo do tempo no Hymenolobium e mais para as espécies de madeira de Eucalyptus e de 

Pinus. Além disso, os valores absolutos de velocidade de corrosão foram maiores para as espécies 

de Eucalyptus e Pinus, com algumas oscilações. Com base nestas observações, há indicações que o 

processo de corrosão foi mais agressivo nas espécies de Eucalyptus e de Pinus para os pregos de aço 

carbono, nas condições testadas neste trabalho. 

Comparando-se os valores absolutos de variações nas velocidades de corrosão para parafusos e 

pregos de aço carbono, é possível perceber que a diminuição da velocidade de corrosão aos 120 dias 

é maior nos parafusos do que nos pregos de aço carbono. Essa diferença pode ser atribuída à 

geometria da superfície lateral exposta entre pregos e parafusos. Nos parafusos há maior folga em 

relação à madeira, pois a pré-furação é maior, enquanto nos pregos, como a pré-furação é menor que 

o diâmetro do elemento, há menor volume a ser ocupado pela umidade do ambiente, o que causa 

efeitos diferenciados nos dois tipos de elementos. 

O comportamento da velocidade de corrosão com o aumento do tempo de exposição à condição 

saturada, para os parafusos de aço galvanizado a frio, é semelhante para as três espécies de madeira 

analisadas. Ao final dos 120 dias, todas as espécies apresentaram valores muito próximos de 

velocidade de corrosão. O Eucalyptus apresentou uma diminuição de 66,72%, o Pinus de 70,14% e 

o Hymenolobium de 68,82% (vide Tabela 7) 
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Com base nestes valores, pode-se observar que a velocidade de corrosão diminuiu menos ao longo 

do tempo no Eucalyptus e mais para as espécies de madeira de Hymenolobium e de Pinus. Além 

disso, os valores absolutos de velocidade de corrosão foram maiores para as espécies 

Hymenolobium e Pinus, com algumas oscilações.  

Embora o comportamento dos elementos metálicos galvanizados a frio embutidos no Eucalyptus 

demonstre valores absolutos de velocidade de corrosão menores em comparação aos elementos 

embutidos nas espécies Pinus e Hymenolobium, a análise visual indica que o Eucalyptus está 

associado à maior corrosão dos elementos (Fig. 5).  

 
Figura 5: Parafusos de aço galvanizado a frio embutidos nas três espécies de madeira aos 30 dias de ensaio. 

Hymenolobium (E), Eucalyptus (C) e Pinus (D) 

Desde a primeira etapa de análise, aos 30 dias de exposição, o Eucalyptus apresentava, visualmente, 

um estágio de corrosão mais avançado que as demais espécies de madeiras. Desde o início do 

processo corrosivo observou-se, junto à corrosão branca, a presença de corrosão vermelha. Essa 

corrosão foi atribuída ao metal base, podendo haver formado produtos de corrosão aderentes, 

responsáveis por mascarar os resultados ao não serem eliminados pela solução utilizada no processo 

de decapagem, específica para o aço galvanizado. A corrosão branca é consequência da formação de 

hidróxido de zinco apenas, solúvel e não protetor, que ao aderir-se ao zinco impede a sua passivação 

permitindo a corrosão do metal base. No caso dos parafusos embutidos em madeira de 

Hymenolobium, também é possível observar a presença de corrosão branca e aos 120 dias de 

exposição já podem ser visualizados produtos de corrosão vermelha.  

Os valores de velocidade de corrosão nos parafusos de aço galvanizado para as três espécies de 

madeira, pela dificuldade apresentada na determinação da massa final em todas etapas, não podem 

ser considerados válidos para conclusões mais amplas, sendo confiáveis apenas os resultados da 

análise visual para elaboração das conclusões sobre estes elementos. 

O comportamento da velocidade de corrosão com o aumento do tempo de exposição à condição 

saturada, para os pregos de aço galvanizado a frio, difere quando comparadas as três espécies de 

madeira analisadas. Ao final dos 120 dias as espécies Hymenolobium e Eucalyptus apresentaram 

valores muito próximos de velocidade de corrosão. O Eucalyptus apresentou uma diminuição de 

77,75%, o Pinus de 93,35% e o Hymenolobium de 35,36%. Com base nestes valores, pode-se 

observar que a velocidade de corrosão diminuiu menos ao longo do tempo no Hymenolobium, 

seguido do Eucalyptus e do Pinus. Além disso, os valores absolutos de velocidade de corrosão 

foram maiores para as espécies Eucalyptus e Hymenolobium, com algumas oscilações.  

Os elementos embutidos na madeira de Hymenolobium apresentam menor diminuição da velocidade 

de corrosão, com valores próximos ao da madeira de Pinus. A hipótese levantada para justificar tal 

comportamento seria a formação de depósitos de hidróxidos e sais básicos de zinco que, a partir dos 

60 dias de ensaio, devido às alterações do pH da madeira pelo acréscimo de umidade, passaram a 

ser dissolvidos. Essas alterações são causadas pela hidrólise dos grupos acetilas, devido ao alto teor 

de umidade. Conforme autores como Suchsland & Woodson [1] e Giovanella [2] a quebra da 

celulose e consequente transformação em ácido acético (etanóico) pode afetar a acidez da madeira, 
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de forma semelhante àquela que ocorre através de processos naturais de envelhecimento. 

Analisando os resultados para as três espécies, é possível que, no caso do Eucalyptus, esse 

comportamento tenha ocorrido antes dos 30 dias de exposição e, no Pinus, após os 90 dias.  

O comportamento da velocidade de corrosão com o aumento do tempo de exposição à condição 

saturada, para os pregos de aço galvanizado a quente, é semelhante para as espécies Hymenolobium 

e Pinus durante os 90 dias iniciais de ensaios. No entanto, para os elementos embutidos no 

Eucalyptus, observa-se que a velocidade de corrosão aos 30 dias é bem mais elevada, 

aproximadamente o dobro das demais espécies. Este comportamento pode indicar que o Eucalyptus 

apresentou comportamento inicial mais agressivo que as demais madeiras. Ao final dos 120 dias o 

Eucalyptus apresentou uma diminuição na velocidade de corrosão de 34.97%, o Pinus de 49.99% e 

o Hymenolobium de 83.50%. 

O aumento na velocidade de corrosão apresentado pelos elementos embutidos na madeira da Pinus 

aos 120 dias de ensaio, isoladamente, poderia representar uma possível dissolução da camada 

passivadora, formada por hidróxidos e sais de zinco. Neste caso, o mesmo comportamento deveria 

aparecer nos resultados apresentados pelas demais espécies, principalmente no Eucalyptus, que se 

mostrou mais agressivo em grande parte das situações analisadas. Logo esta hipótese foi descartada. 

Como conclusão parcial pode-se dizer que o Eucalyptus demonstrou ser a espécie de madeira mais 

agressiva para a maior parte dos elementos metálicos testados. Com exceção dos parafusos de aço 

galvanizado a frio, que apresentaram resultados controversos pelos motivos já elucidados, os demais 

elementos, invariavelmente, apresentaram-se mais suscetíveis à madeira de Eucalyptus. Por vezes, o 

Hymenolobium e Pinus alternaram-se, atrás do Eucalyptus, em ordem de agressividade. Os 

resultados obtidos nesta análise coincidem, com pequenas oscilações, com as informações 

fornecidas por Nguyen et al [9], no que diz respeito à classe de acidez das madeiras analisadas, onde 

o pH representativo do Eucalyptus é citado como sendo 3,5, seguido do Hymenolobium e do Pinus 

com pH representativo igual a 4,5. No modelo desenvolvido pelos autores, presume-se que a 

corrosão de madeira não tratada está relacionada com a acidez da madeira (definida como sendo: 7 – 

pH), onde o pH é a acidez da água livre em contato com a madeira. 

Considerações Finais 

Quanto aos tipos de elementos metálicos ensaiados – parafuso e prego – pode-se observar que a 

diminuição da velocidade de corrosão nos parafusos de aço carbono foi maior entre os 30 e os 60 

dias de exposição do que no mesmo período para os pregos do mesmo aço. Após os 60 dias, a 

variação da velocidade de corrosão nos parafusos é menor do que no período entre 30 e 60 dias, 

dando a entender que o fenômeno da corrosão nesses elementos foi mais agressivo no primeiro 

período de amostragem e depois tendeu à estabilização. Essa diferença pode ser atribuída à 

existência de maior folga entre os parafusos e a madeira, pois a pré-furação é feita com uma folga 

de até 0,5 mm antes da inserção do parafuso, enquanto nos pregos, como a pré-furação é menor que 

o diâmetro do elemento, há menor volume a ser ocupado pela água e pelo oxigênio, o que acelera o 

processo de corrosão nos parafusos. Na comparação do processo de corrosão entre parafusos e 

pregos de aço galvanizado a frio, observou-se que nos parafusos não ocorreu a formação da camada 

de proteção, constituída de hidróxidos e sais básicos de zinco, mas apenas de hidróxidos de zinco, 

solúvel e não protetora. O comportamento apresentado por esses elementos de ligação de aço 

galvanizado também pode ser explicado pela folga existente entre o parafuso e a madeira devido à 

pré-furação. Logo, os elementos do tipo parafuso podem estar sujeitos a um processo de corrosão 

mais acelerado em comparação aos pregos feitos do mesmo aço. 

Os elementos metálicos de aço carbono, incluindo-se pregos e parafusos, apresentaram uma 

velocidade de corrosão mais elevada na primeira etapa, que sofreu uma diminuição ao longo do 

tempo de exposição, dentro dos resultados esperados. As pequenas variações na diminuição da 

velocidade de corrosão de parafusos de aço carbono podem ser atribuídas ao tamanho das amostras, 
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pois a quantidade de elementos de aço carbono analisados aos 30 e 90 dias, foi 50% menor que nas 

demais análises, aos 60 e 120 dias. 

Os parafusos e pregos de aço galvanizado a frio submetidos ao processo de exposição à atmosfera 

saturada apresentaram perda da camada protetora ao longo do ensaio. Nos parafusos, desde o início 

do processo corrosivo houve corrosão vermelha junto da corrosão branca, o que pode ter formado 

produtos de corrosão aderentes que não foram eliminados pelo método de decapagens sucessivas. Já 

os pregos apresentaram a formação de uma camada de proteção que se dissolveu com o passar do 

tempo, período variável de acordo com a espécie de madeira. Observou-se, também, que os pregos 

de aço galvanizado a frio perderam a camada de zinco (com brilho) ao longo do tempo, cujo 

período foi variável conforme o tipo de madeira na qual estavam embutidos. Embora os resultados 

não possam ser extrapolados para condições de serviço, podem servir de alerta para a influência da 

hidrólise da celulose, que também ocorre por processos naturais de envelhecimento, formando o 

ácido acético e causando redução do pH da madeira, tornando-a mais agressiva aos metais. No caso 

da umidade superficial do elemento metálico atingir, ocasionalmente ou permanentemente, um pH 

baixo, não haverá formação de hidróxido de zinco ou sais básicos.  

Os pregos de aço galvanizado a quente apresentaram melhor comportamento que aquele observado 

nos pregos de aço galvanizado a frio. Embora as taxas de corrosão tenham sido maiores no caso do 

aço galvanizado a quente, aos 120 dias de ensaio estes elementos ainda apresentavam material de 

sacrifício, enquanto os pregos de aço galvanizado a frio embutidos na madeira de Eucalyptus, por 

exemplo, já apresentavam corrosão do metal base. Esse resultado se deve, provavelmente, à maior 

espessura da camada de zinco resultante do processo de galvanização a quente. 

Os parafusos de aço inoxidável apresentaram comportamento imune à umidade e às alterações 

químicas das diferentes espécies de madeira no tempo de testes aplicado, demonstrando que, 

mesmo sob condições de arejamento deficiente e de permanência de água na sua superfície, houve 

formação de uma película fina, provavelmente de óxidos de cromo hidratados, estável, aderente, 

impermeável e insolúvel nos meios corrosivos usuais, proporcionando uma barreira protetora contra 

a corrosão. 

Entre as três espécies de madeira selecionadas, a que apresentou maior agressividade nos ensaios 

realizados foi a de Eucalyptus grandis, coincidindo com a previsão feita com base nos referenciais 

teóricos. Nas comparações entre resultados de parafusos e pregos de mesmo aço, os primeiros 

apresentaram um processo inicialmente mais acelerado de corrosão, pelo espaço vazio entre a 

superfície do elemento e a madeira. Entre os diversos tipos de aços testados, sob as condições de 

ensaio aplicadas, o aço que obteve melhor desempenho foi o aço inoxidável, seguido do aço 

galvanizado a quente, do aço galvanizado a frio e do aço carbono, este último com o pior 

desempenho quanto à corrosão. 

Como conclusão geral, com base nas condições aplicadas nesta pesquisa, pode-se dizer que os 

métodos de ensaio das Normas NBR8095:1983 [7] e da NBR6210:2008 [8] necessitam de 

complementação para que sejam aplicáveis a todos tipos de aço. 

Como sugestão para futuros trabalhos cita-se a elaboração de ensaios de longa duração que possam 

ser correlacionados a resultados de campo; o estabelecimento de uma convenção para determinação 

do pH das madeiras, pois nas pesquisas consultadas não é especificado qual método foi utilizado; o 

estudo de outras espécies de madeiras além das utilizadas neste trabalho; a realização de testes com 

diferentes dimensões de pregos e parafusos para verificar-se se a determinação da taxa de corrosão é 

independente deste parâmetro; e o estudo do processo de corrosão de metais em madeiras que 

passam por tratamento prévio, seja com produtos químicos ou com variação de temperatura 

(madeira termotratada). 
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Abstract. After submitted to early age carbonation curing, mechanical and physical properties of 

high initial strength sulfate resistant Portland cement (HS SR PC) pastes were investigated, which 

were compared to those of non-carbonated reference pastes. Carbonation was performed for 1 and 

24hours, at the best conditions of CO2 capturing, previously determined by the authors.  Despite the 

compressive strength and elastic modulus of the 1h carbonated pastes were slightly higher than 

those of the reference pastes, their absorbed water content and porosity was slightly higher than that 

of the reference. In the case of 24h carbonation, its compressive strength decreases significantly 

because of its much higher porosity, although the new solid carbonated calcium silicate phase 

presents a much higher specific mass than those of the solid phases of the 1 hour and non-

carbonated pastes 

Introduction 

In a previous work the authors concluded that the CO2 capture by an early high strength and sulfate 

resistant Portland cement (HS SR PC) paste should be done only after the induction time [1], which 

was proved by thermogravimetry [2]. It is also known that curing of cementitious materials with 

simultaneous carbonation can improve the mechanical and durability properties [3,4]. 

The importance of the CO2 treatment is the possibility to develop cementitious materials with a 

better performance than when using conventional curing, besides considering the environmental 

benefits to capture CO2 from the atmosphere [5-7]. According to the mechanical results obtained by 

the authors for cylinders of HS SR PC pastes, it was noticed that the control of time of exposure to 

CO2 is crucial to avoid damaging the cementitious matrix [8]. 

The aim of this work is to characterize HS SR PC pastes subjected to CO2 curing at 1 and 24h 

carbonation times, previously studied by the authors [8], by mechanical and porosity related 

measurements after 28 days of conventional curing and to compare them with a conventionally 

hydrated reference paste. 

Materials and methods 

A high initial strength and sulfate-resistant Portland cement (HS SR PC) [9] was used to prepare the 

paste specimens, which may have aggregation of blast furnace slag or pozzolanic materials and a 

maximum of 5% of carbonates addition [10]. Its chemical composition was presented in a previous 

work by the authors [11]. 

Deionized water was used to prepare the pastes, which were mixed during 30s in a mechanical 

mixer in an environmental temperature of 23°C (±2°C). The pastes, which were prepared using a 

water to cement ratio (W/C) of 0.7, were immediately cast in two types of molds:  discs with 50mm 
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of diameter and 25mm of height for the absorption experiments and cylinders with 25mm of 

diameter and 50mm of height for the compressive strength, absorption by capillarity and mercury 

intrusion porosity essays. 

For each essay some specimens were conventionally hydrated during 28 days in an ambient of 

100% relative humidity (RH), which were named as PREF. Other ones were hydrated during 6h in an 

environment of RH=100%, then they were demolded and immediately placed in a controlled 

climatic chamber maintained at previously established conditions [1]:   RH=60%, 25°C and a of 

20vol% of CO2. Then the specimens were treated with CO2 during 1h of carbonation (named as 

PC1h) and 24h (named as PC24h). After each carbonation period, the specimens were cured in an 

ambient with RH=100% until completing 28 days of setting. 

The mechanical tests of compressive strength were performed in a SHIMADZU machine, model 

UH – F1000kN with a loading speed of 0,01mm/min, following the respective Brazilian NBR 5739 

standard method [12]. 

The tests of total absorption and absorption by capillarity, were performed according to the 

Brazilian NBR 9778 and NBR9779 standard methods [13,14], respectively. 

The mercury intrusion porosity test was performed in an AutoPore IV Micromeritics according to 

the ISO 15901/2005 standard method [15] with a contact angle of 130°. 

Results 

Fig. 1 shows the axial compressive strength curves for the pastes PREF, PC1h and PC24h. 

The compressive strength of the paste PC1h is higher than those of PREF and PC24h, maintaining the 

same relative mechanical behaviour than previously seen by the authors [8] after 14 days. The 

nonlinear shapes of the PC1h and PREF curves shown in Fig.1, indicate that elastic and plastic 

deformations occur. The 24h carbonation decreases significantly the mechanical resistance and 

respective compressive strength vs strain curve in Figure 1 practically does not present plastic 

deformation. 

It can be noted that the short carbonation time promotes a slight higher mechanical resistance than 

that of the reference paste, corroborating other reports [8] of early fast carbonation cure. One reason 

would be the shrinkage of the interlayer porosity due to the desorption of the water promoted by the 

action of the low relative humidity ambient, turning the resulting C-S-H solid phase more dense 

than that of the reference paste without changing the degree of polymerisation [17]. The second 

reason would be the formation, of a calcium–silicate–hydrate phase intermingled with calcium 

carbonate [8], generating a more strength structure than that of conventional hydration, forming a 

new binding amorphous phase of calcium–silicate–hydrocarbonate.  

Table 1, shows the results obtained for the elastic modulus of PREF, PC1h and PC24h. 

The elastic modulus of the paste PC24h is lower than the pastes PREF and PC1h. Otherwise the paste 

PC1h presents an elastic modulus higher than PREF, corroborating the results of the Fig.1. The 

mechanical results follow the expected results of the literature [2], where a small loss of water for 

the paste PC1h occurs due its initial operating conditions during the early carbonation curing. The 

slightly higher elastic modulus can also be explained due to the fact that the total water/cement mass 

ratio after 1 hour carbonation in PC1h case is lower than that of the reference paste, but enough to 

complete respective hydration reactions. 
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Figure. 1 – Axial compressive strength curves of PREF, PC1h and PC24h pastes. 

Table 1 – Elastic Modulus of the PREF, PC1h and PC24h pastes 

Properties 
Pastes 

PREF PC1h PC24h 

Elastic modulus [MPa] 10,03 (±3,70) 12,89 (±6,83) 7,02 (±5,56) 

For the PC24h paste, the much higher water loss during the higher water desorption time, due to the 

much higher and intense carbonation time and simultaneous low relative humidity conditions, 

changes considerably it’s  structure and composition, which in turn decreases significantly the final 

achieved compressive mechanical resistance. Table 2, shows the voids index, specific mass and 

total water absorption data of the PREF, PC1h and PC24h pastes. 

Table 2 – Voids index, specific mass and total water absorption of PREF, PC1h and PC24h pastes 

PROPERTY 
PASTE 

PREF PC1h PC24h 

Voids index [%] 26,33 (±2,33) 28,72 (±1,45) 43,23 (±1,48) 

Specific mass [g.cm
-
³] 1,46 (±0,62) 1,44 (±0,50) 1,43 (±1,13) 

Total water absorption [%] 18,09 (±2,93) 19,93 (±1,93) 30,30 (±2,56) 

The mechanical results shown in the Fig. 1 and Table 1, are apparently not compatible with those of 

Table 2, which show that the mean porosity level of the PREF paste is slightly lower than that of PC1h 

paste. Thermogravimetric analysis of samples taken from the external surface and central parts of 

cylindrical specimens obtained after each carbonation time, shown in Fig. 2, indicate that in the PC1h 

paste case, the CO2 capture affected negatively only the surface of the cylinder, where carbonation 

was occurring, turning it more porous and increasing the superficially adsorbed water. However, in 

PC24h paste case both central and external surface samples show practically the same carbonation 

degree, which effectively promoted the decrease of its mechanical resistance. 

As it has a higher porosity, the specific mass of the PC1h is lower than that of the PREF. However, 

although the porosity of the PC24h is much higher than that of PC1h, it’s specific mass is only slightly 

lower than that of PC1h. This occurs because in PC24h,  the new much more carbonated solid phases 

certainly have a much higher specific mass [20], compensating the decrease on the resulting specific 

mass that should have occurred  by its much higher porosity. 

After 72 hours of water absorption by capillarity, PREF, PC1h and PC24h pastes have adsorbed 

respectively, 5.54, 9.32 and 52.4 g.cm
-2

. As expected, the absorption of water by capillarity for the 

paste PC24h is much higher than those of PREF and PC1h pastes, in agreement with respective porosity 

measurements. 
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Figure 3, shows the mercury intrusion porosity results for PREF, PC1h and PC24h pastes. 

 

Figure. 2 – TG curves on initial cement mass basis of the pastes with 1h and 24h carbonation from central and external 

regions of the samples 

 
Figure.3– Mercury intrusion porosity curves of PREF, PC1h and PC24h pastes. 

Fig. 3 data of respective pore diameter distribution indicates that, as expected, PC24h presents higher 

pore sizes than the other pastes, which corroborates with the previous measured data and justifies its 

highest water absorption results. The pore size distribution of PC1h paste, for the smaller pore 

diameters is practically equal to that of PREF, but it is different for higher pore diameters, which as 

discussed, were promoted by the carbonation of its more external parts. 

From mercury intrusion porosity measurement of PREF, PC1h and PC24h pastes, the mean volumetric 

percentage porosity values were respectively, 31.27, 36.5 and 41.66, as a consequence of the 

operating conditions, as discussed previously and in agreement with respective relative water 

absorption data.  The respective apparent density data were, respectively, 1.41, 1.31 and 1.41g.cm
-3

. 

These values show that although the experimental conditions avoided the continuity of formation of 

C-S-H and CH phases, the high carbonation time promoted the formation of a new and much denser 

carbonated calcium silicate solid phase. Despite this fact, as the PC24h paste porosity was much 

higher than the other two kinds of pastes and the hydration degree of its original calcium silicate 

phase was much lesser, its resulting mechanical strength was much lower than in the two other 

cases. 
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It is important to note that, as reported elsewhere [8] short carbonation times do not change the 

original C-S-H gel structure, indicating that the gel pore volume is maintained. However, during 

this carbonation time in the reference non-carbonated paste, the C-S-H gel water decreases with 

time [18], decreasing its respective gel pore volume. This explains why the 1h carbonated paste 

presents, for its higher pore volume range in Fig. 3, more higher pore diameters than that of the 

PREF. 

Thus, the fact that the PC1h paste presents a slightly higher mechanical resistance to compression 

than PREF paste, is very probably due to a slightly higher content of calcium carbonate, which has a 

higher hardness [16], as well as by the shrinkage of its internal region C-S-H structure and the 

formation of a new binding amorphous phase.  

Conclusions 

- One hour of carbonation at early curing stages improves the mechanical resistance of a HS SR PC 

paste. 

- Apparently one hour of carbonation does not affect the degree of polymerization of the 

cementitious matrix, while 24 hours of carbonation at low relative humidity conditions does, 

decreasing significantly the final mechanical resistance.  

- The slight higher porosity of the PC1h paste is due to the formation of a more porous structural 

change at the region near the external surface, caused by the carbonation action.  

- The little higher mechanical resistance of the one hour carbonated paste, is very probably due to 

other structural and hardness properties of its inner part region formed products, which practically 

are non-affected by the carbonation action. 

- Increasing the carbonation time 1h to 24h also increases significantly the porosity and the pore 

sizes of the paste, caused by the intense carbonation, as confirmed by water absorption and mercury 

intrusion porosity results respectively, affecting significantly the final mechanical resistance of the 

paste. 

- The porosity related property results indicate that the 1h carbonated paste have a structure that may 

promote a good durability. 
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Resumo. Para assegurar a sustentabilidade das estruturas de betão armado é fundamental garantir a 

sua durabilidade. Neste contexto, conhecer o modo como estas estruturas reagem à ação dos agentes 

agressores assume grande importância. A corrosão dos varões de aço é o problema que mais afeta a 

durabilidade sendo que, a carbonatação e o ingresso de cloretos são as duas principais causas da 

corrosão. Apesar da ação combinada destes agentes ser uma realidade, ainda não há consenso acerca 

do efeito da carbonatação sobre a penetração de cloretos no betão. Este trabalho analisa a influência 

da carbonatação sobre a penetração de cloretos através de ensaios acelerados. Para isso, foram 

moldados provetes em argamassa utilizando cimento CEM I 42,5R e relação água/cimento 0,56. 

Após 90 dias de cura os provetes foram submetidos a ciclos de imersão/secagem por 56 e 168 dias. 

Metade dos provetes foram submetidos ao seguinte ciclo: 2 dias em solução contendo NaCl (3,5%); 

12 dias em câmara de carbonatação (4% de CO2). A outra metade esteve: 2 dias na mesma solução; 

12 dias em ambiente de laboratório. Terminado o período de ensaio, a penetração dos agentes 

agressores foi avaliada através do perfil de cloretos total e da profundidade de carbonatação. 

Ensaios complementares também foram realizados. Os resultados obtidos mostram que a 

carbonatação tem uma influência direta sobre a penetração de cloretos. Amostras não carbonatadas 

apresentaram um perfil com teores de cloretos mais elevados do que as amostras carbonatadas. Este 

fato pode estar relacionado com o refinamento dos poros causado pela carbonatação e observado no 

ensaio de absorção capilar.  

Introdução 

Para assegurar a sustentabilidade das estruturas de betão armado é fundamental garantir a sua 

durabilidade. Entretanto, o que se tem constatado nos últimos anos em todo mundo é uma 

degradação precoce destas estruturas. Tal fato envolve prejuízos financeiros na ordem de milhões de 

euros [1] para reparação e reconstrução destas estruturas, além de prejuízos ambientais e sociais 

incalculáveis. Neste contexto, conhecer o modo como estas estruturas reagem à ação dos agentes 

agressores assume grande importância.  

A corrosão do aço no betão é, sem dúvida, a principal causa deste quadro de deterioração. A ação 

dos iões cloreto e da carbonatação são as principais causas na origem do fenómeno da corrosão [2, 

3, 4]. Os cloretos agem provocando uma destruição localizada da camada passiva que protege o aço 

e, a partir daí, a corrosão desenvolve-se de forma profunda e localizada. O dióxido de carbono, por 
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sua vez, reage com a matriz de cimento hidratada conduzindo a uma diminuição do pH e, 

consequentemente, à despassivação da armadura fazendo com que o processo de corrosão ocorra de 

forma generalizada e mais lenta do que quando provocado por cloretos. 

A ação de cada um destes mecanismos de deterioração, de forma isolada, tem sido amplamente 

investigada. No entanto, observa-se que o estudo sobre a combinação de mecanismos de degradação 

é algo relativamente recente e que alcança maior expressividade a partir do ano 2000. Assim, apesar 

da ação combinada destes agentes ser uma realidade, ainda não há consenso sobre o efeito da ação 

combinada dos cloretos e da carbonatação sobre a durabilidade do betão.  

No que diz respeito ao efeito da carbonatação sobre a penetração de cloretos, sabe-se que a 

carbonatação modifica a microestrutura e altera o pH do betão. Desta forma, a carbonatação pode 

influenciar diretamente a difusão de cloretos no betão, seja pela alteração microestrutural, que 

provoca uma diminuição na quantidade de cloretos penetrada, ou, pelo contrário, através da redução 

do pH que pode agir liberando os cloretos quimicamente fixados e, consequentemente, aumentando 

a quantidade de cloretos livres penetrada para o interior do betão.  

Recentemente, em sua pesquisa experimental, Chengfang et al. [5] concluíram que quanto maior o 

período de carbonatação, maior também é o coeficiente de difusão de cloretos. Na mesma linha de 

raciocínio, e utilizando ensaios cíclicos, Jung et al. [6] concluem que a penetração de cloretos é 

mais pronunciada quando combinada com a ação da carbonatação do que quando ocorre de maneira 

isolada. No sentido contrário, Ihekwaba et al. [7] estudaram a influência da carbonatação sobre a 

extração eletroquímica de cloretos e afirmam que a difusão de cloretos é retardada pela frente de 

carbonatação. Ainda neste sentido, e como resultado da realização de ensaios cíclicos, Backus et al. 

[4] afirmam que a combinação da carbonatação com o ingresso de cloretos pode agir reduzindo a 

penetração dos cloretos no betão. 

No entanto, a falta de padronização sobre os diferentes parâmetros envolvidos nos ensaios utilizados 

nas diferentes pesquisas, tais como o tipo de ensaio, a temperatura, a humidade e a concentração de 

NaCl e CO2 dificulta a comparação entre resultados. 

Assim, de forma a contribuir para esta importante discussão, este trabalho experimental estuda a 

influência da carbonatação sobre o transporte de cloretos em argamassas, submetidas à ação 

combinada destes dois agentes, através de ensaios acelerados (cíclicos).  

Trabalho experimental 

Foram moldados provetes em argamassa, cúbicos, nas dimensões 50x50x50mm
3
, utilizando 

cimento Portland (CEM I 42,5R) e relação água/cimento igual a 0,56. A composição química do 

cimento é apresentada na Tabela 1. Já a composição da argamassa e algumas características podem 

ser vistas na Tabela 2.  

Tabela 1: Composição química do cimento  

Composição  Cimento Portland 

SiO2  19,65 

Al2O3  4,28 

FeO3  3,35 

CaO  61,35 

MgO  1,7 

SO3  3,36 

K2O  0,89 

Na2O  0,19 

Resíduo insolúvel  1,7 

Perda ao fogo  2,82 

Tabela 2: Composição e propriedades da argamassa 

Material e propriedades Argamassa  

Cimento : areia - kg 1:3 

Espalhamento - mm 190 

Resistência à compressão (28 / 90 dias) - MPa 21,72 / 37,76 
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Depois de moldados, os provetes foram cobertos com uma película plástica e estiveram 24 horas em 

ambiente controlado (21 ºC e 98% HR). Em seguida, foram removidos dos moldes e permaneceram 

em câmara húmida (21°C e 100% de HR) por 90 dias.  

Finalizado o período de cura, todas as faces de cada provete foram isoladas com pintura 

bi-componente de base epóxi, exceto aquela através da qual se pretendia que houvesse a penetração 

dos agentes agressores. Este processo demorou 3 dias: no primeiro dia a pintura funcionou como um 

primer; no segundo dia os poros foram efetivamente cobertos; no terceiro dia os poros que ainda não 

estavam completamente cobertos foram identificados e o epóxi foi novamente aplicado mas, desta vez, 

incidindo diretamente sobre estes poros. Concluída a pintura, os provetes estiveram em processo de 

secagem por 4 dias em ambiente de laboratório (21ºC e 60% HR). 

Depois de concluída a preparação dos provetes, a fim de simular a ação combinada dos iões cloreto 

e da carbonatação, os provetes foram submetidos a ciclos de imersão/secagem durante 56 e 168 

dias. Metade dos provetes moldados foi submetida ao ciclo A: 2 dias em solução contendo NaCl 

(concentração igual a 3,5%) e 12 dias em câmara de carbonatação (20ºC, 55%HR e 4% de CO2) [8]. 

Já a outra metade foi submetida ao ciclo B: 2 dias na mesma solução e 12 dias em ambiente de 

laboratório (Fig. 1). 

 
Figura 1: (a) Imersão em solução contendo cloretos; (b) Secagem em câmara de carbonatação; (c) Secagem em ambiente 

de laboratório 

Após o período de exposição, a penetração de cloretos e de CO2 foram avaliadas. No caso dos 

cloretos, foram avaliados os 30 primeiros milímetros do provete, através de um perfil de cloretos, 

que foi traçado com amostras de espessuras de 5 mm. O perfil foi traçado utilizando o teor total de 

cloretos em função da massa da amostra. A sua determinação foi realizada com base no 

procedimento RILEM TC 178-TMC [9]. Este procedimento descreve o chamado Método de 

Volhard que, em suma, consiste na precipitação do cloreto pela adição de nitrato de prata (AgNO3) 

e posterior titulação do excesso deste reagente com tiocianato de amônio (NH4SCN), utilizando 

sulfato férrico amoniacal (NH4Fe(SO4)2.12H2O) como indicador.  

No caso do CO2, determinou-se a profundidade da frente de carbonatação. Esta profundidade foi 

determinada com o auxílio de um indicador químico colorimétrico, a solução de fenolftaleína. A 

solução de fenolftaleína, com uma concentração de 1%, dissolvida em álcool etílico é incolor em 

pH inferior a 8,3 (situação de carbonatação), para valores superiores a 9,5 torna-se 

vermelho-carmim e entre 8,3 e 9,5 apresenta uma coloração variável entre rosa e vermelho carmim 

[10]. Para isso, os provetes foram partidos ao longo da direção da penetração do CO2. Depois, as 

superfícies fraturadas foram pulverizadas com fenolftaleína e, em seguida, a profundidade de 

carbonatação foi determinada de acordo com o método descrito no RILEM CPC-18 [11]. 

Ensaios complementares como absorção capilar de água [12] e permeabilidade à água também 

foram realizados.  

Resultados obtidos 

Perfis de cloretos e profundidade de carbonatação. As Fig. 2 e 3 apresentam, respetivamente, 

o perfil de cloretos obtido para as amostras que estiveram 56 e 168 dias em ensaio. Cada ponto do 

perfil equivale a um valor médio das amostras analisadas. A profundidade de carbonatação 

apresentada nos perfis também equivale à média do resultado de 3 provetes. Conforme indicado nas 

(a) (b) (c) 
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Fig. 2 e 3, a profundidade de carbonatação atingida foi de 3,6 mm, para 56 dias de ensaio, e 4,8 mm, 

para 168 dias de ensaio. 

 

 
Figura 2: Perfis de cloretos obtidos após 56 dias de ensaio 

 

 
Figura 3: Perfis de cloretos obtidos após 168 dias de ensaio 

O comportamento dos perfis de cloretos para os dois períodos de ensaios estudados são muito 

semelhantes. A grande diferença está nos teores de cloretos alcançados ao longo dos perfis. Como 

esperado, os provetes que estiveram mais tempo em ensaio apresentam perfis de cloretos com teores 

mais elevados. 

A análise das figuras acima deixa claro que a carbonatação exerce alguma influência sobre a 

penetração de cloretos. Tanto para o período de ensaio mais curto quanto para o mais prolongado, a 

penetração de cloretos alcançada para a situação combinada (A) foi menor que a penetração 

alcançada para a situação onde há apenas penetração de cloretos (B). A diferença entre os valores 
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obtidos para a concentração superficial em A e B também estão evidentes nos perfis. Além disso, é 

possível observar a existência de um "pico de cloretos" logo após o término da zona carbonatada.  

Ensaios complementares. Os resultados obtidos com os ensaios de absorção capilar de água e 

permeabilidade à água são mostrados a seguir (Fig. 4 e 5). Os valores apresentados para os dois 

ensaios são valores médios obtidos através do estudo de 3 provetes para cada situação. Além disso, 

estes ensaios contam ainda com provetes de referência que são provetes que, possuindo as mesmas 

características dos demais, estiveram em ambiente de laboratório durante todo o período de ensaio, 

56 ou 168 dias. 

 
Figura 4: Absorção de água por capilaridade obtida após 56 dias de ensaio 

 
Figura 5: Absorção de água por capilaridade obtida após 56 dias de ensaio 

Com base nas curvas apresentadas nas Fig. 4 e 5 recorreu-se ao método dos mínimos quadráticos 

para calcular o coeficiente de absorção capilar (S) no tempo tendo em conta os resultados obtidos 

durante as primeiras 4 horas de ensaio, período este considerado de absorção capilar dos poros de 

maior diâmetro [13] que funcionam como caminho privilegiado para a penetração de líquidos. Estes 

valores são apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 3: Coeficiente de absorção capilar 

Período de 

ensaio (dias) 
Situação 

S 

(kg/m
2
/(min)

1/2
) 

R
2
 (%) 

56 

A 0,0238 96,5 

B 0,0421 98,1 

Ref. 0,1639 99,2 

168 

A 0,0410 97,8 

B 0,0381 93,3 

Ref. 0,1394 98,7 

As curvas apresentadas acima mostram um desenvolvimento esperado, com inclinação decrescente 

ao longo do tempo. De maneira geral, estas curvas encontram-se bem distintas umas das outras, 

evidenciando uma grande diferença de absorção entre os provetes de referência e aqueles 

submetidos aos agentes agressores (A e B). No caso específico destes provetes, nos ensaios com 

duração de 56 semanas, há uma tendência para uma maior absorção capilar para os provetes 

submetidos ao ciclo A. Já nos ensaios com duração de 168 dias, os valores obtidos para A e para B 

estão bastante aproximados sendo que os valores de B são um pouco mais elevados do que os de A. 

Os coeficientes de absorção calculados confirmam as afirmações acima.  

No caso da permeabilidade à água, apenas foi possível a realização do ensaio para os provetes com 

tempo de ensaio igual a 56 dias. Os resultados, apresentados na Tabela 4, assim como para absorção 

capilar, mostram uma grande diferença entre a permeabilidade dos provetes de referência e aqueles 

submetidos à ação dos agentes agressores. Em relação aos agentes agressores, a ação combinada 

conduz a um menor coeficiente de permeabilidade à água do que a ação única dos cloretos. 

Tabela 4: Coeficiente de permeabilidade à água 

Período de 

ensaio (dias) 
Situação KW (m

2
) 

56 

A 4,84 

B 7,26 

Ref. 24,82 

Análise dos resultados 

Os perfis de cloretos apresentados nas Fig. 2 e 3 deixam claro a influência da carbonatação sobre a 

penetração de cloretos para as argamassas estudadas. Neste caso, a carbonatação age reduzindo a 

concentração superficial de cloretos e a quantidade de cloretos totais presente ao longo da 

profundidade dos provetes. Este comportamento se repete para os dois períodos de ensaios 

analisados.  

Além disso, de uma maneira geral, os coeficientes de permeabilidade à água e de absorção capilar 

obtidos apresentam valores mais baixos para as amostras carbonatadas do que para aquelas não 

carbonatadas.  

Estas afirmações, em conjunto, levam a crer que há uma dificuldade para passagem dos iões cloreto 

através da zona carbonatada das argamassas. Uma vez que a zona carbonatada encontra-se na 

superfície dos provetes, esta dificuldade conduz à diminuição da quantidade inicial de cloretos que 

consegue penetrar na amostra e, consequentemente, no seu interior.  

Carbonatação e permeabilidade da argamassa. A alteração na permeabilidade da argamassa, 

causada pela carbonatação, pode ser o principal motivo para a diminuição da quantidade de cloretos 

presente nos provetes submetidos à ação combinada.  

Sabe-se que a carbonatação promove mudanças microestruturais que culminam na densificação dos 

poros. A reação de carbonatação dá origem ao carbonato de cálcio (CaCO3), cuja solubilidade é 

limitada e, por conseguinte, tende a precipitar durante o processo de carbonatação [7]. Esta 

precipitação, numa fase inicial, resulta na densificação dos poros acima mencionada e consequente 

redução da permeabilidade. 

 



 

485 

 

A redução na permeabilidade da argamassa carbonatada pode ser confirmada através dos resultados 

obtidos com os ensaios complementares realizados uma vez que, de um modo geral, os provetes que 

foram submetidos à carbonatação são aqueles que apresentam um menor coeficiente de 

permeabilidade à água e um menor coeficiente de absorção capilar de água.   

Carbonatação e a formação de picos de cloreto. A diferença de porosidade existente entre a 

zona carbonatada e a não carbonatada pode ser responsável pela presença de um pico de cloreto 

formado logo após a frente de carbonatação. A formação deste tipo de pico já havia sido verificada 

num estudo sobre a deterioração do betão tendo em conta a ação combinada da carbonatação e dos 

iões cloreto [14]. No entanto, é importante destacar o papel desempenhado pela absorção capilar 

durante os ciclos de imersão/secagem. 

A absorção capilar, numa primeira fase, é o mecanismo de transporte de cloretos predominante nos 

ensaios de imersão/secagem. Nestes ensaios, o perfil de cloretos é geralmente diferente daquele em 

que a humidade relativa é aproximadamente constante (Fig. 6). Para os ciclos de imersão/secagem, 

há uma tendência para a formação de picos de cloreto na região próxima da superfície. Estes picos 

são formações típicas dos ciclos de ganho e perda de humidade na superfície do material [13]. 

 
Figura 6: Simulação da penetração de cloretos em ambiente com HR constante e ambiente sujeito a molhagem e 

secagem [13] 

Os perfis de cloretos resultantes dos ciclos A e B apresentam a configuração esperada para um 

ensaio de imersão/secagem. Entretanto, para saber a origem real deste pico, ou seja, se ocorre 

devido à carbonatação ou ao ganho e perda de humidade na superfície do material, seria necessário 

o prolongamento da frente de carbonatação. 

Carbonatação e cloretos livres. Se, por um lado, a carbonatação promove uma alteração 

microestrutural que torna os poros mais densos [7], por outro libera os cloretos anteriormente 

combinados aumentando, consequentemente, a quantidade de cloretos livres que são os que 

realmente contribuem para a deterioração das estruturas de betão armado[15].  

Uma das maneiras possíveis de encontrar iões cloretos no interior do betão é em forma de sal de 

Friedel, resultado da combinação entre cloretos e aluminato tricálcio. O sal de Friedel, neste 

contexto, tem um papel significante devido à sua capacidade de se combinar com os cloretos. 

Entretanto, pesquisas apontam para o aumento da solubilidade do sal de Friedel com o aumento do 

grau de carbonatação [7] uma vez que a sua estabilidade está relacionada ao pH da solução [16].  

Por este motivo, alguns autores defendem que a penetração de cloretos é mais pronunciada quando 

combinada com a carbonatação do que quando acontece de maneira individual. Porém, os perfis de 

cloretos obtidos neste trabalho mostram um comportamento oposto, resultado que também já foi 

relatado por alguns autores [4,7]. Este fato evidencia a existência de uma "disputa" entre o aumento 

da quantidade de cloretos livres e a densificação dos poros. Se por um lado há um aumento da 
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quantidade de cloretos livres provocada pela carbonatação, por outro há uma densificação dos poros 

e consequente redução da permeabilidade causada pela mesma carbonatação.  

Para o caso estudado, o fator "redução da permeabilidade" parece ter tido um papel preponderante 

no que toca à penetração de cloretos. Entretanto, dada a importância do assunto, este é um tema que 

merece mais pesquisas e mais discussão. 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, é possível apontar as seguintes conclusões: 

- O transporte de cloretos é afetado pela ação da carbonatação; 

- Para as condições estudadas, a carbonatação reduz a concentração superficial de cloretos e o teor 

de cloretos totais ao longo da profundidade da amostra;  

- A redução no teor de cloretos nas amostras carbonatadas é verificada tanto para o período de 

ensaio mais curto, 56 dias, quanto para o mais prolongado, 168 dias;  

- A alteração na permeabilidade da argamassa, causada pela carbonatação, pode ser o principal 

motivo para a diminuição da quantidade de cloretos presente nos provetes submetidos à ação 

combinada;  

- Os agentes agressores em estudo, combinados ou não, alteram a permeabilidade à água e a 

absorção capilar dos provetes.  
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Resumo. A necessidade de prover edificações de apoio aos profissionais que possuem como lugar 

de trabalho locais inóspitos – geralmente áreas de preservação ambiental –, exige um profundo 

estudo desde sua concepção inicial, passando pelas etapas de construção, uso e operação, até o 

planejamento de seu desmonte ou demolição. Assim, esta pesquisa objetiva selecionar e classificar 

sistemas construtivos com potencial de atender aos condicionantes de construção em áreas inóspitas 

– como as ilhas oceânicas e outras áreas de interesse ambiental – de acordo com as dificuldades 

logísticas. A metodologia do estudo consistiu, primeiramente, em pesquisa bibliográfica e 

documental, buscando catalogar e sistematizar as características relevantes aos projetos e 

construções para tais áreas, bem como selecionar os sistemas construtivos com potencial de 

emprego nessas situações. Posteriormente foram definidos como parâmetros de análise os aspectos 

relacionados à segurança, ao conforto do usuário, à logística e aos critérios de sustentabilidade. Os 

sistemas construtivos foram então selecionados, avaliados e classificados de acordo com os critérios 

pré-estabelecidos. Como resultado foi elaborado um panorama do desempenho dos 

materiais/sistemas construtivos escolhidos (concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica) 

abordando as características necessárias para emprego em áreas inóspitas, particularmente em ilhas 

oceânicas. Dentre os materiais/sistemas construtivos avaliados, o que obteve o melhor resultado 

teórico foi o sistema construtivo em madeira plástica. 

Introdução 

O interesse do governo brasileiro em realizar atividades militares e de pesquisa científica nas ilhas 

situadas em oceano profundo – as denominadas ilhas oceânicas –, torna necessária a instalação de 

abrigos permanentes para apoio aos profissionais que atuam nesses lugares, tais como o Atol das 

Rocas, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), o Arquipélago de Fernando de Noronha, 

e a Ilha da Trindade (Figura 78). Entretanto, os condicionantes dos projetos e das construções para 

áreas inóspitas são rigorosos e requerem soluções eficientes em relação às condições climáticas, 

ambientais e, principalmente, de logística disponível [1]. A condição de Área de Preservação 

Ambiental desses locais e sua grande distância de zonas habitadas acentua a necessidade de controle 

sobre os materiais e componentes da obra e, consequentemente, de um projeto que esteja integrado e 

que preveja todas as possíveis interferências que poderão acontecer durante a construção e uso do 

edifício. Observa-se, por exemplo, que eventuais contratempos que venham a ocorrer durante a obra 

podem não ter solução imediata com a logística disponível e, dessa forma, só poderem ser 

resolvidos quando ocorrer uma nova expedição ao local [1]. Além disso, os materiais ou sistemas 

construtivos que possuem reduzida durabilidade ou exijam manutenção constante geram gastos 

consideráveis com logística e causam impactos ambientais devidos aos processos de reposição, ou 

seja, desde o ônus ambiental da própria fabricação e beneficiamento de novos materiais, até o 

transporte para sua substituição. 
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Figura 78: Localização aproximada das ilhas oceânicas brasileiras e imagens de alguns edifícios presentes nesses locais. 

Qualquer intervenção em áreas classificadas como de preservação ambiental sugere a adoção de 

critérios coerentes com essa condição especial e que busque a realização das obras com interferência 

mínima no ambiente, assim como durante o seu uso e manutenção [1]. Nesse sentido, no que se 

refere à escolha de materiais e sistemas construtivos, deve-se considerar a adequação aos 

condicionantes logísticos, ambientais, de desempenho dos componentes e de disponibilidade de 

mão de obra. Durante a fase de construção deve ser gerado o mínimo de resíduos, diminuindo assim 

o impacto sobre a fauna e flora do sítio de implantação da obra, ressaltando que mesmo os pequenos 

resíduos – que tendem a passar despercebidos nos meios urbanos tradicionais – podem representar 

risco ambiental em um local isolado. Um exemplo são os restos de tintas e vernizes que podem ser 

consumidos pelos animais locais, como os caranguejos. Este fato somado à necessidade de controle 

em relação à precisão dos sistemas construtivos apontam para o uso de elementos pré-fabricados e 

que permitam a pré-montagem no continente, tornando possível a visualização de problemas na 

construção antes que esta ocorra efetivamente no local definitivo [1]. 

Objetivo 

A pesquisa objetiva selecionar, analisar e classificar, segundo uma escala quantitativa, as técnicas 

construtivas com potencial de aplicação em construções projetadas para áreas inóspitas, 

especificamente para ilhas oceânicas. 

A busca por sistemas construtivos que possam responder de forma satisfatória aos condicionantes 

logísticos, ambientais, de desempenho dos componentes e de disponibilidade de mão de obra – 

essenciais para as construções pautadas no conceito de eficiência e sustentabilidade – justifica a 

importância desse estudo, principalmente quando se trata de áreas ambientalmente frágeis e 

geograficamente isoladas. 

Metodologia 

Primeiramente foi realizada pesquisa bibliográfica acerca dos sistemas construtivos e dos 

condicionantes ambientais de áreas inóspitas, com foco na situação logística que envolve as ilhas 

oceânicas. Foram feitos levantamentos das características dos sistemas construtivos de maior 

potencial de aplicação por meio de uma revisão bibliográfica e consultas a web sites de empresas 

fabricantes. Além disso, aproveitou-se o conhecimento acumulado e os trabalhos realizados pelas 

equipes de pesquisa do Laboratório de Planejamento e Projetos da Universidade Federal do Espírito 

Santo (LPP-UFES), que possui atuação na área de projetos de edifícios para sítios inóspitos. 
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A partir da pré-seleção de alguns sistemas construtivos, os mesmos foram analisados segundo os 

critérios propostos pela Norma Brasileira 15575 (Edificações Habitacionais – Desempenho) [2] e 

por critérios já sugeridos para avaliação de construções em áreas inóspitas [1]. Para cada critério foi 

designado um peso, assim como para o grupo no qual foi inserido; os pesos variaram entre 0,5, 1,0 e 

2,0, sendo 0,5 para um critério ou grupo de menor relevância, 1,0 para um critério ou grupo de 

mediana relevância e 2,0 para um critério ou grupo de maior relevância, tendo em vista o contexto 

de uma ilha oceânica. Os grupos estabelecidos com os critérios foram: segurança, conforto do 

usuário, logística e sustentabilidade. Por sua vez, os sistemas construtivos selecionados foram 

avaliados nos critérios seguindo uma escala de valores que varia de 1 a 4, sendo 1 para péssimo, 2 

para ruim, 3 para bom e 4 para excelente desempenho. A partir do desempenho nos critérios 

chegou-se ao desempenho em cada grupo e, com isso, ao valor do desempenho geral (entre 1 e 4) do 

sistema construtivo (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Intervalo dos valores finais possíveis de serem obtidos na avaliação de desempenho e respectiva equivalência 

qualitativa. 

Para realizar a definição dos pesos para os critérios de desempenho e a avaliação dos sistemas 

construtivos foram utilizadas informações obtidas na revisão bibliográfica, incluindo artigos e 

relatórios técnicos elaborados por pesquisadores do LPP-UFES, além da própria experiência destes, 

considerando sua ampla atuação profissional em áreas inóspitas, particularmente em ilhas oceânicas. 

Entretanto, para a definição do desempenho dos sistemas no critério “Sustentabilidade”, inserido no 

grupo de mesmo nome, foi utilizado o Instrumento para Seleção de Materiais mais Sustentáveis 

(ISMAS), em fase final de desenvolvimento. Esse instrumento analisa questões ligadas à economia 

de matérias-primas, geração e gestão de resíduos [3], avaliando os materiais e sistemas construtivos 

conforme os critérios apresentados na Tabela 23 e de acordo com a escala mostrada na Figura 79. 

Tabela 23: Critérios de avaliação utilizados no instrumento ISMAS [3]. 

Critérios – ISMAS 

Critério 1: É possível ser reaproveitado, no todo ou em parte 

Critério 2: É renovável 

Critério 3: Dispensa materiais adicionais para acabamento 

Critério 4: Possui elementos reciclados 

Critério 5: A durabilidade independe de manutenção 

Critério 6: Favorece a desmontagem visando o reaproveitamento 

Critério 7: Favorece a baixa geração de resíduos 

     

Muito Baixo Baixo Médio Alto Elevado 

Figura 79: Índice de sustentabilidade para materiais e componentes avaliados pelo método proposto pelo ISMAS [3]. 

De posse de informações sobre as características dos materiais e sistemas construtivos – as quais 

foram utilizadas para definir seu desempenho nos vários critérios de avaliação estabelecidos – foi 

organizado um quadro comparativo, tendo como principal foco de análise a identificação de 

adequabilidade para sua adoção em projetos voltados para construção em áreas inóspitas. 

1,00 

PÉSSIMO EXCELENTE BOM RUIM 

4,00 3,25 2,50 1,75 
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Resultados 

Com base nas pesquisas realizadas foram selecionados 3 materiais/sistemas construtivos: concreto-

PVC, madeira serrada e madeira plástica (Figura 80). A seleção foi feita considerando-se, além do 

próprio potencial do sistema para utilização em áreas inóspitas, os materiais e sistemas já utilizados 

nas edificações existentes em ilhas oceânicas, visando avaliar também os resultados do que já foi 

construído. 

Seguem descritas as sínteses das características gerais dos materiais/sistemas construtivos 

escolhidos, considerados de maior relevância em relação ao foco da pesquisa: 

 Concreto-PVC: com uso em expansão no Brasil para habitações de baixo custo [4], o sistema 

construtivo em concreto-PVC, por possuir considerável nível de pré-fabricação e permitir pré-

montagem, foi utilizado na Estação Científica da Ilha da Trindade (ECIT) como alternativa ao 

sistema construtivo em madeira, utilizado nas estações científicas do Atol das Rocas e do 

ASPSP. O sistema é composto por perfis de PVC encaixáveis que atuam como fôrma para o 

concreto, que é moldado in loco. O concreto juntamente com os perfis de PVC – que 

permanecem após a cura desse, constituindo o acabamento final dos ambientes – conformam a 

estrutura/vedação do edifício [5]. A motivação principal para o uso dessa técnica foi o desejo de 

redução dos investimentos de manutenção da edificação – considerando que a madeira necessita 

de constantes repinturas – e no aumento da durabilidade dos componentes do edifício, como 

esquadrias e vedações, em locais de alta umidade e insolação. Porém, alguns estudos vêm 

apontando problemas com o PVC relacionados, principalmente, à qualidade do ar interno dos 

edifícios [6], principalmente em espaços confinados, e à poluição gerada em sua produção e 

descarte [7]. 

 Madeira serrada: de modo geral a madeira pode ser considerada um material adequado para 

construções em locais inóspitos, uma vez que elementos de madeira podem ser pré-fabricados, 

diminuindo custos, mão de obra necessária e geração de resíduos no local de implantação do 

edifício. Também admite pré-montagem, o que reduz possíveis erros na montagem final e facilita 

o transporte, visto que as peças podem ser projetadas com dimensões e peso que permitam o 

transporte e montagem sem auxílio de equipamentos ou veículos [8]. Seus resíduos, quando em 

contato com o ambiente, não causam grandes danos por serem de origem natural, podendo 

também ser reciclados e utilizados na fabricação de outros elementos. Quando adquirida de 

florestas manejadas de forma sustentável, a exploração da madeira reduz consideravelmente os 

impactos sobre a biodiversidade e os processos ecológicos, além de gerar benefícios sociais e 

econômicos [9]. Porém, características como inflamabilidade, variação dimensional devida à 

umidade e relativa constância de manutenção devem ser criteriosamente consideradas para sua 

utilização. Por outro lado, cuidados específicos no detalhamento dos projetos arquitetônicos são 

imprescindíveis [8]. 

 Madeira-plástica: pode ser definida como um produto industrializado feito principalmente de 

plástico e que possui, genericamente, seção transversal retangular e apresenta dimensões típicas 

dos produtos de madeira serrada [10]. No entanto, o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 

culminou com a produção de novos produtos e estendeu a aplicação do termo a madeiras 

plásticas de formatos e aplicações variadas. A maioria dos produtos de madeira plástica no 

mercado atual é obtida a partir de resinas virgens e recicladas de polietilenos (PE), sendo o 

polietileno de alta densidade (PEAD) o mais utilizado. Porém, ela também pode ser produzida 

por meio de outras resinas como o polipropileno (PP), o poliestireno (PS) e o policloreto de 

vinila (PVC), ou até mesmo a partir de misturas de diferentes resíduos plásticos. Algumas 

formulações utilizam cargas vegetais, tais como fibras naturais e serragem de madeira, ou ainda, 

minerais como o carbonato de cálcio, talco, e fibras de vidro. Essas cargas são adicionadas a fim 

de reduzir os custos com resinas plásticas [11] e melhorar as propriedades físicas (como a 

absorção de água), térmicas e mecânicas (como resistência à tração e à compressão) do produto, 

possibilitando maior variedade de aplicações do material [12]. Tais fatos fazem a madeira 
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plástica possuir um uso amplo, podendo substituir a madeira serrada em algumas situações e 

sendo atualmente empregada na construção civil e no paisagismo na forma de deques, mourões e 

pequenas pontes para pedestres, por exemplo. Como sistema construtivo se encontra em fase 

experimental e em 2012, a MPEC (Missão Evangélica de Apoio aos Pescadores) realizou no Pará 

a primeira experiência brasileira, construindo uma casa inteiramente com o material [13]. 

 

    

 

Figura 80: Exemplo de sistema construtivo em concreto-PVC, na Ilha de Trindade (à esquerda); em madeira serrada, no 

Atol das Rocas (ao centro); e em madeira plástica, no Pará [13]. 

A partir dos referenciais teóricos e da análise de relatórios de construção de edifícios implantados 

em ilhas oceânicas foram elaboradas as Tabela 24 e Tabela 25, contendo as informações relativas a 

cada critério de avaliação e os respectivos desempenhos dos materiais e sistemas construtivos 

selecionados. Destaca-se que a Tabela 24 apresenta o desempenho dos sistemas apenas em forma 

numérica, provendo uma visão geral desses, enquanto na Tabela 25 são realizadas as análises 

detalhadas. 

Baseando-se nas Tabela 24 e Tabela 25 é possível observar que os 3 sistemas estudados alcançaram 

desempenho entre 2,50 e 3,25, o que corresponde a “Bom” na escala apresentada na Figura 79, 

sendo o sistema construtivo que utiliza a madeira plástica o que alcançou maior desempenho final, 

apesar de todos apresentarem valores próximos. Ressalta-se que o desempenho final não deve ser 

analisado isoladamente, devendo também serem examinadas as informações que geraram tais 

valores. Por exemplo: o sistema concreto-PVC obteve desempenho final próximo aos demais, 

porém o fato de estudos indicarem que o PVC libera no ar substâncias nocivas durante sua vida útil 

e forma compostos tóxicos quando em combustão pode limitar consideravelmente o uso desse 

sistema. 

Além disso, deve-se ter em vista que os desempenhos obtidos dizem respeito a alguns sistemas 

construtivos, e que, por vezes, apresentam resultados gerais e que podem variar de acordo com as 

técnicas construtivas ou com as características dos materiais. Nesse sentido destaca-se a madeira 

serrada, que pode apresentar mudanças no sistema de vedações – por exemplo, de peças esbeltas 

únicas para painéis sanduíche – que modificaria o nível de desempenho do sistema em alguns 

critérios. Também a madeira plástica, dependendo de sua composição, pode ter sua avaliação 

alterada. Entretanto, as análises foram realizadas considerando uma situação padrão e representam o 

cerne de cada sistema construtivo e material, explicitando aos profissionais responsáveis pelas 

decisões projetuais os problemas e potencialidades para sua efetiva utilização.  
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Tabela 24: Avaliação de desempenho dos sistemas construtivos para áreas inóspitas – visão geral 

 Sistemas construtivos/ Materiais 

Nome do grupo (peso) Critério de desempenho (peso) Concreto-PVC Madeira Madeira-plástica 

Segurança 

(2) 

Segurança estrutural (2) 4 3 3 

Segurança ao fogo (1) 2 3 2 

Desempenho do sistema construtivo no grupo¹ 6,66 6,00 5,33 

Conforto do usuário 

(2) 

Estanqueidade (2) 3 3 3 

Conforto térmico (2) 3 3 3 

Qualidade do ar (1) 1 3 2 

Conforto visual (1) 4 3 4 

Conforto acústico (1) 3 3 3 

Desempenho do sistema construtivo no grupo¹ 5,71 6,00 6,00 

Logística 

(1) 

Manutenção (2) 4 2 4 

Logística (2) 2 4 4 

Custo (0,5) 4 3 2 

Desempenho do sistema construtivo no grupo¹ 3,11 3,00 3,77 

Sustentabilidade 

(0,5) 

Flexibilidade (1) 1 4 4 

Durabilidade (2) 3 4 4 

Sustentabilidade (2) 2 3 3 

Desempenho do sistema construtivo no grupo¹ 1,10 1,80 1,80 

Desempenho geral do sistema construtivo² 3,01 3,05 3,07 

¹O desempenho do sistema construtivo no grupo foi calculado conforme a equação a seguir:  

 

²O desempenho geral do sistema construtivo foi calculado conforme a equação a seguir: 
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Tabela 25: Avaliação de desempenho dos sistemas construtivos (concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica) para áreas inóspitas 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS/ MATERIAIS 

GRUPO 

(peso) 

CRITÉRIO DE 

DESEMPENHO 

(peso) 

CONCRETO-PVC 

(desempenho) 

MADEIRA SERRADA 

(desempenho) 

MADEIRA PLÁSTICA 

(desempenho) 

Seguranç

a 

Segurança 

estrutural: 

estabilidade e 

resistência 

mecânica 

No sistema concreto-PVC a resistência às cargas 

verticais e horizontais e a estabilidade global do 

edifício são dadas pelo concreto e por armaduras 

verticais e horizontais, formando paredes 

estruturais inseridas no interior dos perfis de PVC 

[5]. Para cada intensidade de carga a espessura da 

parede poderá variar e, para isso, podem ser 

escolhidos perfis de PVC com diferentes 

espessuras e concreto de diferentes resistências, 

adequando o sistema às solicitações estruturais. 

As espécies de madeira escolhidas para 

compor a estrutura do edifício devem possuir 

resistência natural à biodeterioração ou 

apresentar permeabilidade suficiente para a 

impregnação dos produtos dos tratamentos 

preservativos [14]. Assim, as madeiras de 

média e alta densidade são as que apresentam 

melhor desempenho em ilhas oceânicas por 

possuírem maior resistência aos esforços 

mecânicos e à deterioração. 

Apresenta resistência satisfatória aos 

esforços de tração normal e de cisalhamento, 

quando comparada às madeiras sólidas de 

coníferas e folhosas listadas na NBR 

7190/1997 (Projeto de Estruturas de 

Madeiras) [14], porém possui menor 

resistência à flexão. Por outro lado, com o 

aumento na quantidade de materiais fibrosos 

em sua composição é possível elevar sua 

resistência à flexão [15]. 

2 4 3 3 

Segurança ao 

fogo: risco de 

início e 

propagação de 

incêndio 

O sistema resiste estruturalmente de forma 

razoável a incêndios devido à presença do 

concreto. Além disso, o PVC apenas entra em 

combustão quando permanentemente exposto a 

uma fonte de energia ou chama, sendo liberado no 

processo de combustão CO2 (gás asfixiante) e HCl 

(gás irritante) [16]. Entretanto, estudos mostram 

que quando em combustão, o PVC também libera 

compostos orgânicos tóxicos, gases ácidos e 

metais pesados, que podem contaminar o 

ambiente e causar danos à saúde humana [7]. 

Quando robustos e expostos ao fogo, os 

componentes de madeira tendem a formar uma 

camada de carbonização em sua superfície, 

que atua como barreira à propagação do calor 

para o interior da peça, retardando sua 

deterioração [17]. Porém, em peças esbeltas, 

como vedações em madeira serrada, tal fato 

não acontece. Além disso, por ser um material 

orgânico e de combustão relativamente fácil, 

deve ser previsto em projeto medidas 

adicionais de prevenção e de combate a 

incêndios [8]. 

Plásticos como o PP e PEAD são 

considerados inflamáveis [11]. Porém, para 

prover segurança no uso da madeira plástica, 

aditivos são empregados em sua formulação. 

Assim, utilizam-se substâncias retardadoras 

de chamas, que aumentam o ponto de 

ignição do material, e materiais inertes, que 

reduzem a velocidade de propagação do 

fogo [11]. Outra opção é o uso de plásticos 

não inflamáveis como base, como o PVC 

[11]. Nesse caso, deve-se considerar os 

problemas relatados no sistema concreto-

PVC. No uso do PEAD, há a liberação de 

compostos orgânicos voláteis (COVs) [11]. 

2 1 2 3 2 

Desempenho do sistema 

construtivo no grupo 
6,66 6,00 5,33 

Conforto 

do 

usuário 

Estanqueidade: 

estanqueidade aos 

gases, líquidos e 

sólidos 

O PVC é considerado um material impermeável, o 

que reduz a possibilidade de inchamento dos 

componentes. Assim, também devido às 

características do PVC, o sistema concreto-PVC 

atende às condições de estanqueidade às águas 

pluviais exigidas pela NBR 15575 [5]. Por sua 

Devido à absorção ou perda de umidade para 

o ambiente as peças de madeira podem sofrer 

variação dimensional, como retração ou 

inchamento [14], causando problemas como 

frestas no encaixe entre as peças [8]. Porém, 

se observados os cuidados na extração e 

As peças de madeira plástica podem sofrer 

retração com o passar do tempo causada por 

seu processo de fabricação e por variações 

térmicas [11]. Por outro lado, os polímeros 

base da madeira plástica possuem baixa 

absorção de água, porém, após adicionadas 



 

496 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS/ MATERIAIS 

GRUPO 

(peso) 

CRITÉRIO DE 

DESEMPENHO 

(peso) 

CONCRETO-PVC 

(desempenho) 

MADEIRA SERRADA 

(desempenho) 

MADEIRA PLÁSTICA 

(desempenho) 

vez, a estanqueidade à água das vedações internas 

de áreas molhadas é considerada satisfatória [5], 

embora possam ocorrer falhas nos encaixes entre 

painéis e nas uniões com as esquadrias. 

beneficiamento do material, tais problemas são 

reduzidos e, com isso, o desempenho do 

sistema construtivo é maximizado. 

as cargas vegetais, minerais, pigmentos e 

aditivos, esse comportamento pode se alterar 

[12]. Desse modo, frestas e empenamentos 

das peças não são raros. 

2 3 3 3 

Conforto térmico: 

temperatura do 

ambiente interno 

Simulações computacionais mostram que edifícios 

térreos com vedações externas de cor clara e 

espessura de 80mm juntamente à cobertura de 

telhas cerâmicas sobre laje de concreto armado de 

100mm possuem desempenho térmico satisfatório 

para todas as zonas bioclimáticas brasileiras e 

cumprem o disposto na NBR 15575 [5]. Contudo, 

caso se altere algum dos elementos construtivos 

citados pode-se modificar as características 

térmicas do edifício e, eventualmente, ocorrer o 

descumprimento das exigências mínimas da 

norma. 

Apesar de a madeira ser considerada um 

material isolante térmico, a técnica construtiva 

geralmente empregada em vedações é a de 

painéis esbeltos únicos, o que pode prejudicar 

o desempenho térmico final do edifício [8]. 

Porém, a madeira serrada permite a utilização 

de outros sistemas de vedação, como painéis 

sanduíche, ampliando a isolação térmica. 

Por ser utilizada em sistema construtivo em 

desenvolvimento não foram encontrados 

estudos tratando deste tema para a madeira 

plástica. Porém, ao analisar os coeficientes 

de condutibilidade térmica, pode-se inferir 

que a madeira é um melhor isolante, com 

coeficiente de 0,12 W/(m⋅K) [18]. Já o PP, 

com coeficiente de 0,22 W/(m⋅K), e o PVC, 

com 0,17 W/(m⋅K) [18], também possuem 

desempenho satisfatório, com baixa 

condução de calor. Por outro lado o PEAD 

possui coeficiente maior: 0,50 W/(m⋅K) 

[18]. Entretanto, deve-se considerar a 

variação devida à carga vegetal embutida no 

material. Além disso, podem ser projetados 

sistemas de vedação em painéis sanduíche, 

ampliando a isolação térmica do edifício. 

2 3 3 3 

Qualidade do ar: 

pureza do ar e 

limitação de 

odores 

Por não estarem quimicamente ligados ao PVC, 

os ftalatos – substância relacionada a problemas 

de reprodução e desenvolvimento em animais e 

suspeita de causar disfunções endócrinas em seres 

humanos – se desprendem dos elementos de PVC 

e se misturam ao ar dos ambientes ou se prendem 

às superfícies de objetos [6]. Além disso, quando 

exposto ao calor ou aos raios ultravioleta o PVC 

pode liberar HCl [11], além de outras substâncias 

tóxicas e metais pesados [12]. 

Componentes de madeira não liberam 

substâncias tóxicas [1], porém alguns tipos de 

preservantes usados para inibir o aparecimento 

e desenvolvimento de agentes deterioradores 

(fungos, insetos, etc.) e aumentar sua vida-útil 

podem comprometer a qualidade do ar interno 

das edificações por liberar compostos orgânicos 

voláteis [12] ou outras substâncias nocivas, 

como arsênico [19] e cromo hexavalente, sendo 

esse último frequentemente correlacionado a 

irritações da pele e ao câncer [20]. 

Por ser porosa e várias vezes possuir cargas 

vegetais em sua composição – o que aumenta a 

absorção de água –, a madeira plástica pode 

necessitar de preservantes a fim de inibir sua 

biodeterioração [11]. Assim como para a 

madeira serrada, alguns preservantes podem 

liberar substâncias nocivas como, por exemplo, 

COVs [12], arsênico [19] e cromo hexavalente 

[20]. Além disso, plásticos que liberam 

substâncias tóxicas, como o PVC, podem 

compor a madeira plástica [12]. 

1 1 3 2 

Conforto visual: Os perfis de PVC podem ser adquiridos em Algumas madeiras possuem cores escuras, As peças de madeira plástica podem ser 
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SISTEMAS CONSTRUTIVOS/ MATERIAIS 

GRUPO 

(peso) 

CRITÉRIO DE 

DESEMPENHO 

(peso) 

CONCRETO-PVC 

(desempenho) 

MADEIRA SERRADA 

(desempenho) 

MADEIRA PLÁSTICA 

(desempenho) 

aclaramento, 

aspecto das 

superfícies 

diversas cores e texturas, podendo ser feita 

compatibilização entre o padrão da superfície dos 

perfis e o ambiente nos quais serão instalados 

como, por exemplo, perfis com cores claras para 

locais que recebem pouca luz natural. 

absorvendo quantidade considerável da luz 

natural e, consequentemente, prejudicando a 

iluminação dos ambientes internos [8]. No 

entanto, o material pode receber pintura, sendo 

esse um procedimento rotineiro em 

edificações com vedações em madeira serrada. 

adquiridas em cores distintas, podendo ser 

feita a compatibilização entre as cores da 

superfície dos perfis e o ambiente nos quais 

serão instalados. 

1 4 3 4 

Conforto acústico: 

isolação acústica 

e níveis de ruído 

As vedações situadas entre unidades habitacionais 

(paredes de geminação) com espessura de 160mm 

e as vedações situadas em fachadas com espessura 

de 80mm cumprem as exigências mínimas de 

desempenho acústico estipuladas pela NBR 15575 

para tais situações [5]. Por outro lado, paredes 

mais espessas podem ser especificadas, podendo 

elevar o índice de isolamento acústico. 

Apesar de a madeira ser considerada um 

material isolante acústico, a técnica 

construtiva geralmente empregada em 

vedações de ambientes é a de painéis esbeltos 

únicos, o que compromete a isolação acústica 

final [8]. Entretanto, tal problema pode ser 

minimizado através da utilização de outros 

sistemas de vedação, como painéis sanduíche. 

Por ser utilizada em sistema construtivo em 

desenvolvimento não foram encontrados 

estudos tratando deste tema para a madeira 

plástica. Entretanto, ressalta-se que o PP, 

frequentemente empregado na composição 

da madeira plástica, possui excelentes 

propriedades de amortecimento acústico 

[21]. Além disso, a adição de carga vegetal 

tende a melhorar a absorção acústica dos 

elementos em madeira plástica [21]. 

2 1 3 3 3 

Desempenho do sistema 

construtivo no grupo 
5,71 6,00 6,00 

Logística 

Manutenção: 

facilidade e 

frequência de 

manutenção 

De modo geral os perfis de PVC, que são os 

componentes do sistema construtivo concreto-

PVC que ficarão expostos às intempéries, não 

necessitam de manutenção frequente, sendo esta 

realizada apenas com água e sabão neutro [22]. 

Além disso, os perfis de PVC dispensam pinturas 

ou seladores, sendo também impermeáveis e 

resistentes a insetos e fungos [12]. 

A manutenção do sistema em madeira serrada 

é relativamente simples, familiar na cultura 

brasileira, não necessitando de mão de obra 

especializada. As atividades de manutenção 

requerem, basicamente, lixamento e pintura. 

No entanto, para edificações em ilhas 

oceânicas, a manutenção deve ser realizada, 

no mínimo, uma vez ao ano, devido à maior 

incidência de umidade e raios solares sobre a 

madeira [8]. 

Geralmente necessita apenas de manutenção 

com água e sabão neutro [12]. Não precisa 

ser lixada, envernizada ou receber 

acabamentos, uma vez que é fabricada 

pigmentada, reduzindo assim os custos com 

manutenção. Porém, aceita pinturas, colas e 

ceras. Pode ser aparafusada e manuseada 

com equipamentos similares aos utilizados 

na madeira serrada [12]. Destaca-se, no 

entanto, a pouca quantidade de edificações 

construídas com esse material que permitam 

afirmações definitivas sobre as manutenções 

ao longo do tempo. 

2 4 2 4 

Logística: 

facilidade de 

De acordo com o Relatório Técnico de Atividades 

elaborado para a Estação Científica da Ilha da 

A madeira serrada adéqua-se ao uso em locais 

inóspitos uma vez que a pré-fabricação das 

As peças de madeira plástica podem ser 

trabalhadas de forma semelhante às de madeira 
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SISTEMAS CONSTRUTIVOS/ MATERIAIS 

GRUPO 

(peso) 

CRITÉRIO DE 

DESEMPENHO 

(peso) 

CONCRETO-PVC 

(desempenho) 

MADEIRA SERRADA 

(desempenho) 

MADEIRA PLÁSTICA 

(desempenho) 

transporte das 

peças (peso, área, 

volume, 

volumetria); mão 

de obra necessária 

Trindade, os perfis rígidos de PVC utilizados no 

sistema construtivo concreto-PVC foram 

considerados leves, de fácil manuseio e 

transporte. Além disso, o sistema não necessita de 

mão de obra especializada, apenas treinada [22]. 

Entretanto, é necessário o deslocamento de sacos 

de cimento e água doce, além de equipamentos 

para mistura do concreto, o que pode ser 

inadequado em algumas situações cuja logística 

disponível – principalmente de transporte – sejam 

precárias. 

peças reduz a necessidade de permanência da 

mão de obra nos locais de instalação. Além 

disso, facilita o transporte uma vez que as 

peças são projetadas para que pessoas possam 

locomovê-las sem grandes dificuldades [1]. 

Observa-se ainda que no Brasil é comum o 

trato com a madeira, sendo relativamente fácil 

a obtenção de mão de obra com alguma 

habilidade para a montagem da edificação. 

serrada, podendo ser projetadas com volume e 

volumetria similares [10]. De modo geral a 

madeira plástica possui densidade variando 

entre 900kg/m³ e 1100kg/m³, sendo também 

neste aspecto parecida com as madeiras 

serradas de alta densidade, que são empregadas 

nos edifícios em áreas inóspitas e possuem 

densidade variando, aproximadamente, entre 

800kg/m³ e 1300kg/m³. No entanto, tratando-se 

de um material relativamente novo no mercado 

brasileiro, pode exigir algum conhecimento 

específico para seu manuseio no momento da 

montagem de uma edificação. 

2 2 4 4 

Custo: custo 

inicial 

O sistema construtivo apresenta baixo custo 

inicial, sendo atualmente empregado na execução 

de habitações de interesse social e escolas [4]. 

As madeiras utilizadas nos sistemas estruturais 

de construções em ilhas oceânicas são 

predominantemente de média e alta densidade, 

e preferencialmente isenta de nós, o que eleva 

os preços dos componentes. 

A madeira plástica atualmente possui custo 

de obtenção mais elevado que a madeira 

serrada [11]. 

1 0,5 4 3 2 

Desempenho do sistema 

construtivo no grupo 
3,11 3,00 3,77 

Sustentab

ilidade 

Flexibilidade: 

possibilidade de 

adaptações da 

construção a 

futuras demandas 

e novas funções 

O sistema construtivo concreto-PVC apresenta 

flexibilidade ou adaptabilidade reduzida após 

finalizada a construção, uma vez que os perfis 

rígidos de PVC são preenchidos com concreto 

moldado in-loco formando paredes estruturais. 

Assim, a alteração do local das instalações 

técnicas (hidráulica, elétrica, etc.), caso essas não 

sejam aparentes, ou mesmo das vedações, pode 

ser inexequível. 

Por utilizar técnica construtiva baseada em 

pré-fabricação, encaixes e parafusação, o 

sistema construtivo em madeira permite o 

desmonte de suas peças e a remontagem em 

outro local com o mínimo de avarias [8]. Além 

disso, os componentes de madeira possibilitam 

a execução de ajustes como redução de 

dimensões e mudança em sua volumetria, 

facilitando seu emprego em um novo uso. 

Pode-se utilizar técnica construtiva baseada 

em pré-fabricação, encaixes e ligações com 

parafusos, permitindo que o sistema 

construtivo tenha suas peças desmontadas e 

remontadas em outro local com o mínimo de 

avarias. Além disso, os componentes de 

madeira plástica possibilitam a execução de 

ajustes como redução de dimensões e 

mudança em sua volumetria, facilitando seu 

emprego em um novo uso. 

1 1 4 4 

Durabilidade: 

conservação do 

desempenho ao 

Alguns autores afirmam que a adição de 

estabilizantes (substâncias que minimizam a 

degradação do PVC) mantém o desempenho do 

A especificação adequada do tipo de madeira 

a ser utilizado no edifício e o desenvolvimento 

de soluções técnicas em consonância com o 

Mesmo quando são utilizadas cargas 

vegetais em sua composição, a madeira 

plástica se mostra praticamente imune à ação 
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SISTEMAS CONSTRUTIVOS/ MATERIAIS 

GRUPO 

(peso) 

CRITÉRIO DE 

DESEMPENHO 

(peso) 

CONCRETO-PVC 

(desempenho) 

MADEIRA SERRADA 

(desempenho) 

MADEIRA PLÁSTICA 

(desempenho) 

longo do tempo
1 

produto final ao longo do tempo quando exposto 

às intempéries [16]. Entretanto, outros estudos 

colocam que, mesmo com a adição de 

estabilizantes, a exposição aos raios ultravioleta e 

ao calor diminuem a resistência mecânica do PVC 

[23], causando também sua descoloração [24]. 

Além disso, alguns componentes quando 

utilizados em locais com clima de temperaturas 

muito baixas ou muito altas, geralmente 

apresentam durabilidade de cerca de 10 anos, 

necessitando posterior troca [12]. 

local de implantação do projeto, como 

proteção das intempéries e à umidificação, são 

essenciais para a conservação do desempenho 

dos elementos [1]. Além disso, manutenções 

realizadas na frequência correta e cuidados na 

extração da madeira e na confecção das peças 

evitam sua prematura substituição. Quando 

tais ações são tomadas, a madeira serrada 

apresenta elevada durabilidade, mesmo em 

condições extremas como as de ilhas 

oceânicas [8]. Ressalta-se, que a eventual 

redução da vida útil do sistema construtivo 

muitas vezes está associada aos componentes 

metálicos de ligação – tais como pregos, 

parafusos, etc. – e não ao material madeira [1]. 

de cupins, já que grande parte de tais cargas 

permanecem envoltas pelo polímero base da 

madeira plástica [11]. Em casos mais graves, 

os cupins danificam somente as cargas 

vegetais presentes na superfície das peças de 

madeira plástica [11]. Além disso, 

formulações que contêm antioxidantes e 

minerais criam uma barreira natural contra a 

degradação microbiana [11]. Por outro lado, 

quando exposta às intempéries a madeira 

plástica sofre processo de descoloração, não 

afetando, entretanto, suas propriedades 

mecânicas, como resistência à flexão, por 

exemplo [25]. 

2 3 4 4 

Sustentabilidade: 

economia de 

matérias-primas, 

geração e gestão 

de resíduos 

A avaliação pelo ISMAS classificou o sistema 

concreto-PVC com o índice de sustentabilidade 

“Baixo”.
2 

A avaliação pelo ISMAS classificou o sistema 

construtivo em madeira serrada com um índice 

de sustentabilidade “Alto”. 

A avaliação pelo ISMAS classificou a 

madeira plástica com um índice de 

sustentabilidade “Alto”. 

0,5 2 2 3 3 

Desempenho do sistema 

construtivo no grupo 
1,10 1,80 1,80 

Desempenho geral do sistema 

construtivo 
3,01 3,05 3,07 

1
 Ressalta-se que vários estudos sobre o processo de envelhecimento de materiais são realizados a partir de testes em laboratório e podem apresentar resultados distintos 

daqueles realizados em condições climáticas naturais [24]. 
2
 A avaliação no ISMAS do sistema construtivo concreto-PVC foi realizada em partes, porém sempre pressupondo o sistema como um todo, uma vez que o instrumento 

realiza os testes para apenas um material por vez. Assim, primeiramente avaliou-se o concreto e em seguida o PVC, chegando-se ao resultado final para o sistema pela 

média aritmética do resultado dos dois materiais. 
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Considerações Finais 

O método adotado permitiu o alcance dos objetivos de forma apropriada, no entanto, os resultados 

obtidos apontaram para a necessidade de aprimoramento da pesquisa, seja através da ampliação dos 

materiais e técnicas considerados, seja através de ensaios específicos destes. Recomenda-se o 

aprofundamento das análises em relação à madeira plástica considerando que, a princípio, aparenta 

ser um material adequado para se utilizar em ilhas oceânicas, porém sobre o qual ainda há poucos 

dados relacionados às suas propriedades e desempenho em um sistema construtivo. Nesse sentido – 

e partindo-se do princípio que a madeira serrada já foi amplamente testada para a situação 

considerada nesta pesquisa –, recomenda-se também o aprimoramento das pesquisas sobre o PVC, 

uma vez que estudos sobre um mesmo tema, como durabilidade e segurança ao fogo, por exemplo, 

frequentemente apresentam resultados antagônicos, dificultando uma avaliação confiável. 
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Resumo. Diversos edifícios apresentam manifestações patológicas. Algumas delas são de fácil 

detecção visual, porém existem outras que, apesar de serem ocultas, podem comprometer a 

segurança e a durabilidade das edificações. Atenção especial deve ser dada para edificações 

históricas, não apenas do ponto de vista estrutural, como também do ponto de vista estético 

funcional. Nestas edificações ensaios destrutivos devem ser utilizados de forma restrita. Neste 

contexto, este trabalho visa verificar a eficiência do uso da termografia, ensaio não destrutivo, 

na detecção de manifestações patológicas. O objeto de estudo são prédios antigos do município 

de Porto Alegre/RS. Determinou-se o valor da emissividade do revestimento através do método 

da fita isolante, obtendo-se o valor de 0,95. Foi feito um levantamento geral da fachada 

utilizando a câmera termográfica e uma câmera digital. Observaram-se diversos pontos com 

alterações de temperatura sendo que alguns eram de revestimentos descolados e outros 

apresentavam sujidades. Para relacionar as imagens termográficas com as falhas nos 

revestimentos, determinou-se uma área da fachada onde se executou um levantamento visual e 

o ensaio de percussão. Foram observados descolamentos e sujidade no revestimento. Assim, no 

final da pesquisa, conclui-se que embora a câmera termográfica tenha um alto custo inicial, ela 

é uma ferramenta rápida e pode utilizar remotamente. Ela não substitui as técnicas existentes, 

como a análise visual e o ensaio de percussão, mas pode-se utilizá-la como mais uma 

ferramenta para verificar a existência de problemas no revestimento. 

Introdução 

As edificações, principais componentes do cenário urbano e locais para desenvolvimento de quase 

todas as atividades humanas, representam bens que devem ser preservados. Algumas vezes, é o 

único bem de alto valor que o indivíduo adquire durante toda a vida. Apesar disso, nota-se que 

muitas edificações, por diferentes causas, apresentam diversas manifestações patológicas, dentre 

elas pode-se citar [1]: 

a) desplacamentos; 

b) fissuras; 

c) manchamentos; 

d) eflorescências. 

Estas manifestações patológicas podem gerar desconforto e risco, tanto para as pessoas que utilizam 

diretamente a edificação quanto para aquelas que transitam no seu entorno. Além disso, a presença 
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destas anomalias pode reduzir a vida útil do prédio [2]. Sendo assim, é importante tentar eliminar ou 

amenizar esses problemas. 

Toda a intervenção em uma edificação está condicionada à consideração sistemática dos seguintes 

aspectos: sua história; importância social, cultural e econômica; do contexto urbano em que se 

insere; da relevância arquitetônica e técnica; entre outros. 

As intervenções em um edifício existente precisam ser norteadas por metodologias que considerem 

todos os aspectos citados, a fim de que não sejam negligenciados fatores importantes para o 

contínuo desenvolvimento da sociedade. Só podemos construir um futuro com base nas 

experiências do passado e devemos considerar o fato de que os edifícios de caráter histórico são os 

protagonistas da passagem dos anos e somente eles podem nos mostrar como a cidade se 

desenvolveu até o ponto como a conhecemos hoje. 

O presente trabalho aborda o levantamento das condições das fachadas de três edificações no 

munípio de Porto Alegre, analisando as possíveis causas dos danos encontrados e propondo 

soluções. 

Manifestações patológicas 

Após a construção, as edificações estão expostas a diferentes tipos de degradação tanto do próprio 

clima, quanto a interferência do homem no ambiente (tráfego, poluição, entre outros). 

A presença de umidade nas alvenarias pode dar condições para o surgimento de algumas 

manifestações patológicas como, por exemplo, crescimento de microrganismos, eflorescência e 

sujidade. Este gera a degradação precoce do edifício e a necessidade de realizar manutenções, com 

custos geralmente não previstos no projeto [3]. 

As principais razões que fazem da água um elemento importante nas manifestações patológicas são 

que a água, em forma líquida, está intimamente envolvida em todas as reações químicas que podem 

causar degradação e, também, ela é responsável por levar um componente químico em direção ao 

outro (atuando como veículo), realizando um contato físico entre os dois elementos, sem o qual a 

reação química entre eles não poderia ocorrer [4]. 

A eflorescência só irá ocorrer quando houver presença de umidade, sais e uma força que os atraia 

para a superfície. Estes sais se dissolvem com a presença da umidade, depositando-se nos poros dos 

materiais. Quando o material está saturado, esse sal dissolvido é carregado para a superfície por 

difusão e, após a evaporação da água, resulta em um depósito salino na superfície [5].  

Outra manifestação patológica nos revestimentos são as fissuras. Estas são rupturas de um elemento 

ou entre dois elementos que estão ligados. Além disso, classifica-se como fissuras as rupturas com 

aberturas com 5 mm ou inferior, microfissuras aquelas cujas rupturas são inferiores à 0,05mm e 

trincas as rupturas com abertura superior a 5 mm [6]. 

Segundo [7], estas aberturas são caminhos para a penetração de agentes agressivos, principalmente a 

umidade. Estes agentes podem induzir ao surgimento de novas manifestações patológicas. 

Quanto ao descolamento, este consiste na separação de uma ou mais camadas que formam o 

revestimento de argamassa. Em um estágio mais avançado, aparecem novas fissuras e o 

revestimento se destaca. Esta manifestação patológica ocorre quando algum agente como, por 

exemplo, a umidade gera pressão no interior do revestimento que ultrapassam a capacidade de 

aderência das ligações [8]. 

Termografia 

A termografia infravermelha é um ensaio não destrutivo utilizado na obtenção de temperatura 

superficial em estruturas e, subsequentemente, a correlação da informação obtida com algumas 

imperfeições internas [9]. 

Segundo [10], termografia é um ensaio que se baseia na perturbação do fluxo de calor, gerado 

interna ou externamente. Estas perturbações produzem desvios na distribuição da temperatura 

superficial do objeto que são captadas pelos equipamentos termográficos e geram uma imagem. 
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Através desta técnica é possível identificar regiões, ou pontos, onde a temperatura está alterada com 

relação a um padrão pré-estabelecido. Utilizado como instrumento de diagnóstico de manifestações 

patológicas, de visualização de elementos e anomalias ocultos e da estrutura que compõe a 

edificação. 

De acordo com [11], os corpos emitem ou absorvem radiações eletromagnéticas através da agitação 

interna da matéria. O espectro magnético abrange uma enorme gama de comprimentos de onda, 

conforme apresenta a figura 1. 

 
Figura 26: Espectro eletromagnético [11]  

A região em que se encontram os infravermelhos pode variar o comprimento de onda entre 0,75 e 

1000 μm. Esta faixa ainda pode se subdividir em infravermelhos próximos (0,75 a 1,5 μm), médios 

(1,5 a 20 μm) e extremos (20 a 1000 μm), conforme mostra a figura 2. 

 
Figura 2: Espectro visível e dos infrevermelhos [11] 

A termografia é a percepção da temperatura superficial dos objetos, visto que todos estes com 

temperaturas acima do zero absoluto são capazes de emitir radiação térmica [9]. A razão entre a 

radiância do material e a radiância do corpo negro, objeto que absorve toda a energia que incide 

sobre ele, é chamada de emissividade [11]. 

Segundo [11], a técnica de termografia infravermelha parece ser de fácil procedimento, porém 

existem diversos fatores que influenciam na análise dos resultados e podem gerar conclusões 

erradas se não se tomarem precauções antes e durante a realização do ensaio. De acordo com o 

mesmo autor, na análise dos termogramas é elevado o risco de confundir defeitos do objeto com 

irregularidades na temperatura superficial devido a fatores externos, tais como: 

a) condições térmicas do objeto e do meio em que se encontra, antes e durante o ensaio; 

b) presença de fontes externas (sombra, reflexão, superfícies com diferentes acabamentos, etc.); 

c) condições de medição (emissividade adotada, temperatura do ar, distância entre a câmera e o 

objeto, ângulo de observação, etc.). 

A maioria das patologias dos materiais e componentes presentes nas edificações estão associadas à 

temperatura, assim a medição desta poderá auxiliar na compreensão dos fenômenos que estão na 

origem das anomalias. A termografia tem como principais vantagens a detecção de objetos não 

visíveis, não precisa de contato físico, ensaio em tempo real, larga escala e é uma técnica não 

destrutiva [11]. Além disso, o manual técnico da [12] cita as seguintes vantagens: não requer um 

realojamento temporário dos residentes, apresentação visual ilustrativa dos resultados e o método 

confirma os pontos de falha e as vias de migração da umidade. O mesmo manual aponta como 

desvantagem que o método detecta apenas diferencial de temperatura na superfície, ela não 

consegue penetrar nas paredes e não detecta danos abaixo da superfície, isto é, presença de fungos 

ou danos estruturais. 

Metodologia de estudo 

Este trabalho consiste na avaliação do uso de uma técnica baseada na termografia para a verificação 

da presença de manifestações patológicas ocultas nas fachadas de revestimento de argamassa de 

edificações localizadas no município de Porto Alegre/RS. 
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Com o objetivo de detectar estas manifestações patológicas, utilizou-se de um ensaio não destrutivo 

através do uso de uma câmera termográfica, a qual possibilita a análise do fluxo de calor irradiado 

pela superfície da fachada. 

A metodologia adotada consistiu inicialmente determinar a emissividade do revestimento. Em 

seguida fez-se um levantamento termográfico e digital da fachada e por fim, verificou-se a 

existência de manifestações patológicas visualmente detectadas e através de ensaio de percussão em 

uma faixa de quatro metros em relação a base. Após o levantamento de dados, realizou-se uma 

análise comparativa. 

Objetos de estudo. As edificações escolhidas como objeto de estudo foram o prédio da Escola 

de Engenharia/UFRGS, o edifício do antigo Instituto de Química Industrial/UFRGS e a Paróquia de 

São Geraldo. Estes  

Optou-se por estes edifícios pela idade, pelo fato de suas fachadas estarem bem deterioradas e pela 

localização. Estes prédios estão localizados em diferentes localizações na cidade de Porto 

Alegre/RS. 

O edifício do antigo Instituto de Química Industrial é um visível exemplar eclético, com uso 

institucional. Conforme as linhas da arquitetura oficial da sua época contempla uma composição 

rígida e geométrica. Sua sobriedade repousa sobre regras clássicas de simetria, embasamento, corpo 

e entablamento, entre outros elementos compositivos. Além disso, destaca-se o acesso principal à 

edificação, figura 4a, onde se situa o contraponto barroco à composição clássica: as escadas e a 

galeria aberta, coberta por um balcão contendo os principais elementos ornamentais da fachada; 

colunata toscana, balaustrada, duas estátuas das químicas e frontão em arco abatido, conforme a 

figura 3. 

 
Figura 3: Fachada principal do Instituto de Química Industrial da UFRGS 

A Patóqui de São Geraldo (Fig. 4) é composta por paredes de alvenaria cerâmica auto-portantes 

(que apóiam todas as cargas da edificação) com espessura de 60 cm e cintas de concreto fazendo a 

amarração das mesmas. De acordo com o levantamento de documentos as fundações da torre (35m 

de altura), são provavelmente constituídas de estacas, sendo que no restante da edificação não foi 

possível identificar com precisão. O piso no interior da igreja é feito sobre um contra-piso 

armado e o forro em gesso acartonado. 

O revestimento externo na região inferior da fachada da edificação até uma altura média de 1,00 m é 

feito com pedras de granito rosa e acima dele uma faixa linear com espessura aproximada de 15 cm, 

com granito cinza. A partir da linha média de 1,15m de altura em relação ao solo o revestimento 

utilizado é o cirex. Este tipo de argamassa constitui-se numa mistura de cimento, cal, 

impermeabilizante e corantes minerais, funcionando como reboco. Entretanto, é mais fino e tem em 

sua composição a mica, mineral que confere brilho semelhante ao da superfície de uma pedra. Na 
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edificação analisada utilizou-se cirex (espessura média de 6 mm) na cor verde nos panos maiores da 

fachada e na cor amarela nos ornamentos.  

O último objeto escolhido, Escola de Engenharia da UFRGS (Fig. 5), está localizado no centro da 

cidade. As fachadas Sul, Noroeste e Leste, estudadas neste trabalho, possuem um revestimento 

composto por 3 camadas. As duas primeiras camadas são constituídas de argamassas e a última é de 

cirex. Além disso, a fachada possui uma camada de preparo superficial, denominada de chapisco, 

sobre a qual o revestimento foi aplicado. 

 
Figura 4: Paróqui de São Geraldo 

 
Figura 5: Fachada Sul do prédio da Escola de Engenharia da UFRGS 

Identificação das manifestações patológicas e ensaio de termografia. A metodologia adotada 

neste trabalho consistiu inicialmente em fazer um levantamento das manifestações patológicas 

através de uma análise visual e através de ensaio de percussão. presentes nas fachadas dos edifícios. 

Em seguida determinou-se a emissividade dos revestimentos e fez-se um levantamento termográfico 

e digital da fachada. Após o levantamento de dados, realizou-se uma análise comparativa. 

O mapeamento das manifestações patológicas consistiu-se na análise visual e no levantamento 

fotográfico de todas as manifestações patológicas presentes nas fachadas do edifício. Com as 

fachadas representadas graficamente e impressas, foram feitas marcações e croquis bem como 
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marcação em fotografias da posição e da extensão aproximada dos danos existentes. A seguir temos 

um exemplo de um registro das manifestações patológicas presentes na fachada Oeste da Paróquia 

de São Geraldo (Fig. 6). 

 

 
            (a)                                                                     (b) 

Figura 6: Imagem fotográfica (a) e mapeamento de danos (b) da fachada Oeste da Paróquia de São Geraldo 

Para realizar o ensaio de termografia é necessário conhecer a emissividade do material que está 

sendo avaliado. Apesar de existirem tabelas com valores de emissividade para diversos materiais, 

estes valores devem ser usados apenas como referência (FLIR, 2009, p. 265). Assim, para se obter o 

valor da emissividade do revestimento de argamassa do prédio em estudo, foi utilizado o método da 

fita isolante, conforme Romiotto (2011). Inicialmente, buscou-se um ponto que não apresentasse 

som cavo e que não apresentasse umidade aparente. Uma vez definida uma região, foram colocadas, 

na superfície do revestimento, faixas de fita isolante de cor preta demarcando uma área de pequena 

extensão (Fig. 7). 

 
Figura 7: Fita isolante no revestimento para calibração da câmera 

Enquanto se esperava estabilizar a temperatura entre a fita e o revestimento, configurou-se a câmera 

termográfica com os seguintes parâmetros: 

a) distância entre o revestimento com a fita e a câmera: 1,0m; 

b) temperatura ambiente: 23ºC; 

c) valor de emissividade conhecido da fita isolante: 0,95. 
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Inicialmente mediu-se a temperatura superficial na região com a fita isolante, obtendo-se o valor de 

22,1ºC (Fig. 8a). Em seguida, foi feita uma medição com a câmera apontada na região do 

revestimento sem a fita isolante. Alterando-se o valor de emissividade na câmera até obter o mesmo 

valor de temperatura da zona com a fita isolante (Fig. 8 e 9), vai sendo feita a calibração. Ao utilizar 

o valor de 0,85, a câmera termográfica mediu uma temperatura de 20,0ºC, temperatura próxima do 

revestimento com a fita isolante. Assim, este valor de emissividade encontrado é tido como do 

revestimento, sendo este utilizado no ensaio de termografia. 

  
            (a)                                                                     (b) 

Figura 8: Temperatura da fita isolante com emissividade 0,95 e temperatura do revestimento com emissividade 0,95 (b) 

  
            (a)                                                                     (b) 

Figura 9: Temperatura do revestimento com emissividade 0,89 (a) e temperatura do revestimento com emissividade 0,85 

(b) 

Tendo em mãos o valor de emissividade do revestimento, partiu-se para o levantamento 

termográfico em todas as fachadas do objeto em estudo. Em cada fachada foi feita uma análise geral 

para saber qual era a maior e menor temperatura, assim estas seriam os limites do intervalo em que a 

câmera seria ajustada. Com os limites ajustados, registrou-se a temperatura superficial de toda a 

fachada para auxiliar os demais levantamentos. Na figura 10 temos um exemplo do levantamento 

termográfico executado na fachada Oeste do Instituto de Química Industrial da UFRGS. 

Conclusões 

Ao analisar a eficiência do uso da termografia na identificação de manifestações patológicas ocultas 

percebeu-se que a câmera termográfica, em alguns pontos, detectou alteração da temperatura 

superficial. Estes podem ser desplacamentos, alterações de material ou alguma intervenção. 

No prédio da Escola de Engenharia da UFRGS, detectou-se em alguns pontos descolamento da 

argamassa, através do ensaio de percussão, mas o mesmo não foi observado pela termografia. O fato 

de isso ocorrer requer um maior estudo na identificação de descolamentos por termografia. 
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Fatores externos podem alterar a análise da temperatura superficial. A presença de umidade no 

revestimento inverteu o comportamento da temperatura superficial quando comparado com o 

revestimento seco. Sendo assim, estas imagens termográficas não podem ser comparadas, visto que 

apresentam condições diferentes. 

O revestimento com sujidade apresenta uma alteração da emissividade. Assim, para se aplicar a 

termografia para avaliar esta região, deve se atentar para utilizar a emissividade correspondente a 

cada parte da superfície. 

Embora a câmera termográfica tenha um alto custo inicial, ela é uma ferramenta rápida e pode 

utilizar remotamente. Ela não substitui as técnicas existentes, como a análise visual e o ensaio de 

percussão, mas pode-se utilizá-la como mais uma ferramenta para verificar a existência de 

problemas no revestimento. 

 
Figura 10:Fachada Leste do Instituto de Química Industrial da UFRGS  

Considerações finais 

A termografia permite medir a temperatura superficial através das radiações infravermelhas 

emitidas pelos objetos. Todos os objetos podem ser observados por esta técnica, uma vez que, tendo 

temperaturas superiores ao zero absoluto, emitem radiações infravermelhas. 

A termografia aparenta ser uma técnica simples, porém a análise dos resultados pode ser complicada 

e até conduzir a conclusões erradas se não tomarem certas precauções durante a realização do 

ensaio. Os principais fatores que influenciam as medições são: 

a) condições térmicas do objeto e do meio em que se encontra, antes e durante o ensaio; 

b) presença de fontes externas (reflexão, superfícies com diferentes acabamentos, etc); 

c) condições de medição (emissividade adotada, temperatura do ar, distância entre a câmera e o 

objeto, ângulo de observação, etc). 

A maioria destes fatores de interferência podem ser detectados e controlados antes do início do 

ensaio. Se tal não for possível, então devem ser referidas as condições que se consideram relevantes 

para fazer correções aos resultados obtidos e minimizar possíveis erros na sua interpretação. 

A termografia aplicada à construção constitui um ensaio não destrutivo e bastante rápido. Além 

disso, este permite a realização de ensaios em tempo real, de longo alcance, larga escala e não 

requer uma fonte externa de iluminação. Possibilita a detecção de objetos encobertos, a visualização 

de pontos quentes e frios na mesma imagem e pode ser aplicada em edifícios em funcionamento. 

A analise deste trabalho limitou-se a avaliação visual das imagens termográficas geradas. 
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Resumo. Com o aumento do volume das construções no Brasil foram necessários maiores 

avanços tecnológicos no comportamento físico e mecânico dos sistemas de revestimentos de 

argamassa e suas interfaces com os blocos cerâmicos, visando a durabilidade dos materiais. 

Neste trabalho, foram realizados estudos de avaliação da durabilidade frente a permeabilidade à 

àgua e aderência à tração de três tipos de argamassas, sendo duas industrializadas e uma dosada 

em laboratório (cimento, cal e areia) e três diferentes tipos de substratos cerâmicos. Cada 

conjunto de ensaio foi executado com e sem a presença do preparo da base do sistema de 

revestimento (chapisco). As principais conclusões desta pesquisa foram: o uso da camada de 

chapisco se mostrou favorável à resistência de aderência, demonstrando que o desempenho das 

argamassas melhorou com o emprego do preparo da base. Os sistemas de revestimento 

industrializados apresentaram os melhores desempenhos em relação às argamassas preparadas 

em obra, tanto para a aderência à tração e permeabilidade à àgua. 

Introdução  

A Construção Civil no Brasil no decorrer dos últimos anos apresentou uma grande expansão 

tecnológica, gerando assim, uma acirrada competitividade entre as empresas do segmento. Em 

vista disso, as construtoras tem se moldado de acordo com as necesidades do mercado, na busca 

de melhor eficiência na cadeia produtiva, para a redução de custos e obtenção do controle 

tecnológico sobre os serviços executados. Dentre as estratégias para a racionalização, qualificação do 

trabalho e emprego de materiais está o uso de revestimentos de argamassa industrializados, devido a 

sua facilidade na preparação e, também, pela sua grande produtividade na execução dos serviços. Estas 

argamassas são normalmente aplicadas no revestimento de paredes e tetos de alvenaria e concreto. Por 

estas utilizações, são feitos estudos para o controle das características destes materiais e dos elementos 

que os constituem, em busca de um produto com um desempenho e durabilidade melhor, ou seja, que 

se enquadre nas normas técnicas que os regulam, que tenha baixo custo de manutenção e 

trabalhabilidade desejável. Com isso, pretende-se neste estudo avaliar o desempenho de aderência à 

tração e permeabilidade à água de três tipos de substratos e argamassas encontradas usualmente na 

região da fronteira oeste do RS, proporcionando assim um embasamento técnico para as empresas e 

profissionais da região.  

Revestimento de Argamassa 

De acordo com a ABNT NBR 13529:1995[1], o revestimento de argamassa é formado pela mistura 

homogênea de aglomerantes inorgânicos, agregados miúdos e água, contendo ou não aditivos ou 

adições. A NBR 13749:1996[2] prescreve que o revestimento de argamassa deve apresentar textura 
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uniforme, sem imperfeições, tais como: cavidades, fissuras, manchas e eflorescências, devendo ser 

prevista na especificação de projeto a aceitação ou rejeição, conforme níveis de tolerâncias 

admitidas. As argamassas são materiais de construção constituídos por uma mistura de um ou mais 

aglomerantes, agregados miúdos e água. Além destes componentes essenciais, presentes nas 

argamassas, podem ainda ser adicionados produtos especiais, no intuito de melhorar ou conferir 

determinadas propriedades ao conjunto do revestimento [3]. Os revestimentos de argamassas 

apresentam importantes funções como: proteger os elementos de vedação dos edifícios da ação 

direta dos agentes agressivos, auxiliar as vedações no cumprimento das suas funções, como, por 

exemplo, o isolamento termoacústico e a estanqueidade à água e aos gases, regularizar a superfície 

dos elementos de vedação, porém cabe salientar que o revestimento de argamassa não tem função 

de encobrir falhas da execução, tais como desaprumo da alvenaria, servindo de base regular e 

adequada ao recebimento de outros acabamentos [4]. 

Durabilidade 

Por vários motivos, atualmente tem-se consciência que os técnicos devem avaliar e analisar a 

durabilidade dos materias de construção que adotam em suas obras. Entretanto, o conhecimento 

das características dos materiais é de fundamental importância para que haja um domínio maior 

com relação a durabilidade do elemento. Àgua é um agente que está presente em todo o tipo de 

deterioração, e a facilidade com que penetra nos sólidos porosos determina a sua taxa de 

deterioração. Por ter pequenas moléculas conseguem penetrar em cavidades ou poros 

extremamente finos e, costuma ser um dos fatores principais nas patologias [5].  

 Materiais 

Neste estudo da avaliação de aderência e absorção de água foram adotados três diferentes substratos 

como suporte para o revestimento de argamassa. O primeiro substrato empregado foram os blocos 

cerâmicos de vedação lisos, com as seguintes dimensões: 9 cm de largura, 19 cm de altura e 24 cm de 

comprimento; o segundo substrato utilizado foram os blocos cerâmicos de vedação nervurados com as 

seguintes dimensões: 9 cm de largura, 14 cm de altura e 19 cm de comprimento e o terceiro tipo de 

substrato usado foram os blocos cerâmicos estruturais, com as seguintes dimensões: 14 cm de largura, 

19 cm de altura e 29 cm de comprimento. Todos os blocos tendo o mesmo fornecedor. Os blocos de 

vedação lisos apresentaram uma absorção média de água em 24 horas de 15,7%, os nervurados 

apresentaram uma absorção média de água em 24 horas de 14,0%, enquanto os blocos estruturais 

apresentaram uma absorção média em 24 horas de 14,4%. Para o assentamento dos blocos cerâmicos 

de vedação foram utilizados argamassas mistas de cimento, cal e areia, com o traço em volume de 

1:0,5:5. Para o assentamento dos blocos cerâmicos estruturais foram utilizados argamassas estruturais 

de 4 MPa de resistência. Foram confeccionadas três paredes com a dimensão de 60 por 60 cm, 

utilizando blocos cerâmicos estruturais; três paredes com blocos cerâmicos de vedação lisos com a 

dimensão de 50 por 60 cm e três paredes com o tamanho de 50 por 60 cm, com blocos cerâmicos de 

vedação ranhurados. Todas as paredes foram executadas por um mesmo profissional, respeitando o 

nível e prumo. Para  analisar o efeito do chapisco foi definido que uma das faces das paredes seria 

executada com chapisco e a outra sem, para avaliar as diferenças de aderência e absorção de água das 

paredes. O chapisco foi executado com traço de 1:3, cimento CP-IV e areia grossa em volume, em 

camada com espessura aproximada de 3 mm. Foram utilizadas três argamassas em sistema de 

revestimento monocamada com espessura aproximada de 20 mm. A primeira argamassa preparada em 

obra, composta por cimento, cal e areia de traço 1:2:6 em volume, esse traço foi definido por ser o 

mais encontrado nas obras da região; a segunda argamassa industrializada, composta de cal, cimento 

Portland CPII-Z-32, areia calcária e filer mineral e a terceira argamassa foi a industrializada para a 

projeção, preparada de acordo com as recomendações do fabricante. A Figura 01 mostra a imagem das 

paredes produzidas em laboratório e, posteriormente, ensaiadas na idade de 28 dias. 
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Blocos cerâmicos estruturais Blocos de Vedação Lisos Blocos de Vedação Ranhurados  
Figura 01 – Diferentes paredes moldadas em laboratório. 

Métodos 

Determinação da resistência de aderência à tração. A metodologia adotada para a 

determinação da resistência de aderência à tração descrita na NBR 13528:2010[6]. Para a 

amostragem experimental e por não se tratar de um substrato padrão, foram definidos sete (7) 

corpos-de-prova para cada face da parede, de forma a obter um panorama geral de aderência de 

argamassa. Foi respeitado em no mínimo 40 mm das bordas e no mínimo em 20 mm entre si. A 

Tabela 01 apresenta as siglas e os tipos de rupturas para uma melhor identificação e compreensão 

dos resultados. 

Tabela 27 – Tipos de rupturas e suas respectivas siglas. 

Tipos de Ruptura 

Sem Chapisco 

S Ruptura no substrato (parede) 

S/A Ruptura na interface substrato (parede)/argamassa 

A Ruptura na argamassa 

Com Chapisco 

S Ruptura no substrato (parede) 

S/C Ruptura na interface substrato (parede)/chapisco 

S/A Ruptura na interface substrato (parede)/argamassa 

A Ruptura na argamassa 

Determinação de absorção de água. Para avaliar a capacidade de estanqueidade dos diferentes 

tipos de revestimentos de argamassas foi utilizado o método do cachimbo. O objetivo do método do 

cachimbo idealizado pelo CSTC – Centre Scientifique et Technique de La Construction é a 

determinação que pode ser in loco ou em laboratório da avaliação da permeabilidade de 

revestimentos argamassados, medida através de sua capacidade de absorção d’água. A medida da 

absorção d’água de um revestimento é realizada sobre uma pressão inicial de 92 mm de água, que 

corresponde a ação estática de um vento com velocidade aproximadamente de 140 km/h, onde a 

altura da coluna de água corresponde a pressão exercida de modo que 1 mm corresponde 10 Pa[7]. 

Uma das aplicações deste método seria avaliar a capacidade impermeabilizante de um revestimento 

argamassado em paredes, podendo ser comparados resultados obtidos no laboratório e no canteiro 

de obras. Também realizar uma análise da durabilidade dos revestimentos de parede correlacionados 

com a sua capacidade impermeabilizante. 

Análise dos resultados 

Análise de absorção de água. Os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água pelo 

método do cachimbo são apresentados na forma de gráficos e discutidos com as suas respectivas 

análises. Observa-se nas Figuras 02 e 03, que o substrato com os blocos de vedação lisos mostrou 

uma absorção de água superior, sobressaindo perante os outros dois tipos de substratos estudados 

(blocos cerâmicos estruturais e blocos de vedação nervurados). Além disso, se pode verificar que a 

presença do preparo da base (chapisco) diminuiu um pouco a absorção de água pelo método do 
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cachimbo. Nota-se que grande parte dos revestimentos de argamassa atingiu altos índices de 

permeabilidade por absorção de água nos minutos iniciais, demonstrando ao final dos 15 minutos 

um acumulado superior a 4 ml de água. Nas Figuras 02 e 03 visualiza-se o comportamento ao longo 

do tempo da absorção de água para os três diferentes substratos cerâmicos (Bloco cerâmico 

estrutural - P1; Bloco de vedação liso - P2 e bloco de vedação ranhurado ou com nervuras - P3), 

tipos de argamassas e a presença do chapisco como primeira camada de preparo da base do 

revestimento.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 5 10 15 20
Tempo(min.)

P2

P1

P3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 5 10 15 20

A
b

so
rç

ão
 d

e
 á

gu
a 

(m
l)

Tempo(min.)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 5 10 15 20
Tempo(min.)

ARGAMASSA PREPARADA EM OBRA (TRADICIONAL) ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA PROJEÇÃO

 

Figura 02 – Absorção de água das argamassas - sem chapisco. 
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Figura 03 – Absorção de água das argamassas - com chapisco. 

Nas Figuras 02 e 03, pode-se observar que o nível de absorção de água do bloco cerâmico estrutural 

(P1) foi menor que os demais blocos de vedação (lisos e ranhurados), quando empregado argamassa 

preparada em obra (tradicional), tanto com ou sem a presença do chapisco como a primeira camada. 

Considerando a argamassa preparada em obra, os blocos de vedação lisos com e sem a presença da 

primeira camada (chapisco) apresentaram, praticamente, a mesma absorção de água, ou seja, a 

absorção de água com o chapisco foi de 3,9 ml em 10 min e sem o chapisco foi de 4,0 ml em 10 

min. Os blocos com a presença das nervuras nas faces do bloco, sem o chapisco, absorveram 3,5 ml 

de água em 15 minutos e, com a presença do chapisco, a absorção foi de aproximadamente 3,0 ml 

em 15 minutos. Quando comparado os dois tipos de blocos de vedação (lisos e nervurados) a 

absorção dos nervurados foram menores em relação aos lisos, como pode ser visualizado nas 

Figuras 02 e 03. 

Já nas argamassas industrializadas e industrializadas para a projeção, o comportamento de absorção 

de água para as diferentes unidades foram praticamente semelhantes, o que indica que essa 

argamassa padronizou a absorção de água do sistema de revestimento. A presença do chapisco 

diminuiu, na média, em torno de 0,5 ml a absorção de água do sistema de revestimento. Nos 

resultados experimentais observa-se que as argamassas industrializadas apresentaram absorções de 

água menores que às argamassas preparadas em obra de cimento, cal e areia. Os resultados 

acumulados não chegaram a atingir 1 ml de absorção de água ao final do tempo de ensaio (15 min), 

ou seja, com esses resultados pode-se concluir que as argamassas industrializadas uniformizaram as 

absorções de água para os diferentes substratos empregados. As argamassas industrializadas para a 

projeção sem o emprego do chapisco apresentaram níveis intermediários de absorção de água 
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comparados às demais argamassas, sendo o comportamento da absorção de água praticamente 

linear, com pequenas variações ao longo do tempo, como pode ser observado nas Figuras 02 e 03. 

As argamassas industrializadas e industrializadas para a projeção apresentaram uma variação na 

absorção de água em ml, para 15 minutos de medição, de 1 a 2 ml para os diferentes substratos 

avaliados.  

Análise de resistência de aderência à tração. As Figuras 04, 05 e 06 apresentam os resultados 

de resistência de aderência à tração para as diferentes composições de paredes, de acordo com a 

NBR 13528[5]. Numa primeira etapa os resultados de aderência foram obtidos para a totalidade dos 

resultados individuais (7 amostras), o que gerou, em algumas combinações de materiais, um alto 

coeficiente de variação. Em função disto, avaliaram-se estatisticamente os valores espúrios dos 

resultados para as diferentes combinações entre os materiais, de forma a diminuir a dispersão dos 

resultados e, por consequência, sua variabilidade. Com a eliminação dos valores espúrios, o 

coeficiente de variação ficou na faixa de 7% a 30%, o que é razoável para esse tipo de ensaio.  

Para melhor compreender os resultados dos ensaios das paredes foram definidas as denominação 

relacionadas ao tipo de bloco cerâmico, ao tipo de argamassa e se havia o preparo da base entre o 

substrato e a argamassa, denominado de chapisco. As abreviaturas das combinações entre os 

materiais foram da seguinte maneira: blocos estruturais - BCE; bloco de vedação liso – BVL e bloco 

de vedação ranhurado – BVN. Se a parede possuir o preparo da base (chapisco) - CC; sem o preparo 

da base (chapisco) - SC; quanto ao tipo de argamassa - Argamassa preparada em obra (tradicional) - 

AT; Argamassa industrializada (AI) e argamassa industrializada para a projeção - AP. 

Na Figura 04 são apresentados os resultados individuais dos blocos cerâmicos estruturais para as 

seis (6) amostras testadas apresentadas no eixo x do gráfico, três tipos de argamassas e a presença 

ou não da primeira camada de base (chapisco). Para a argamassa preparada em obra, a presença do 

chapisco aumentou significativamente a capacidade de aderência à tração. Nas demais argamassas a 

diminuição da capacidade de aderência em função da presença do chapisco na primeira camada foi 

menor. As tensões de aderência à tração das paredes moldadas com bloco cerâmico estrutural e 

argamassa industrializada para a projeção foram zero (0).  
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Figura 04 – Resistência de aderência à tração para as paredes - BCE. 

Na Figura 05 se verifica os resultados experimentais das paredes construídas com o bloco de 

vedação liso, onde nota-se que as argamassas tradicionais forneceram os menores valores de 

resistência de aderência, sendo que a presença do chapisco influenciou significativamente nos 
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resultados de aderência à tração, ficando abaixo dos limites prescritos na NBR 13749:1996[2] que 

estabelece o limite de resistência de aderência mínima de 0,20 MPa, para revestimentos internos. Já 

para as argamassas industrializadas com e sem a presença da camada de base (chapisco), essa 

diferença não foi significativa. 
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Figura 05 – Resistência de aderência à tração para as paredes - BVL. 

Na Figura 06 se verifica os resultados experimentais das paredes construídas com o bloco de vedação 

nervurado, onde existiu uma tendência das argamassas tradicionais apresentarem baixos valores de 

resistência de aderência em relação às argamassas industrializadas e industrializadas para a projeção. 

Pelos resultados experimentais pode-se concluir que houve pouca diferença na resistência de aderência 

à tração dos blocos de vedação nervurados com e sem a presença do chapisco. Observa-se que a 

presença das nervuras nos blocos de vedação aumentou a capacidade de resistência de aderência à 

tração em relação aos blocos de vedação lisos. Quando comparado os blocos de vedação lisos e 

nervurados se nota uma diferença significativa, por exemplo, na Figura 08 podem-se comparar os 

resultados dos sistemas de revestimento BVL-AT-SC e o BVN-AT-SC, demonstrando que as 

presenças das nervuras aumentaram a aderência à tração. O mesmo pode ser verificado para os 

sistemas de revestimento BVL-AI-SC e BVN-AI-SC e BVL-AP-SC e BVN-AP-SC. 

Nas Figuras 07 e 08 são apresentados os resultados médios de resistência de aderência para os 

diferentes tipos de blocos, argamassas e a presença da primeira camada (chapisco). 

Na Tabela 02 são apresentados os modelos de ruptura para os diferentes tipos de paredes testados. 

Os principais modos de ruptura verificados nos ensaios experimentais foram na interface 

argamassa-chapisco; na argamassa ou argamassa-substrato, como mostra a Figura 09. 
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Figura 06 – Resistência de aderência à tração para as paredes - BVN. 
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Figura 07 – Resultados médios de resistência de aderência à tração - BCE. 
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Figura 08 – Resultados médios de resistência de aderência à tração – BVL e BVN. 
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Tabela 02 – Tipos de rupturas e suas respectivas siglas. 

Modelo Forma de Ruptura 

BCE-AT-CC S/C – Ruptura na interface argamassa-chapisco 

BCE-AT-SC A – Ruptura na argamassa 

BCE-AI-CC S/C – Ruptura na interface argamassa-chapisco 

BCE-AI-SC A – Ruptura na argamassa 

BCE-AP-CC S/C – Ruptura na interface argamassa-chapisco 

BCE-AP-SC Nível de resistência de aderência próximo à zero 

BVL-CC-AT S/C – Ruptura na interface argamassa-chapisco 

BVL-SC-AT A - Ruptura na argamassa 

BVL-CC-RM S/C – Ruptura na interface argamassa-chapisco 

BVL-SC-RM S/A - Ruptura na interface argamassa-substrato 

BVL-CC-AP S/C – Ruptura na interface argamassa-chapisco 

BVL-SC-AP S/A - Ruptura na interface argamassa-substrato 

BVN-CC-AT S/C – Ruptura na interface argamassa-chapisco 

BVN-SC-AT S/A - Ruptura na interface argamassa-substrato 

BVN-CC-RM A - Ruptura na argamassa 

BVN-SC-RM S/A - Ruptura na interface argamassa-substrato 

BVN-CC-AP A - Ruptura na argamassa 

BVN-SC-AP S/A - Ruptura na interface argamassa-substrato 

 

   
S/C A S/A 

Figura 09 – Modos de ruptura da argamassa. 

Conclusões 

As principais conclusões deste trabalho foram: 

- A argamassa preparada em obra de cimento, cal e areia apresentaram os menores valores de 

resistência de aderência e os maiores valores de absorção de água para os diferentes substratos – 

bloco cerâmico estrutural, bloco de vedação liso e bloco de vedação ranhurado; 

- A partir dos resultados experimentais recomenda-se o uso da base do sistema de revestimento 

(chapisco) para aumentar o desempenho de aderência à tração e permeabilidade a água das 

argamassas de revestimento; 

- A presença do chapisco aumentou o nível de resistência de aderência para todas as argamassas 

avaliadas e não se observou mudança significativa no nível de absorção de água produzido pela 

presença do chapisco; 

- De uma forma geral, os blocos cerâmicos estruturais foram os que produziram os menores níveis 

de absorção de água; 

- Os blocos de vedação ranhurados apresentaram níveis de resistência de aderência maiores do que 

os blocos de vedação lisos; 
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Resumo. O desenvolvimento sustentável só será alcançado quando as instituições públicas o 

promoverem, dada a relevância e o porte das obras públicas. Tão importante quanto o combate ao 

desperdício nas obras, o incentivo à especificação de materiais de baixa toxicidade e o emprego de 

materiais extraídos da natureza ou produzidos de forma sustentável, com conseqüente redução dos 

resíduos provenientes da construção civil e demolição, é a adoção de “construções verdes” (green 

buildings), ou seja, edificações projetadas visando a redução do consumo de água e energia ao longo 

de sua vida útil. Desta forma, as soluções ecoeficientes, cujos projetos priorizam a eficiência 

enérgica e o uso racional da água, devem ser adotadas na concepção dos projetos desenvolvidos 

pela Administração Pública, sob o ponto de vista não apenas da sustentabilidade, mas também 

devido à redução dos custos de manutenção ao longo de sua vida útil. A adoção de projetos que não 

levam em consideração a eficiência dos equipamentos públicos, nem os custos de manutenção e 

operação, afronta o princípio da economicidade que deve nortear as contratações públicas. Ao serem 

projetadas seguindo princípios sustentáveis, as construções, além de reduzirem os custos com 

manutenção, geram um menor volume de resíduos, com conseqüente redução de gastos 

desnecessários com transporte e a disposição final desses resíduos. 

Introdução 

Considerando ser o Estado o empreendedor das grandes obras, a adoção de medidas visando à 

sustentabilidade ambiental, desde a fase de projeto até a conclusão das obras públicas, tem um alto 

impacto tanto na geração de resíduos provenientes da construção civil e demolição, que será 

reduzida, quanto na diminuição dos gastos com a manutenção das edificações públicas, devido ao 

uso racional dos recursos naturais. 

Segundo Arnt [1], em 2008, antes, portanto, de ter início as obras destinadas às Olimpíadas e à 

Copa do Mundo de 2014, a construção civil gerava 15% do PIB brasileiro, empregava 15 milhões 

de pessoas e provocava um impacto ambiental proporcional, consumindo 50% dos recursos 

extraídos da natureza e produzindo 40% de todo o resíduo gerado no mundo. Seus efeitos afetam 

toda a cadeia produtiva, desde a concepção das obras até a demolição. 

Ao serem projetadas seguindo princípios sustentáveis, as construções, além de reduzirem os custos 

com manutenção, geram um menor volume de resíduos, com conseqüente redução de gastos 

desnecessários com transporte e sua disposição final.  

Além da importância sob o ponto de vista ecológico, em face do alto impacto que as obras públicas 

provocam no meio ambiente, os princípios da legalidade e economicidade [2,3] vêm sendo 

desrespeitados quando das contratações de obras pela Administração Pública, quando não 

observados os princípios que norteiam a sustentabilidade ambiental.  

A adoção de soluções ecoeficientes, cujos projetos priorizam a eficiência enérgica e o reuso da 

água, deve ser, portanto, incorporada ao rol de aspectos a serem observados na concepção dos 

projetos desenvolvidos pela Administração Pública. 

 



 

524 

Obras Sustentáveis. 

Como definir sustentabilidade em obras públicas? 

Sendo a madeira o único material, no Brasil, com certificação da cadeia produtiva, no âmbito da 

construção civil, a busca pela definição de “obras sustentáveis” iniciou-se pelo Conselho Brasileiro 

de Manejo Florestal - CBMF.  

De acordo com os princípios do CBMF, os produtos sustentáveis, provenientes da madeira, são 

aqueles extraídos corretamente sob o ponto de vista:  

  ecológico (respeita o ritmo de crescimento da madeira) e  

  social (direitos da comunidade e trabalhistas respeitados). 

Podemos, portanto, expandir este conceito, acrescentando que, na construção civil, não é suficiente 

o emprego de produtos sustentáveis, há que se projetar construções ecoeficientes, pois só assim 

estaremos promovendo o desenvolvimento sustentável. 

E o que se entende por desenvolvimento sustentável?   

O Coordenador Geral do Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica - IDHEA define 

o termo da seguinte forma: “O objetivo do desenvolvimento sustentável é ser ecologicamente 

correto, economicamente viável e socialmente justo” [4]. 

O Administrador Público deve ampliar ainda mais o conceito de sustentabilidade, não se 

restringindo às construções, pois é de sua responsabilidade, ainda, a qualidade ambiental urbana. 

O gestor deve estimular a adoção de soluções sustentáveis pelos cidadãos, ao mesmo tempo que 

deve coibir ocupações irregulares, orientando e controlando o uso racional do solo, segundo o Plano 

Diretor, que não deve ser uma peça de ficção. 

Dentre as iniciativas individuais que devem ser incentivadas, o aproveitamento de água de chuva é 

de baixo custo e pode ser estimulado com o financiamento do sistema de coleta. Em alguns países, 

já se adota a cobrança de taxa pelo lançamento de água de chuva no sistema público de esgoto. 

Ao desenvolver projetos de infraestrutura, os sistemas de drenagem devem respeitar a Bacia 

Hidrográfica, sob o risco do agravamento do problema, comum quando se retificam e 

impermeabilizam  canais naturais. 

Como propostas para melhorar a qualidade ambiental urbana, o presidente do Comitê Brasileiro do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Instituto Brasil PNUMA [5] recomenda 

maior uso de fontes renováveis de energia (solar, eólica); prédios mais eficientes; sistemas de 

transporte de massa mais eficientes e medidas para combater engarrafamentos e emissão de CO2 de 

forma desnecessária; expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

aproveitamento de água de chuva e reuso de água; e aumento da cobertura vegetal para reduzir a 

poluição do ar e absorver CO2. 

O Gestor Público, além de estímulo à racionalização do consumo de água e energia pelos cidadãos, 

deve adotar essas medidas nos próprios prédios públicos. 

Outra importante medida é a redução das perdas físicas nas redes de abastecimento d’água que, no 

Brasil, atingem montante superior a 30% da água tratada, enquanto o American Water Works 

Association - AWWA recomenda que sejam inferiores a 10%. 

Obras sustentáveis, portanto, são aquelas alicerçadas no combate ao desperdício; na utilização de 

materiais extraídos da natureza e/ou produzidos seguindo princípios sustentáveis, com conseqüente 

redução dos Resíduos sólidos da Construção civil e Demolição - RCD e, sobretudo, na adoção de 

soluções sustentáveis, com projetos ecoeficientes. 

Por fim, deve-se optar por equipamentos de baixo consumo e adotar fontes renováveis para geração 

de energia (solar, eólica).  

Bioarquitetura. 

O termo Bioarquitetura suscita a seguintes dúvida: o que seria Bioarquitetura senão o 

desenvolvimento de projetos segundo as boas normas de arquitetura?  
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Afinal, conforto térmico e bem estar dos ocupantes de uma edificação são pressupostos de um 

projeto bem elaborado, previsto, inclusive nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT, como, por exemplo, as Normas Brasileiras NBR 13.531/1995 – Elaboração de Projetos de 

Edificações – Atividades Técnicas e NBR 13.532/1995 –Elaboração de Projetos de Edificações – 

Arquitetura [6,7].  

Entretanto, de acordo com Szabo et al. [8], este entendimento já foi objeto de questionamento, 

resumido, de forma pitoresca, na seguinte pergunta: por que mudaram o nome de conforto 

ambiental para sustentabilidade? 

Szabo et al. [8] recorre ao Arquiteto Norman Foster para esclarecer a diferença entre esses dois 

conceitos, pois não basta considerar a economia de energia e o uso adequado da água e dos 

materiais. A primeira providência é o respeito às condições locais (latitude e topografia). Os 

projetos de edificação devem buscar uma arquitetura bioclimática, que controle a iluminação, 

ruídos, ventilação, insolação térmica, com a redução do uso de ar condicionado e da emissão de 

CFCs (clorofluorcabonetos).  

Ainda segundo Szabo et al.[8], na arquitetura bioclimática os materiais devem ser especificados 

considerando-se seu ciclo de vida, suas qualidades ecológicas, seu desempenho, sua salubridade e 

segurança, a racionalização de seu uso e o custo-benefício oferecido.  

Em termos de energia, tanto em regiões quentes quanto nos climas mais frios, deve-se buscar o 

isolamento térmico; nos climas quentes, é importante garantir a ventilação contínua, reduzindo o 

uso de ventiladores/ ar condicionado. 

Em termos de iluminação, um projeto eficiente propiciará o máximo aproveitamento da luz do dia 

(iluminação natural), procurando alcançar o maior número de ambientes, com redução da 

iluminação artificial, que é fonte geradora de calor.  

Projeto: Licenciamento Ambiental. A concessão de licença, no Brasil, deve obedecer à 

seguinte seqüência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 

237/1997 [9], no caso de serem necessários os três tipos de licença, o que dependerá do tipo de 

empreendimento: 

 Licença Prévia (LP) - para os empreendimentos de alto impacto ambiental; 

 Licença de Instalação (LI) - deve-se condicionar o início das obras após sua obtenção; 

 Licença de Operação (LO) - em determinados empreendimentos esta licença é obrigatória, 

como, por exemplo, Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), Estações de Tratamento de 

Água (ETA), Usinas de Asfalto etc. 

No processo de licenciamento, o órgão ambiental define os documentos, projetos e estudos 

necessários para, depois, se necessárias, realizar audiência pública e vistorias técnicas. 

A audiência pública não possui caráter decisório, mas consultivo. Entretanto, é um ato oficial que 

deve fazer parte do Relatório do Impacto do Meio Ambiente (RIMA), onde são consolidados os 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA). 

Atenção especial deverá ser dada ao artigo 10 da Resolução CONAMA 237/1997:  

§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da 

Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em 

conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a 

autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos 

competentes. 

Projeto: Acessibilidade (inclusão social). O conceito de construção sustentável não se restringe 

à preocupação com eficiência hidro-energética e com o uso de materiais extraídos corretamente sob 

o ponto de vista ecológico, mas também sob o ponto de vista social, respeitando-se os direitos da 

comunidade. 

Neste sentido, cabe observar que as construções, assim como qualquer intervenção urbana, devem 

respeitar os direitos das pessoas portadoras de deficiência – PPDs.    

A Constituição Federal do Brasil de 1988 [10], de forte cunho social, já determinava: 
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Art. 227 § 2º. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e de edifícios de uso 

público e da fabricação de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às Pessoas 

Portadoras de Deficiência. 

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos 

veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir o acesso adequado às 

Pessoas Portadoras de Deficiência. 

A Lei Federal nº 7.853, de 24.10.1989 [11], regulamentou a matéria: 

Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às Pessoas Portadoras de Deficiência – 

PPDs o pleno exercício de seus direitos básicos 

[...] 

Inciso V – na área de edificações: 

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e 

vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam 

o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. 

A Lei Federal nº 10.098, de 19.12.2000 [12], também disciplinou esse tema: 

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 

coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 

portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida. 

Ao serem construídas Unidades Habitacionais (UH), em todo o território brasileiro, já há previsão 

de sua ocupação por Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), cujas respectivas UHs sofrem 

adaptações. 

Importante, portanto, é que seja exigido, pelos gestores públicos, o cumprimento das Normas 

Técnicas da Associação brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial, no caso da 

Acessibilidade, da norma NBR 9.050/1994 – Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências 

a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – Procedimento [13]. 

Acessibilidade não se restringe, entretanto, às Pessoas Portadoras de Deficiências; a palavra de 

ordem é conectividade, sendo imprescindível a existência de transporte público eficiente. Os 

equipamentos públicos devem levar em consideração, portanto, a infraestrutura ofertada antes de 

sua locação. 

Projeto: Plano Diretor. As cidades, para serem sustentáveis, devem ordenar o uso e ocupação 

do solo urbano em benefício da coletividade. O Plano Diretor, instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, é obrigatório, no Brasil, para municípios com população 

superior a 20.000 habitantes; deve ser aprovado por lei municipal e revisto a cada 10 anos.  

A tendência hoje, defendida por diversos urbanistas, é a adoção de cidades compactas, onde o 

espaço público é multifuncional e conectado, com moradia, estudo, trabalho e lazer concentrados de 

tal forma que os deslocamentos possam ser feitos a pé ou de bicicleta; na impossibilidade, que haja 

transporte público eficiente num raio aproximado de 500m. 

O conceito de cidade compacta tem sido objeto dos atuais debates sobre mobilidade urbana, em face 

do grave poblema hoje enfrentado nas maiores metrópoles brasileiras. Na cidade de São Paulo, por 

exemplo, o paulistano passa, em média, 45 dias por ano preso no trânsito, conforme apresentado por 

Alexandre Lafer Frankel, CEO da Incorporadora Vitacon, durante o Fórum de Mobilidade Urbana, 

realizado em 10/10/2013, na cidade de São Paulo [14]. 

O modelo de cidade espraiada, que concentra trabalho no centro e moradia na periferia, está 

ultrapassado e precisa ser revisto, através da definição do uso do solo, nos Planos Diretores, que 

devem privilegiar bairros heterogêneos com infraestrutura completa, em detrimento do modelo 

modernista de grandes eixos a serem vencidos por automóveis.   

Projeto: Certificação ambiental (selo verde). A Certificação mais utilizada no Brasil é a 

Leadership Energy and Environmental Design - LEED e a primeira construção foi certificada em 

2007, por iniciativa privada (banco ABN AmRo). Desde então, e até julho/2013, foram 111 

construções certificadas pelo LEED no Brasil. 
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Apesar dos custos envolvidos na Certificação, alguns entes públicos têm adotado esse expediente de 

forma a garantir a sustentabilidade das obras, como aquelas destinadas às Olimpíadas de 2016 e à 

Copa do Mundo de 2014, porém não constitui, ainda, regra geral. 

Materiais. 

Amianto (asbesto). Em face de determinados Estados brasileiros terem editado leis com o 

objetivo de banir o asbesto, as empresas produtoras, bem como o principal Estado produtor (Goiás) 

promoveram ações em sede do Judiciário brasileiro, argumentando que a Lei Federal n° 9.055/95 

não impede sua comercialização; os produtores defendem que a competência para estabelecimento 

de normas gerais, acerca de recursos minerais, é constitucionalmente da União, enquanto aqueles 

que visam coibir a comercialização alicerçam seus argumentos em legislação internacional que 

proíbe a produção de amianto, como ocorre em países que integram a União Européia.  

O Canadá, historicamente um grande produtor de amianto, destina sua produção basicamente para 

exportação, enquanto, no Brasil, uma boa parte dos telhados ainda é composta de telhas de 

fibrocimento/cimento-amianto. 

Madeira Certificada. A madeira é o único material empregado na construção civil, no Brasil, 

que possui uma certificação da cadeia produtiva, emitida pela Forest Stewardship Council do Brasil 

(FSC Brasil). 

Apesar de iniciativas como a a Lei de Gestão de Florestas Lei Federal nº 11.284, de 02.03.2006, 

visando conter a exploração predatória e a redução no desmatamento, não raro madeireiras são 

surpreendidas agindo de forma ilegal, demonstrando que ainda não existe uma conscientização 

quanto à procedência da madeira, seja pelo consumidor, pelo construtor, como pelo próprio ógão 

público contratante.  

Tintas. Em face da restrição crescente aos Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), presentes nas 

tintas e demais produtos utilizados nos serviços de pintura, cada vez mais são desenvolvidas 

pesquisas no sentido de se buscar produtos com menor impacto ambiental, reduzindo a toxicidade e 

o teor de VOC, os quais emitem hidrocarbonetos, com efeitos prejudiciais à saúde. 

Uma das conclusões do trabalho desenvolvido sobre o impacto ambiental de tintas utilizadas nas 

edificações [15], é a necessidade de conscientização do meio técnico sobre os efeitos da emissão de 

VOC à saúde dos trabalhadores, durante sua produção e aplicação (execução da pintura);  à 

população, durante o uso do edifício recém construído, e ao meio ambiente. 

Produtos Ecoeficientes. Apesar de existirem no mercado diversos produtos que levam em 

consideração a eficiência energética e o uso racional da água (aparelhos sanitários, sensores em 

torneiras, iluminação etc), além de equipamentos que apresentam melhores desempenhos 

energéticos (ar condicionado, geladeira etc), essas soluções são em geral especificadas em 

construções novas. A substituição de equipamentos por outros com melhor desempenho, visando 

redução do consumo, que deveria ser regra geral para os Gestores Públicos, vem sendo adotada em 

casos isolados. 

Material Reciclado. A adoção de material reciclado é muitas vezes oriunda da criatividade, 

como a utilização de garrafas PET como matéria-prima para execução de meio-fio. 

Outros materiais já vêm sendo reutilizados como a borracha de pneus nas misturas asfálticas, 

substituindo parte dos agregados nos concretos asfálticos usinados a quente. 

Apesar da World Cup 2014 ser divulgada como Copa Verde e de haver, de fato, o reaproveitamento, 

em percentual elevado (algumas construtoras falam em 95%), do material proveniente dos estádios 

que foram demolidos, muitos desses estádios não serão utilizados após a realização do evento, ou 

seja, não terão utilidade para a população local.  

Movimentação de Terra. O projeto deve buscar a preservação das árvores existentes no terreno 

e a proteção, ao máximo, do solo, evitando “movimentos de terra” desnecessários. 

Todo “movimento de terra” deve ser acompanhado de estudos que comprovem ser inevitável a 

utilização deste recurso, que só deve ser utilizado em casos extremos, posto que altera o equilíbrio 
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inicial do solo, impacta o local onde será lançado o solo removido, bem como o local de onde será 

importado o solo para aterro, além do combustível e demais recursos desperdiçados no transporte. 

Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolição (RCD). Os resíduos sólidos da construção 

civil e demolição são divididos em quatro classes (apenas A e B são recicláveis), conforme 

Resolução CONAMA 307/2002 [9]:  

Classe A: rochas, solos, cerâmica, concreto, argamassa etc; 

Classe B: plástico, papel, metal, vidro, madeira, asfalto etc; 

Classe C: gesso; 

Classe D: resíduos perigosos. 

Nos grandes centros urbanos brasileiros, os RCD representam cerca de 40% do total de Resíduos 

Sólidos Urbanos - RSU. 

Se não houver uma política pública adequada (pontos de transbordo e triagem, por exemplo), esses 

resíduos acabam sendo depositados irregularmente, sendo responsável pela degradação urbana e até 

mesmo de rios. 

Em estudo a referente à reutilização de resíduos de demolição e construção no Campus da 

FIOCRUZ-RJ [16], suas autoras observam os seguintes impactos positivos: 

 Melhoria no processo de produção das obras, com maior aproveitamento dos materiais, 

diminuindo o desperdício; 

 Redução do custo das obras; 

 Diminuição da extração da matéria-prima (madeira, areia etc). 

Boas Práticas de Sustentabilidade. 

As soluções sustentáveis vêm sendo adotadas em diversos países, sobretudo na Europa, cujas 

iniciativas remontam à década de 1970. 

De acordo com Biderman et al [17], muitos órgãos públicos e privados ao redor do mundo 

reconhecem as vantagens econômicas de levar em conta os custos do ciclo de vida dos produtos.  

Algumas boas práticas são adotadas pela iniciativa privada e de forma criativa: o condomínio 

Mansões entre Lagos, em Sobradinho (cidade próxima a Brasília), passou a utilizar garrafas PET e 

entulho para fazer o meio-fio em frente às casas, denominado meio-fio ecológico. 

Para cada metro de meio-fio, são usadas cinco garrafas PET cheias de entulho triturado, que 

deixaram de ser lixo para virar matéria-prima na urbanização do condomínio. 

Segundo o engenheiro responsável [18], o condomínio foi urbanizado tirando o PET da rua e o 

entulho que estava jogado pelos lotes vazios. Com a nova técnica, houve economia de 20%. 

A adoção da Bioarquitetura, com a conseqüente redução de custos de manutenção pelo reuso da 

água, captação de águas de chuva e melhor aproveitamento da iluminação natural, gera uma 

economia da ordem de 30%, segundo fontes como o World Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD e o Leadership Energy and Environmental Design - LEED. 

O percentual de 27%, bem próximo ao obtido no estudo da WBCSD, foi obtido no Condomínio 

Edíficio CBS , apenas com revisão das instalações visando o uso racional da água: ajustes das 

torneiras, substituição dos arejadores e dos mecanismos das bacias com caixa acoplada. 

Segundo o Gerente do referido condomínio, o investimento de R$18.000,00 foi pago em apenas um 

mês ou, mais precisamente, em 27 dias, prazo de retorno do investimento, considerando a queda das 

faturas referentes à cobrança pelo fornecimento de água e energia [19]. 

No Palácio Bandeirantes, edifício-sede do Governo do Estado de São Paulo, ainda segundo a 

mesma fonte, a eliminação de vazamentos e substituição de torneiras de lavatório, bacias, válvulas 

de descarga e válvulas de mictório gerou uma economia de 34%. 

Algumas atitudes bem menos arrojadas, mas com impacto significativo nas finanças públicas, 

podem ser tomadas pelo gestor sem qualquer investimento inicial, sendo bastante a conscientização 

de forma a não permitir que os prédios públicos permaneçam acesos durante toda a noite; que o lixo 

coletado, por servidores públicos ou funcionários terceirizados, sejam separados e depositados 
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adequadamente e que a dragagem/canalização de rios considere a sustentabilidade das respectivas 

Bacias Hidrográficas. 

Impacto esperado. 

Ao adotar soluções sustentáveis, a demanda governamental, pelo montante que representa, 

influencia o mercado e os produtos sustentáveis tendem a se tornar mais atraentes do que os 

similares convencionais, de acordo com a “Lei da Oferta e da Procura”. Além disso, a demanda 

crescente por energia limpa no mundo vem provocando uma redução significativa nos custos de 

produção (turbinas eólicas, painéis solares fotovoltaicos etc).  

O impacto da construção civil na economia de um país é significativo e, portanto, alterações nos 

projetos, com redução dos custos operacionais, bem como durante o processo construtivo, devem 

ser incentivadas [20]. 

Esses gastos não se limitam aos custos de manutenção, operação e utilização, mas na qualidade de 

vida obtida, por exemplo, com projetos de edificações comerciais que valorizam a iluminação 

natural, com redução de doenças decorrentes do ambiente de trabalho e consequente absenteísmo. 

Deve ser procedida, quando possível, a Avaliação Social dos Projetos, aferindo o aumento da 

produtividade em decorrência da melhoria nas instalações. 

Ainda que impere, em alguns órgãos, a visão tradicional de que a vantagem nas contratações deve 

se restringir à busca pelo menor preço, em detrimento da qualidade e da opção por soluções mais 

vantajosas a longo prazo, a introdução do conceito sustentabilidade vem crescendo no Brasil. 

A valoração do consumo evitado, ao serem adotadas soluções sustentáveis, ainda não foi 

incorporada à cultura das licitações públicas, apesar da economia da ordem de 30% em função da 

gestão eficiente da água e energia. 

Segundo Takaoka [21], do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), há ainda outras 

vantagens a partir da observação de que muitas casas são construídas com cisternas que captam as 

águas das chuvas e trazem o recurso para o uso doméstico, reduzindo, numa grande metrópole como 

São Paulo, o problema de inundação das grandes chuvas e otimização do uso da água, com 

preservação para a época de seca.  

Além das cisternas, a água pluvial também pode ser captada e armazenada em “Reservatório de 

Cheias” ou “piscinões”, como são denominados em São Paulo, para combate às inundações, em 

detrimento da realização de dragagem/canalização de rios que muitas vezes causam impactos 

ambientais significativos a jusante, ao não levam em consideração a sustentabilidade da Bacia 

Hidrográfica [22]. 

Conclusões 

O Gestor Público não deve buscar o menor preço, em detrimento da qualidade e da responsabilidade 

quanto à procedência dos produtos adquiridos pela Administração Pública e seus contratados, 

devendo adotar as seguintes medidas: 

- Definição da sustentabilidade como requisito a ser satisfeito nas intervenções públicas; 

- Edição de normas visando a sustentabilidade nas contratações públicas; 

- Combate ao desperdício; 

- Adoção de Projetos Ecoeficientes, maximizando o conforto térmico e a iluminação natural; 

- Controle rigoroso dos “movimentos de terra”, executando apenas o estritamente necessário; 

- Especificação de equipamentos de baixo consumo de energia e de água;  

- Especificação de materiais com baixa toxicidade e/ou cuja produção cause menos impacto que 

os similares convencionais (materiais de baixa emissão); 

- Controle rigoroso dos fornecedores de madeira, sob risco de serem enquadrados na Lei de 

Crimes Ambientais [23]; 

- Revisão das instalações hidráulicas dos equipamentos públicos já existentes, visando o uso 

racional da água; 
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- Revisão das instalações elétricas dos equipamentos públicos já existentes, visando a economia 

de energia, inclusive com a adoção de sensores de presença; 

- Coleta e utilização da água de chuva; 

- Reuso da água; 

- Gestão sustentável do lixo, com coleta seletiva e disposição final adequada dos resíduos (RCD, 

orgânico, industrial e da saúde); 

- Estímulo ao uso de fontes renováveis para geração de energia; 

- Estímulo ao uso de material reciclado; 

- Adoção de medidas que estimulem soluções criativas e sustentáveis. 
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Resumo. Nos últimos anos, a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias na produção do 

concreto têm sido intensificados. O sucesso destes avanços depende da escolha adequada de 

procedimentos de ensaio, de equipamentos para análises consistentes e obtenção de resultados 

confiáveis. Apesar da evolução no conhecimento, ainda verificam-se manifestações patológicas 

em edificações, decorrentes de falhas no processo produtivo do concreto. Uma das causas destas 

manifestações é a ocorrência de deformações excessivas das peças estruturais devido à remoção 

antecipada do escoramento durante a cura, quando as propriedades mecânicas do concreto ainda 

estão se desenvolvendo. Este trabalho apresenta uma técnica de sensoriamento remoto que pode 

ser utilizada como ferramenta auxiliar na identificação de mudanças nas propriedades físico-

químicas do concreto. Com base na teoria de espectroscopia vibracional e eletrônica, esta técnica 

permite uma avaliação rápida, de baixo custo e não-invasiva, otimizando as investigações em 

estruturas de concreto. Assinaturas espectrais, medidas com o Espectrorradiômetro FieldSpec 3, 

foram realizadas em concretos pré-carregados por compressão axial e por tração na flexão, na 

idade de 3 dias, buscando-se simular o efeito do pré-carregamento causado pela remoção 

antecipada do escoramento da estrutura. Paralelamente, para verificar a influência da 

microfissuração causada pelas deformações impostas, foram realizados ensaios de retração por 

secagem e penetração de cloretos, avaliando-se as propriedades mecânicas e de durabilidade dos 

concretos estudados. Os resultados das medições mostraram que o efeito da microfissuração no 

comportamento mecânico e de durabilidade também foi identificado nas assinaturas espectrais, 

evidenciando as diferenças entre os concretos submetidos a carregamento precoce e aqueles de 

referência. 

Introdução 

O concreto é um dos materiais mais utilizados em construção principalmente devido a sua 

resistência, facilidade de execução, custo, entre outras propriedades amplamente conhecidas em 

engenharia [1]. Esse uso intensivo contribuiu para que, ao longo do tempo, cada vez mais fossem 

desenvolvidos estudos na área de tecnologia do concreto. Segundo [2], as pesquisas na área de 

materiais cimentícios e o desenvolvimento obtido podem ser facilmente verificados através dos 

inúmeros avanços tecnológicos implantados na indústria da construção civil. Grande parte das 

pesquisas tem sido desenvolvida a partir de estudos experimentais. Portanto, é fundamental a 

escolha adequada dos procedimentos de ensaio e dos equipamentos necessários à realização 

destas análises para a obtenção de resultados confiáveis. Muitas vezes, o programa experimental 
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exige também realização de análises complementares, sendo frequente o uso de técnicas oriundas 

de outras áreas de conhecimento, favorecendo abordagens multidisciplinares e possibilitando 

uma avaliação mais ampla e eficiente. Apesar de todo o conhecimento disponível sobre o 

concreto, suas propriedades e recomendações de uso, observam-se ainda estruturas degradadas 

prematuramente, antes mesmo de atingirem a vida útil pretendida [3]. De acordo com [2], para 

transpor as lacunas entre conhecimento e prática, deve-se considerar a interação das propriedades 

do concreto com a estrutura, enfatizando-se a durabilidade. Nesse sentido, uma estratégia 

consiste em prevenir incidência de manifestações patológicas que podem comprometer a 

funcionalidade da estrutura e reduzir sua vida útil.  

Nos últimos anos, houve um considerável aumento na incidência de manifestações patológicas 

decorrentes de deformações excessivas em estruturas de concreto, no Brasil. Esse problema pode 

ser atribuído à redução do período de escoramento da estrutura, prática que vem sendo adotada 

por empresas da construção civil, como forma de aumentar a velocidade de execução de suas 

obras, garantindo competitividade no mercado [4]. A remoção antecipada das escoras submete os 

elementos estruturais a um carregamento precoce, sem que haja tempo suficiente para que as 

reações de hidratação do cimento ocorram e sem que o concreto tenha adquirido a resistência 

necessária para absorver essas solicitações. 

Considerando-se a importância do tema, o LAB-SRGEO (Laboratório de Sensoriamento Remoto 

Geológico) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) realizou um estudo para 

verificar a aplicabilidade de uma técnica de sensoriamento remoto na análise da microfissuração 

do concreto. Com base na teoria de espectroscopia vibracional e eletrônica, buscou-se identificar 

diferenças entre o comportamento espectral de concretos submetidos a carregamento precoce e 

concretos de referência. Para tanto, foram realizadas medições da reflectância de amostras de 

concretos produzidos durante o trabalho experimental de duas pesquisas de doutorado em 

desenvolvimento no Laboratório LAMTAC/NORIE (Núcleo Orientado para a Inovação da 

Edificação) da UFRGS, utilizando-se o equipamento Espectrorradiômetro FieldSpec 3 [5]. 

O presente trabalho apresenta os resultados obtidos através do emprego desta técnica 

amplamente utilizada, porém com aplicação inovadora quando se trata da identificação de 

microfissuras do concreto, comparando-os aos obtidos nos ensaios específicos realizados no 

NORIE/UFRGS. 

Microfissuração do concreto devido a deformações excessivas 

As tendências arquitetônicas atuais levaram os profissionais da construção civil a desenvolver 

projetos mais arrojados, mais altos e com grandes vãos livres. Os projetos estruturais tornaram-se 

cada vez mais precisos, podendo-se perceber a redução da espessura das lajes e do número de 

pilares para melhor aproveitamento de área, com relação aos edifícios concebidos há décadas 

atrás. De um modo geral, essas novas tipologias contribuíram para que estruturas se tornassem 

mais suscetíveis a deformações. 

Além das deformações inerentes ao concreto, podem ocorrer deformações excessivas, sob 

determinadas condições, influenciando as propriedades do concreto e o seu desempenho ao longo 

do tempo. Nas idades iniciais, quando suas propriedades mecânicas começam a se desenvolver, o 

concreto está ainda mais vulnerável a essas deformações [6]. Portanto, a remoção antecipada do 

escoramento para acelerar o ritmo das obras pode submeter as estruturas a um carregamento 

precoce ocasionando, consequentemente, a microfissuração [7]. Neste contexto, buscou-se 

identificar os efeitos da sobreposição das deformações devidas à retração por secagem e àquelas 

causadas pela remoção antecipada do escoramento, nas primeiras idades do concreto. Além 

disso, buscou-se avaliar os efeitos da microfissuração causada por deformações excessivas na 

durabilidade de concretos submetidos a carregamento precoce, através do ensaio de penetração 

de íons cloreto. 
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Detecção das microfissuras 

O concreto é um material heterogêneo e poroso, composto por três constituintes principais: a 

pasta de cimento endurecida, as partículas de agregado e a zona de transição, que é a camada de 

pasta em contato com os agregados, apresentando características diferentes do restante da pasta. 

Tanto a matriz da pasta como a zona de transição apresentam uma distribuição heterogênea de 

diferentes tipos e quantidades de fases sólidas, poros e microfissuras. Essas fases sofrem 

modificações em função do tempo, da umidade e da temperatura do ambiente [1]. 

Independentemente da origem das microfissuras (química, física ou mecânica), sua propagação 

pode influenciar as propriedades mecânicas e de transporte de massa do concreto [8]. Portanto, o 

uso de ferramentas auxiliares na identificação rápida e não-invasiva de microfissuras pode 

contribuir, subsidiando a avaliação do comportamento da estrutura, ao longo de toda a produção 

do concreto. Nesse sentido, o emprego de técnicas de sensoriamento remoto pode-se constituir 

em uma boa alternativa para a identificação de heterogeneidades em matrizes cimentícias, tais 

como porosidade e microfissuras. O sensoriamento remoto apresenta uma abrangência 

multidisciplinar, fornecendo informações importantes, em poucos minutos, sobre vários tipos de 

materiais, nos estados sólido, líquido e gasoso [9, 10]. Os equipamentos utilizados nessa área de 

conhecimento podem identificar as características físicas e químicas de um objeto sem contato 

físico, através do registro da radiação eletromagnética (REM) refletida ou emitida pelo material 

em um intervalo específico de comprimento de onda [11].  

Quando a radiação incide sobre uma superfície, parte é absorvida, parte é refletida e parte é 

transmitida, de acordo com a sua interação com a superfície do material. A radiação que não foi 

absorvida pelo material, nem transmitida, é imediatamente refletida, sendo capturada pelos 

sensores que irão imprimir esta informação na forma de uma curva espectral. Esta curva será a 

assinatura espectral (impressão digital) do alvo, onde irá mostrar informações do material 

referentes à região do espectro eletromagnético em que o sensor está habilitado [12]. 

Nas amostras de concreto, por exemplo, o objetivo é identificar o efeito da presença de 

microfissuras. A radiação incidente penetra nestas microfendas, sendo rebatida várias vezes no 

seu interior. Ao longo do tempo, pode retornar para o meio com uma intensidade de reflectância 

menor, ou, muitas vezes, ser impreterivelmente transmitida no interior do material [13]. A Figura 

1 apresenta o comportamento da radiação ao incidir em uma superfície com e sem fissuras. 

 
Figura 1: Radiação incidente em superfícies com e sem fissuras - Adaptado de [12]. 

Programa experimental 

Foram moldados corpos-de-prova cilíndricos (10 x 20) cm e prismáticos (7,5 x 7,5 x 28,5) cm, 

utilizando-se cimento Portland de alta resistência inicial - CP V ARI [14] e relação água/cimento 

0,50. Os corpos-de-prova cilíndricos foram submetidos a um carregamento por compressão axial 

[15] e os prismáticos, à tração na flexão [16], para simular o efeito do pré-carregamento causado 
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pela remoção antecipada do escoramento da estrutura. Foram moldados, também, corpos-de-

prova cilíndricos e prismáticos de referência, isto é, não submetidos ao carregamento.  

Paralelamente, para verificar a influência da microfissuração causada pelas deformações 

impostas nas propriedades mecânicas e de durabilidade dos concretos estudados, foram 

realizados ensaios de retração por secagem [17] nos corpos-de-prova prismáticos, e de 

penetração de cloretos [18] nos corpos-de-prova cilíndricos. Foram realizados, também, em 

concretos não submetidos ao carregamento, ensaios de resistência à compressão axial, nas idades 

de 3, 7, 28 e 91 dias, e de resistência à tração na flexão, nas idades de 7 e 28 dias, para controle.  

Pré-carregamento dos concretos.  Após a desmoldagem, os concretos foram armazenados 

em ambiente climatizado (t=23
o
C ± 1,7

o
C; UR ≥ 95%), para realização de cura úmida. O pré-

carregamento dos concretos destinados ao ensaio de penetração de cloretos foi realizado na idade 

de 3 dias. Inicialmente, foram rompidos 3 corpos-de-prova cilíndricos à compressão axial. 

Posteriormente, aplicou-se o valor correspondente a 75% da carga média de ruptura em 8 corpos-

de-prova cilíndricos, destinados à realização do ensaio de penetração de cloretos, sendo 2 para 

cada idade de cura adotada (3, 7, 28 e 91 dias). Na idade de 3 dias, foi realizado também o pré-

carregamento dos concretos utilizados no ensaio de retração por secagem. Para tanto, foram 

rompidos 3 corpos-de-prova prismáticos à tração na flexão, aplicando-se 75% da carga média de 

ruptura em 6 corpos-de-prova prismáticos, sendo 3 para cada idade de cura adotada (7 e 28 dias). 

O pré-carregamento dos corpos-de-prova cilíndricos e prismáticos foi realizado utilizando-se 

uma prensa de marca Shimadzu AG100KNG com velocidade de aplicação da carga estabelecida 

em 200 kN/min (aproximadamente 0,50 MPa/s), atendendo aos requisitos da [15]. Após, todos 

os corpos-de-prova pré-carregados retornaram ao ambiente de cura, onde permaneceram 

armazenados juntamente com os respectivos corpos-de-prova de referência, até as idades de 

realização dos ensaios mecânicos e de durabilidade. A Figura 2 apresenta uma representação 

esquemática das etapas de moldagem e pré-carregamento dos corpos-de-prova cilíndricos. 
CIMENTO CPV ARI

MOLDAGEM DE 

25 CPS                
(a/c = 0,50)

1 DIA DESLMODAGEM DOS CPS E ARMAZENAMENTO EM CÂMERA ÚMIDA

RUPTURA DE 3 CPS Á COMPRESSÃO AXIAL E DETERMINAÇÃO DO VALOR DO FC médio

3 DIAS 

8 CPs - referência        

(0% carregamento)
8 CPs -pré-carregados 

( 3 dias )

9 CPs - controle 

de res istência 
(3,7,28 e 91 dias)

RETIRADA DOS CPs DA CÂMERA ÚMIDA
- 3 CPs: Ruptura  para controle de resistência ;
- 8 CPs :  Pré-carregamentos dos concretos; 

APLICAÇÃO DO % DE CARREGAMENTO 

CPS DESTINADOS AOS ENSAIOS
DE PENETRAÇÃO DE CLORETOS

CPS DESTINADOS AOS ENSAIOS  DE 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL

Ensaio Cloretos                 
(3 dias)

Ensaio Cloretos                 
(7 dias)

Ensaio Cloretos                 
(28 dias)

Ensaio Cloretos                 
(91 dias)

Após  o carregamento estas amostras retornavam à câmera 
úmida até a  data dos ensaios de cloretos (7, 28 e 91 dias).

7
5
%

7
5
%

7
5
%

7
5
%

7
5
%

7
5
%

7
5
%

7
5
%

CÁLCULO DO PERCENTUAL  75% X (FC médio)

 

Figura 2: Moldagem e pré-carregamento dos corpos-de-prova cilíndricos, para os ensaios de penetração de cloretos. 

Penetração de cloretos. O ensaio de penetração de cloretos foi realizado nos corpos-de-prova 

cilíndricos pré-carregados e de referência, nas idades de 3, 7, 28 e 91 dias. O método de ensaio 

[18] consiste em determinar a condutividade elétrica do concreto, possibilitando uma rápida 

avaliação de sua resistência à penetração de íons cloreto. A partir dos resultados obtidos, é 

possível classificar a penetrabilidade dos íons cloreto no concreto, conforme faixas apresentadas 

em [18]. Os menores valores indicam penetrabilidade desprezível e, os maiores, penetrabilidade 
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alta, havendo elevado risco de comprometimento da durabilidade do concreto devido ao ingresso 

desses agentes agressivos.  

Retração por secagem. O ensaio de retração por secagem (retração livre) foi realizado nos 

corpos-de-prova prismáticos pré-carregados e de referência, com base nos procedimentos da 

[17]. Este método de ensaio consiste na determinação das variações de comprimento devidas à 

secagem do concreto, quando mantido em condições controladas de temperatura e umidade 

(t=23
o
C ± 1,7e de 

o
C; UR=50% ± 4%), sem considerar a aplicação de cargas externas. Buscando-

se também avaliar a influência da cura na retração por secagem, parte dos concretos estudados 

permaneceram em cura até a idade de 7 dias e, os demais, até a idade de 28 dias. As medições 

das deformações devidas à retração por secagem foram realizadas a partir do término dos 

períodos de cura adotados (tempo de secagem), através de um comparador horizontal munido de 

relógio digital, com precisão de milésimo de milímetros, até a idade de 64 semanas.  

Resistências à compressão axial e à tração na flexão. A determinação da resistência à 

compressão axial foi realizada de acordo com [15], em corpos-de-prova cilíndricos, nas idades de 

3, 7, 28 e 91 dias, e a resistência à tração na flexão, em corpos-de-prova prismáticos conforme 

[16], nas idades de 7 e 28 dias. Os resultados dos ensaios mecânicos foram utilizados para o 

controle dos concretos. 

Medidas de Radiância. As medidas de radiância dos concretos foram realizadas com o 

Espectrorradiômetro FieldSpec 3, que contém três sensores não-fotográficos que detectam a 

radiação eletromagnética refletida dos alvos na região do visível ao infravermelho próximo (0,35 

µm e 2,5 µm). Foi utilizado o Hi-Brite ContactProbe, indicado para medições de contato não-

destrutivo em amostras sólidas, evitando erros de medição associados à radiação difusa [5] 

(Figura 3).  

 

Figura 3: Hi Brite ContactProbe em operação. 

Os valores de radiância foram convertidos para Fator de Reflectância (FR), que é a razão entre a 

radiância espectral da amostra e uma superfície de referência Lambertiana, considerando-se as 

mesmas condições de observação e iluminação [5, 19]. 

Aos 28 dias, coletaram-se amostras dos corpos-de-prova cilíndricos e prismáticos para a 

determinação do comportamento espectral, objetivando-se identificar diferenças entre os 

concretos pré-carregados e os de referência. No LAB-SRGEO da UFRGS foram realizadas 

medições da superfície de cada amostra, totalizando 4 curvas espectrais referentes aos corpos-de-

prova CR (cilíndrico de referência), CPC (cilíndrico pré-carregado), PR (prismático de 

referência) e PPC (prismático pré-carregado). Posteriormente, foram obtidas curvas espectrais de 

reflectância para cada tipo de corpo-de-prova. A Tabela 1 apresenta o detalhamento das amostras 

ensaiadas e a quantificação das leituras realizadas. 
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Discussão dos resultados 

A fim de verificar a influência da microfissuração causada pelo pré-carregamento na penetração 

de íons cloreto e na retração por secagem, realizou-se análise estatística a partir dos resultados 

obtidos nos respectivos ensaios.  

Penetração de cloretos. Realizou-se análise de variância (ANOVA) para verificação da 

influência dos fatores idade e pré-carregamento na penetração de íons cloreto dos concretos 

estudados, verificando-se, conforme Tabela 2, que os efeitos isolados destes fatores foram 

significativos. 

Tabela 1: Detalhamento e quantificação das leituras realizadas com o Espectrorradiômetro. 

TOTAL DE MEDIÇÕES
TOTAL DE CURVAS 

ESPECTRAIS 

NÚMERO FINAL DE 

CURVAS ESPECTRAIS

Cilíndrico de referência CR 3 9 1

Cilíndrico pré-carregada CPC 3 9 1

Prismático de referência PR 3 9 1

Prismático  pré-carregada PPC 3 9 1

NÚMERO DE AMOSTRAS

MEDIÇÕES COM  ESPECTRORRADIÔMETRO POR 

AMOSTRAIDENTIFICAÇÃO DAS 

AMOSTRAS 

 

Tabela 2: Análise de variância dos resultados de penetração de cloretos 

Efeito GL SQ MQ F Resultado 

Idade (1) 3 5536671 1845557 419,4 Significativo 

Pré-carregamento (2) 1 472732 472732 107,4 Significativo 

(1) X (2) 3 36934 12311 2,8 Não-significativo 

Erro 8 35202 4400   
GL = graus de liberdade; SQ = soma dos quadrados; MQ = média dos quadrados; 

F = parâmetro de Fischer para o teste de significância dos efeitos 

A Figura 4 mostra o comportamento dos concretos frente à penetração de cloretos, observando-se 

a classificação quanto à carga total passante em Coulombs, conforme [18]. 

 

Figura 4: Penetração de cloretos em função do tempo. 

Observa-se que os concretos moldados, inclusive os de referência, apresentaram valores de carga 

passante superiores a 4000 Coulombs, situando-se na faixa correspondente à alta penetração de 

cloretos, provavelmente em função das características químicas do cimento utilizado, que possui 

um teor mínimo de adições [14]. Cimentos com elevados teores de pozolanas, por exemplo, 

exercem um efeito benéfico, promovendo um maior empacotamento da matriz cimentícia, 

reduzindo a porosidade e, assim, o ingresso de agentes agressivos no concreto, conforme [21].  

Comparando-se as curvas, verifica-se que os concretos pré-carregados e de referência 

apresentaram a mesma tendência de comportamento ao longo do tempo. No entanto, os 

resultados de penetração de cloretos dos concretos submetidos ao pré-carregamento foram 

superiores. A inclinação das curvas é mais acentuada entre as idades iniciais e 28 dias, indicando 
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que as maiores variações entre os resultados foram verificadas neste período. Nas idades finais, 

as curvas apresentam um desenvolvimento suave, havendo uma tendência à estabilização, 

principalmente com relação aos concretos de referência. Esta redução na penetração de cloretos 

com o aumento da idade está relacionada ao efeito benéfico da cura prolongada, já que os corpos-

de-prova somente foram retirados do ambiente de cura nas idades de ensaio. A Figura 5 permite 

comparar a evolução da resistência à compressão axial (concretos de referência) e a penetração 

de cloretos.  

 
Figura 5: Evolução da resistência à compressão axial (concretos de referência) e a penetração de cloretos. 

O aumento da idade dos concretos pré-carregados e de referência promoveu uma redução da 

penetração de cloretos e um aumento da resistência à compressão axial dos concretos, como o 

esperado. Após a idade de 28 dias o ganho de resistência à compressão axial e a redução da 

penetração de cloretos continuam a ocorrer, porém com menor relevância. Verificou-se que, 

mesmo com resistências elevadas, os concretos estudados se mostraram suscetíveis ao ataque por 

íons cloreto, uma vez que em nenhuma das idades, os resultados obtidos foram inferiores a 4000 

Coulombs, limite estabelecido pela norma para indicar penetração moderada de cloretos no 

concreto.  

Retração por secagem. Realizou-se análise de variância (ANOVA) para verificação da 

influência dos fatores tempo de secagem e pré-carregamento na retração por secagem dos 

concretos com idade de cura de 7 e 28 dias, conforme Tabelas 3 e 4, respectivamente.  

Tabela 3: Análise de variância dos resultados de retração por secagem para a idade de cura de 7 dias. 

Efeito GL SQ MQ F Resultado 

Tempo de secagem (1) 5 
226109

1 
452218 16,6115 Significativo 

Pré-carregamento (2) 1 873 873 0,0321 Não Significativo 

(1) X (2) 5 24069 4814 0,1768 Não Significativo 

Erro 24 653355 28419   

GL = graus de liberdade; SQ = soma dos quadrados; MQ = média dos quadrados; 

F = parâmetro de Fischer para o teste de significância dos efeitos 

Tabela 4: Análise de variância dos resultados de retração por secagem para a idade de cura de 28 dias. 

Efeito GL SQ MQ F Resultado 

Tempo de secagem (1) 4 1079878 269969 24,8254 Significativo 

Pré-carregamento (2) 1 163699 163699 15,0531 Significativo 

(1) X (2) 4 535285 133821 12,3057 Significativo 

Erro 20 217495 1087   

GL = graus de liberdade; SQ = soma dos quadrados; MQ = média dos quadrados; 

F = parâmetro de Fischer para o teste de significância dos efeitos 

Observa-se que o efeito do tempo de secagem foi preponderante para a retração dos concretos, e 

que os efeitos do pré-carregamento e da interação entre os fatores foram significativos apenas 

para os concretos com cura de 28 dias. A Figura 6 apresenta as medições, conforme [17], 

realizadas ao longo de 63 semanas para os concretos curados durante 7 dias, e 60 semanas, para 
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aqueles curados por 28 dias. As curvas das deformações devidas à retração seguiram a tendência 

esperada de desenvolvimento ao longo do tempo, havendo uma forte correlação logarítmica. As 

maiores inclinações ocorreram entre as duas primeiras leituras, quando a retração é mais intensa, 

havendo uma tendência à estabilização nas idades mais avançadas. Os concretos pré-carregados e 

curados por 28 dias apresentaram uma retração residual menor do que os demais concretos, 

provavelmente pelo efeito combinado do pré-carregamento e da cura prolongada, conforme pode 

ser observado através do gráfico apresentado na Figura 7.  

  
Figura 6: Retração por secagem ao longo do tempo. 

 

Figura 7: Retração residual devido à secagem dos 

concretos com curas de 7 e 28 dias. 

 

Este efeito foi também verificado por [20], que estudou a influência da microfissuração devida às 

deformações causadas por carregamento precoce na resistência à compressão axial de concretos 

com diversos tipos de cimento, inclusive CP V ARI. No referido estudo, a pesquisadora 

constatou que o carregamento precoce promoveu a quebra dos cristais mais fracos da matriz do 

concreto. A cura prolongada favoreceu a hidratação dos compostos resistentes remanescentes, 

podendo explicar o aumento da resistência à compressão dos concretos estudados por [20], bem 

como a redução da retração residual nos concretos curados por 28 dias do presente estudo.  

Resistências à compressão axial e à tração na flexão. Para controle das resistências 

mecânicas foi realizado ensaio de resistência à compressão axial [15] e resistência à tração na 

flexão [16] em corpos-de-prova cilíndricos e prismáticos, não submetidos ao pré-carregamento, 

respectivamente. Os resultados obtidos, apresentados através da Figura 8, foram compatíveis 

com os valores esperados para o tipo de cimento utilizado e idades adotadas.  

 
 

Figura 8: Evolução das resistências à compressão axial e à tração na flexão, nas idades de 3, 7 e 28 dias. 

Os resultados do ensaio de retração por secagem e do ensaio de penetração de íons cloreto 

indicaram que a microfissuração causada pelo carregamento antecipado do concreto, nas 
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primeiras idades, exerce influência no comportamento mecânico e de durabilidade do material. 

Embora os resultados obtidos nesta pesquisa para a retração residual dos concretos submetidos 

ao pré-carregamento e à cura prolongada, e os resultados de compressão axial em concretos 

submetidos às mesmas condições, conforme [20], tenham indicado um possível efeito benéfico, 

não podem ser considerados de modo independente, sem a devida avaliação da durabilidade da 

estrutura. Sabe-se que a corrosão da armadura pode ser desencadeada devido à ação deletéria dos 

íons cloreto, degradando prematuramente estruturas expostas a ambiente marinho. Os resultados 

obtidos também evidenciaram que a microfissuração devida ao carregamento precoce favoreceu 

o aumento da penetração de cloretos, devendo-se avaliar com cuidado os riscos à durabilidade e 

integridade da estrutura. Neste sentido, técnicas de baixo custo e não-invasivas, que identifiquem 

a presença de microfissuras no concreto permitindo, assim, a realização de uma rápida avaliação 

da estrutura, podem ser muito úteis em investigações. 

Comportamento espectral das amostras. A análise exploratória dos espectros foi realizada 

por meio de quatro diagramas de reflectância espectral: (I) amostras CR e CPC, (II) amostras PR 

e PPC, (III) todas as amostras e (IV) CR e PR. Os eixos dos quatro gráficos [y: Fator de 

Reflectância (ρ) e x: Comprimento de Onda (λ)] contêm os mesmos espaçamentos, 
possibilitando a observação do comportamento de todas as amostras, na mesma escala. A Figura 

9 apresenta a assinatura espectral representada pelo fator de reflectância em função do 

comprimento de onda para as amostras dos corpos-de-prova cilíndricos, CPC e CR. Observa-se 

que não ocorreu justaposição espectral em nenhum ponto e que as duas curvas apresentaram um 

contraste espectral bem discriminado. Porém, ao longo de todo o intervalo espectral analisado, 

este contraste não é homogêneo e pode ser observado, através da diferença do fator de 

reflectância entre CPC e CR, em dois comprimentos de onda principais: ∆(ρCR - ρCPC)(λ=1.4) = 

0,0556 e ∆(ρCR - ρCPC)(λ=1.9) = 0,041. A curva que apresenta maior reflectância em todo o 

intervalo espectral (0,35-2,5 µm) é a correspondente aos concretos de referência. Nota-se que as 

duas curvas apresentam a mesmo comportamento espectral, inclusive as mesmas feições de 

absorção. Observam-se as duas feições de absorção referentes à presença de água na amostra 

(λ=1,4 µm e λ=1,9 µm). A Figura 10 apresenta o fator de reflectância em função do comprimento 

de onda para as amostras dos corpos-de-prova prismáticos, PPC e PR. A curva que apresenta 

maior reflectância em todo o intervalo espectral (0,35-2,5 µm) é a correspondente aos concretos 

de referência (PR). O gráfico mostra que não ocorreu sobreposição espectral em nenhum ponto e 

que as curvas não tiveram um espaçamento idêntico, porém com valores muito próximos. Nota-

se que o contraste espectral entre os espectros PPC e PR, ∆(ρPR - ρPPC)(λ=1.4) = 0,0046 e ∆(ρPR - 

ρPPC)(λ=1.9) = 0,0103, é menor que o contraste observado entre os CPC e CR. Este resultado é 

claramente identificado pela redução expressiva da intensidade de reflectância da assinatura 

espectral do CPC (Figura 9). 

A Figura 11 exibe as quatro curvas (CR, CPR, PR e PPC), com a discriminação individual não 

tão evidente, à exceção da curva do CPC, que apresenta um maior contraste espectral. Mesmo 

que a curva obtida para a amostra dos corpos-de-prova PPC esteja muito próxima das curvas das 

amostras CR e PR, mantém-se ao longo de todo o espectro, com valores de reflectância um 

pouco menores, não se justapondo a nenhuma das curvas ao longo de todo o espectro. Observa-

se uma sobreposição das curvas das duas amostras de referência (CR e PR) em quatro pontos 

(λ=1,1; 1,9; 2,1 e 2,36 µm), conforme Figura 12. 
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Figura 9: Fator de reflectância em função do 

comprimento de onda nas amostras CR e CPC.     

∆(ρCR - ρCPC)(λ=1.4) = 0,0556 e ∆(ρCR - 

ρCPC)(λ=1.9) = 0,041 

Figura 10: Fator de reflectância em função do 

comprimento de onda nas amostras PR e PPC.      

∆(ρPR - ρPPC)(λ=1.4) = 0,0046 e ∆(ρPR - 

ρPPC)(λ=1.9) = 0,0103 

 
 

Figura 11: Fator de reflectância em função do comprimento 

de onda. 

 
 

Figura 12: Fator de reflectância em função do 

comprimento de onda (corpos-de-prova CR). 

 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que: 

 A posição, a intensidade e a largura dos picos de absorção de todas as amostras são 

semelhantes, demonstrando uma correspondência nas propriedades químicas. Estas 

informações, fornecidas pelas curvas espectrais, concordam com os dados de dosagem, 

onde todos os corpos-de-prova foram produzidos com os mesmos materiais e 

quantidades, modificando-se somente a sua forma física; 

 Existe uma diferença no comportamento espectral dos corpos-de-prova pré-carregados em 

relação aos de referência. Esta diferença se caracteriza por uma diminuição na intensidade 

de reflectância das amostras medidas, devido ao surgimento de microfissuras que geram 

espaços por onde a REM é transmitida. A consequência é uma redução da quantidade de 

radiância que retorna ao meio (fator de reflectância); 

 Valores menores de reflectância foram encontrados ao longo de todo o intervalo espectral 

nos corpos-de-prova pré-carregados à compressão axial (CPC) em relação aos pré-

carregados à tração na flexão (PPC). Tendo em vista que a compressão axial, devido à 

maior intensidade das cargas aplicadas, tende a gerar maior número de microfissuras, 
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afetou o comportamento espectral dos corpos-de-prova cilíndricos pré-carregados (CPC) 

de uma forma mais intensa.  

 Analisando as feições de absorção de todas as amostras, encontram-se dois picos bem 

definidos em todas as assinaturas espectrais, que caracteriza a presença de um 

componente importante no material. Quando estas duas feições aparecem no mesmo 

espectro, uma próxima a 1.4 µm e outra a 1.9 µm, é diagnosticada a presença da molécula 

de água na amostra. Independente do corpo-de-prova analisado, estas duas feições 

permaneceram inalteradas nas quatro amostras. 

Conclusão 

Este trabalho abordou o comportamento de concretos submetidos ao carregamento precoce, em 

função da remoção antecipada do escoramento. Para tanto, concretos foram submetidos a um pré-

carregamento na idade de 3 dias e a diferentes idades de cura. Para avaliar o efeito da 

microfissuração nas propriedades mecânicas e de durabilidade dos concretos pré-carregados e de 

referência, foram realizados ensaios de retração por secagem e penetração de íons cloreto, sendo 

realizados, também, ensaios de resistência à compressão axial e de tração na flexão, para 

controle. Os concretos estudados foram também analisados através da aplicação de uma técnica 

do sensoriamento remoto para identificar o comportamento espectral das amostras. A análise 

realizada foi coerente com os resultados mecânicos e de durabilidade, identificando diferenças 

entre o comportamento espectral dos concretos de referência e o dos pré-carregados, 

evidenciando-se a aplicabilidade desta ferramenta do sensoriamento remoto na identificação da 

microfissuração do concreto. 

Diante dos resultados obtidos, considerou-se que a técnica apresentada é bastante promissora 

como ferramenta auxiliar na avaliação da qualidade do concreto, podendo complementar as 

informações obtidas através de técnicas convencionais, além de apresentar vantagens por ser uma 

técnica não-destrutiva, permitindo avaliações rápidas e de baixo custo em estruturas acabadas.  
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Resumo. A necessidade de inserir o fator durabilidade no dimensionamento das estruturas de 

concreto tem estimulado o desenvolvimento de novos modelos para a predição da vida útil 

dessas estruturas. Dentre esses novos modelos, o uso de dados provenientes de ensaios não 

destrutivos é recomendado. Sabe-se que a resistividade elétrica é um parâmetro relacionado com 

a permeabilidade, e consequentemente, com a resistência que o concreto apresenta para a 

penetração de agentes agressivos. A resistividade elétrica pode ser monitorada com o tempo 

através de um método de ensaio não destrutivo, por meio de uma técnica de baixo custo e fácil 

execução. Porém alguns parâmetros desse ensaio ainda não são bem definidos na literatura, o que 

dificulta a padronização da técnica. Sendo assim, esse estudo teve por objetivo verificar a 

influência do formato de corpos de prova nas medidas de resistividade elétrica. Para tal, foram 

moldados corpos de prova cilíndricos e prismático de um mesmo tipo de concreto e a 

resistividade elétrica foi monitorada durante um período de 120 dias. Os resultados revelam que 

há diferenças significativas entre os valores obtidos. Corpos de prova em formato cilíndrico 

apresentaram os maiores resultados. Porém, uma boa correlação entre os valores foi encontrada 

com R
2
 superior a 0,94. 

Introdução 

A resistividade elétrica é um parâmetro interessante para uso na modelagem de vida útil de 

estruturas de concreto, principalmente devido à praticidade de execução desta técnica. A 

característica não destrutiva do ensaio permite a sua contínua reprodução para monitoramento da 

qualidade do concreto, sem comprometer a integridade física da estrutura. 

O ensaio de resistividade elétrica do concreto possui baixo custo e fácil execução [1]. Diversos 

autores [2-4] consideram a resistividade elétrica como um fator de grande importância que afeta 

a velocidade, ou taxa de corrosão das armaduras do concreto. 

A resistividade elétrica pode ser expressa em [kΩ.cm]; trata-se da propriedade que reflete a 

habilidade do material em transportar cargas elétricas. Esse parâmetro é definido como o inverso 

da condutividade [5]. 

Dentre novos modelos disponíveis na literatura para estimativa de vida útil de estruturas de 

concreto [6], o uso de dados resultantes de técnicas não destrutivas é recomendado. Sabe-se que 

a resistividade elétrica é um parâmetro relacionado com a permeabilidade do concreto, e 

consequentemente, com a resistência do mesmo quanto a penetração de agentes agressivos, tais 

como o dióxido de carbono e os cloretos. 

No entanto, alguns parâmetros deste ensaio ainda não são bem definidos na literatura, o que 

dificulta a padronização da técnica. Portanto, o objetivo do presente artigo é verificar a influência 

do formato e dimensão de corpos de prova nas medidas de resistividade elétrica. 
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Materiais e Métodos 

Foram moldados corpos de prova de concreto cilíndricos e prismáticos para realização do ensaio 

de resistividade elétrica. Os corpos de prova cilíndricos apresentaram dimensão de: 100 mm de 

altura por 200 mm de comprimento. Já os corpos de prova prismáticos: 250 x 250 x 250 mm 

(comprimento x largura x altura). Os materiais e as proporções utilizadas são apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 28: Dosagens das amostras de concreto investigadas 

Tipo amostra Cimento [kg/cm
3
] Areia [kg/cm

3
] Brita [kg/cm

3
] Água [kg/cm

3
] 

1 420 588 882 168 

2 420 588 882 210 

3 420 588 882 252 

Foi utilizado cimento do tipo CP V, disponível comercialmente no Brasil. Esse tipo de cimento é 

regulamentado por Norma Brasileira [7], e tem por característica alta resistência inicial. 

De acordo com a Tabela 1, verifica-se que foram moldados três tipos diferentes de amostras de 

concreto, sendo a única diferença entre elas a quantidade de água no concreto. Todos as outras 

proporções foram mantidas constantes entre os diferentes traços investigados. Não foram 

utilizados aditivos químicos em nenhum das amostras de concreto. 

Após a moldagem, os corpos de prova permaneceram por um período de 28 dias em câmara 

úmida (umidade relativa > 95 %) para cura. Passado esse período, foram realizados os primeiros 

ensaios de resistividade elétrica. Posteriormente, as amostras de concreto permaneceram em 

ambiente de laboratório até as idades mais avançadas dos ensaios de resistividade. 

Foi utilizado o equipamento do tipo RESI da fornecedora Proceq para o ensaio de resistividade 

elétrica. Sempre no momento anterior aos ensaios, foi verificada a calibração do equipamento, 

conforme recomendação do fornecedor. 

Para o ensaio de resistividade elétrica, foi utilizado o método dos quatro pontos, também 

conhecido como método de Wenner, que consiste na técnica mais conhecida e empregada para a 

obtenção da RES do concreto [8]. 

O ensaio foi executado primeiramente após 28 dias da moldagem das amostras, e posteriormente, 

a cada 30 dias até as amostras completarem 120 dias de idade. 

De posse dos resultados, foram comparados os valores obtidos para os corpos de prova no 

formato cilíndrico e prismático, observando as diferenças e correlações entre os mesmos. 

Resultados e Análises 

Os resultados do ensaio de resistividade elétrica nos corpos de prova com formato cilíndrico 

estão apresentados na Fig. 1. A Fig. 2 revela os resultados do ensaio nos corpos de prova com 

formato prismáticos. 

Conforme as Figs. 1 e 2, observa-se que a resistividade elétrica cresce com o aumento da idade 

do concreto. Esse crescimento parece ser mais expressivo quando analisado os corpos de prova 

com formato cilíndrico. 

A resistividade elétrica aos 120 dias da amostra do tipo 1, corpos de prova com formato 

cilíndrico (Fig. 1a), foi 78,8 % maior que a resistividade elétrica aos 28 dias. Já para os 

resultados da mesma amostra, porém considerando os corpos de prova com formato prismático 

(Fig. 2a), esse valor foi de 47,0 %. 

Também foi verificado que quanto maior a quantidade de água no concreto, menor a 

resistividade elétrica. Dessa forma, a resistividade elétrica aumentou a medida que foram 

analisados as seguintes amostras: tipo 3 < tipo 2 < tipo 1. Esse comportamento foi observado 

tanto para as amostras com formato cilíndrico, quanto para as amostras com formato prismático. 

Sabe-se que quanto maior a quantidade de água no concreto, maior a permeabilidade do mesmo 

[9]. Como a resistividade elétrica é definida como o inverso da condutividade do meio, a maior 
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permeabilidade das amostras resultaram em maior facilidade da movimentação das linhas 

elétricas geradas pelo equipamento de resistividade, o que consequentemente resultou em 

menores valores de resistividade elétrica para amostras com maior relação água/cimento. 
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Figura 1: Resistividade elétrica de corpos de prova cilíndricos: a) amostra tipo 1; b) amostra tipo 2; e c) amostra tipo 

3. 
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Figura 2: Resistividade elétrica de corpos de prova prismático: a) amostra tipo 1; b) amostra tipo 2; e c) amostra tipo 

3. 
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Foi observado que o formato de corpos de prova influenciaram diretamente nas medidas de 

resistividade elétrica encontradas. Corpos de prova no formato cilindrico, com dimensão de 100 

x 200 mm (diâmetro x altura) apresentaram maiores valores de resistividade elétrica do que 

corpos de prova prismáticos, com arestas de 250 mm. 

A variação percentual das medidas de resistividade elétrica para amostras com formato cilíndrico 

e prismático, considerando a idade de 28 dias, foi de aproximadamente 139 %, para o concreto 

do tipo 1. Já para o concreto do tipo 2 e 3, esse valor foi de 151 % e 143 %, respectivamente. 

Ao considerar a idade de 120 dias, esses valores foram 191 %, 158 % e 187 %, para os concretos 

do tipo 1, 2 e 3, respectivamente. Esses resultados demostram que o formato e as dimensões dos 

corpos de prova devem ser considerados quando comparados resultados de resistividade elétrica. 

Foi verificada a correlação entre os valores de resistividade elétrica para corpos de prova com 

formato cilíndrico e prismático. Os resultados são mostrados na Fig. 3. 

y = 2,760x - 0,622
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Figura 3: Correlação entre valores de resistividade elétrica de corpos de prova com formato cilíndrico e prismático. 

 

De acordo com a Fig. 3, foi encontrada uma boa correlação entre os valores de resistividade 

elétrica de corpos de prova com formato cilíndrico e prismático. Um R
2
 próximo a 0,95 foi 

determinado. A Eq. 1 permite correlacionar esses valores. Vale ressaltar que essa equação, a 

princípio, é válida apenas para idade de ensaio de até 120 dias, idade referente aos resultados do 

presente estudo. 

2,760 0,622c p                      (1) 

Onde: ρc = resistividade elétrica para corpos de prova com formato cilíndrico e dimensão 100 x 

200 mm (diâmetro x altura); e ρp = resistividade elétrica para corpos de prova com formato 

prismático e dimensão 250 x 250 x 250 mm (comprimento x largura x altura). 

Considerações finais 

Baseado nos resultados do presente artigo, as seguintes considerações podem ser realizadas; 

(1) A resistividade elétrica cresce com a idade do concreto, pelo menos até a idade de 120 dias. 

Não foi investigada a evolução da resistividade após essa idade; 

(2) O aumento da quantidade de água no concreto reduz os valores de resistividade elétrica das 

amostras; 
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(3) O formato (cilíndrico e prismático) e as dimensões das amostras influenciam diretamente nos 

valores obtidos no ensaio de resistividade elétrica do concreto; 

(4) As amostras ensaiadas com formato cilíndrico apresentaram valores de resistividade elétrica 

superiores as amostras com formato prismático; 

(5) Foi encontrada uma boa correlação linear entre os valores de resistividade elétrica 

investigados neste estudo; e 

(6) Destaca-se que a incorporação do fator forma e dimensão dos corpos de prova nos modelos e 

normas baseados em ensaios de resistividade elétrica é de extrema importância. 
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Resumo. O conhecimento sobre a formulação de argamassas tradicionais é importante no 

restauro e na reparação de edifícios históricos pois determina as intensões dos antigos 

agentes da construção e permite a otimização do desempenho das novas formulações nessas 

intervenções. Esta pesquisa, sobre técnicas de produção de argamassas de revestimento 

interior tradicionais e de grande longevidade, baseia-se no estudo de formulações referidas 

em antigos tratados, reconstituídas em laboratório. Os seus constituintes, a sua aplicação e 

desempenho foram analisados. Foram realizadas análises DRX, EDS, MIP, BET e XRF 

sobre os elementos componentes das argamassas para a sua caracterização mineralógica, 

micro-estrutural e química. As análises petrográficas permitiram definir a estrutura física, a 

coesão interna e identificar os vazios dessas argamassas formuladas. A resistência à 

compressão e à flexão e o módulo de elasticidade foram estudadas de modo a obter as 

melhores soluções de intervenção de restauro, prevenindo a fissuração. A avaliação do 

coeficiente de absorção de água por capilaridade permitiu a caracterização das propriedades 

ligadas à presença e ao movimento da água nas diferentes camadas dos estuques . 

Introdução 

Pretende-se, com este estudo, demonstrar a importância que tem, na fase de intervenção, o 

conhecimento de antigas formulações de rebocos e estuques, baseadas em antigos tratados de 

construção, a par das argamassas modernas. Conhecendo as diferenças entre práticas tradicionais 

e produções industriais contemporâneas, é possível: adaptar e aproximar as cais modernas das 

cais destinadas a serem aplicadas em estruturas antigas; avaliar, através de estudos analíticos e 

laboratoriais, o desempenho das argamassas tradicionais e prosseguir no caminho da sua 

otimização.  

Alguns desperdícios industriais e micro-fillers, como o pó de mármore e pó de pedra calcária, 

são utilizados para melhorar a resistência mecânica e reduzir a porosidade de argamassas de 

revestimento, como as argamassas cimentícias [1]. Os pigmentos também contribuem para o 

aumento da resistência à compressão e à corrosão atmosférica das argamassas de cal e gesso [1]. 

Os objectivos deste estudo são avaliar as potencialidades das argamassas à base de cal ou de 

gesso que incorporam pó de mármore ou finos de calcário e, ainda, o comportamento das 

argamassas de gesso dos estuques decorativos. A avaliação das argamassas à base de cal com 

elevada proporção de finos tem especial interesse devido à sua aproximação às argamassas 

históricas. Estas são caracterizadas pela sua durabilidade, boa resistência mecânica e 

compatibilidade física e química com a alvenaria ou o fasquio de madeira de suporte, aspectos 
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essenciais em intervenções de reparação. No presente estudo considerou-se importante reproduzir 

algumas misturas de rebocos estuques formuladas em antigos tratados como ferramenta de 

trabalho, apesar de ser impossível obter argamassas exactamente iguais. 

No final da Idade Média e princípio do Renascimento, a técnica do “fresco” foi descrita por 

Cennini, que recomendava, para o intonaco uma argamassa de 1 volume de cal e 2 volumes de 

areia. Quando era necessário aplicar um “reboco” sobre a alvenaria, este era constituído de uma 

argamassa de areia mais grosseira para facilitar a aderência da “massa de estender”, sobre a qual 

se pintava o “fresco”. Sobre o intonaco aplicava-se uma camada de cal apagada e creme e pó de 

mármore, o intonachino [1].    

Rebocos e estuques descritos em tratados dos séculos XVII e XVIII são caracterizados pela sua 

complexidade tecnológica, própria de um sistema de várias camadas de microestruturas distintas, 

com uma função de contrôle do movimento da humidade no sentido das camadas exteriores [2]. 

Estuques barrocos eram feitos de três camadas: a camada interna, o “emboço”, com propriedades 

hidráulicas; a camada intermédia, de maior plasticidade para moldar elementos decorativos, à 

base de cal calcítica e dolomítica e areia, com boa resistência mecânica ou, então, à base de gesso 

sem agregados; a camada externa, a massa de acabamento constituída por várias camadas de 

gesso [3]. Rondelet descreve o “stucco” no séc. XVIII, indicando para a última camada do 

estuque liso, 2 partes de cal para 1 parte de pó de mármore. Para os ornamentos, a mistura deve 

ter 1 parte de cal para 1 parte de pó de mármore [1]. 

Luís Leitão, no séc. XIX, refere o “emboço” como uma argamassa de 1,5 partes de cal para 1 

parte de areia grosseira. A “escaiola”, segundo este autor é constituída de pasta de cal, pó de 

pedra calcária e areia fina branca, em partes iguais, à qual se adicionam os pigmentos. Para os 

estuques de gesso, Leitão recomenda duas camadas, o “esboço” e a “massa de estender”; a 

primeira é aplicada directamente sobre o “emboço” e é composta de 1 parte de pasta de cal, 1 

parte de gesso e 4 partes de areia de pedra calcária; a segunda camada é estendida sobre o 

“esboço” e consiste em partes iguais de pasta de cal e gesso. A “scagliola” italiana, que imita o 

mármore, referida pelo mesmo autor, incorpora pigmentos que dão a côr “base”; os veios do 

mármore consistem em bolos finos de uma mistura de gesso, pigmentos e água de cola, que são 

cortados em tiras e estendidos com a espátula sobre a massa de estender colorida [1]. 

As argamassas de revestimento devem ter propriedades mecânicas inferiores às do suporte onde 

estão aplicadas. Estuques interiores devem ser permeáveis ao vapor de água, facilitando a 

migração da água para o exterior. O desempenho das argamassas de reparação deve ser idêntico 

ao das antigas argamassas. É necessário determinar o princípio de funcionamento das argamassas 

antigas para avaliar o seu desempenho. Quando se traduzem textos antigos, ficam por resolver 

algumas questões tecnológicas devido à terminologia técnica e ao conteúdo tecnológico e 

científico. Para verificar se estão corretas as traduções desses antigos textos, é necessário uma 

reconstituição experimental das argamassas da tratadística e verificar até que ponto se 

aproximam das argamassas históricas. Pretende-se, deste modo, produzir argamassas tão 

duráveis como as históricas e de tão belo efeito estético, que possam ser utilizadas em 

intervenções de renovação e de reparação. Este estudo permite, igualmente, a formulação de 

novas argamassas com características idênticas. Foi avaliado o contributo do módulo de 

elasticidade, da resistência à compressão e à flexão de cada camada de estuque na prevenção da 

fissuração. Além disso, o coeficiente de absorção de água a partir do teste de sucção capilar deu a 

necessária informação sobre a capacidade de transferência de humidade entre as duas últimas 

camadas dos estuques.  
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Argamassas formuladas e métodos de análise 

Composição das argamassas formuladas. Para avaliação dos estuques interiores, foram 

produzidas 7 argamassas baseadas em materiais e tecnologias indicadas nos mencionados 

tratados.  

A Tabela 1, apresenta uma descrição das 7 argamassas que são objecto de estudo deste artigo. 

A imagem macroscópica das argamassas endurecidas em fractura revela diferenças de textura e 

porosidade superficial. A Tabela 2, indica o tipo de argamassas estudadas de acordo com o 

ligante e a respectiva aplicação. A Tabela 3 indica a densidade aparente, a composição química, a 

área de superfície específica e a porosidade dos materiais componentes. A Fig. 2 apresenta as 

curvas granulométricas dos agregados utilizados nas argamassas utilizadas.  

Tabela 1 – Descrição e imagem macroscópica das 7 argamassas-objecto de estudo 

Argamassa Descrição 

Intonaco  

de Cennini 

 

De cal e areia, semelhante ao Intonaco referido por Cennini, no princípio do século XV; esta mistura 

foi utilizada como argamassa de controlo para ser comparada com Escaiola de Leitão e Stucco II 

relativamente à utilização potencial dos resíduos finos provenientes do corte de mármore e de pedra 

calcária, e, assim, avaliar como estes produtos pré-industriais podem influenciar o desempenho das 

eco-argamassas nas suas propriedades físico-mecânicas. A imagem macroscópica revela que o 

Intonaco de Cennini tem a superfície mais grosseira que as outras argamassas estudadas. 

Stucco III  

de 

Rondelet 

 

De cal e pó de mármore, semelhante à argamassa indicada por Rondelet, no século XVIII, com uma 

maior proporção de cal para melhorar a resistência mecânica e a trabalhabilidade da argamassa fresca 

para moldagem ornamental. A imagem macroscópica do Stucco III de Rondelet tem a superfície mais 

suave e a menor secção, comparativamente às outras 6 argamassas. 

Escaiola  

de Leitão 

 

De cal, pó de mármore e areia, semelhante à “escaiola” indicada por Luís Leitão em 1896, mas com 

menos calcite que a anterior devido à sua principal utilização em estuques planos sem exigências 

especiais de trabalhabilidade. Foi adicionado o amarelo escuro de cádmio para produzir um “stucco-

duro” decorativo com uma cor de base. Esta cor assemelha-se ao “almagre” do catálogo de cores de 

Luís Augusto Leitão, e que é uma argila produzida na ilha de S
ta
 Maria, nos Açores. O amarelo de 

cádmio foi descoberto em 1818 por Stromayer e o vermelho de cádmio apareceu em 1926 e 

actualmente é vendido no mercado como “almagre” [1]. 

Stucco II / 

Proposta 

 

É uma eco-argamassa proposta neste trabalho de investigação, que utiliza a pasta de cal, pó de 

mármore, pó de pedra calcária e cadmio. Esta mistura é formulada para ser comparada com a “Escaiola 

de Leitão”, com substituição da areia do rio por filler de pedra calcária. 

Esboço  

de Leitão 

 

De cal, gesso, finos de pedra calcária, para a 2ª camada que cobre o reboco ou o emboço. 

Massa de  

Estender  

 

De cal e gesso, para a camada de acabamento, em contacto com a atmosfera exterior. 

Scagliola 

 

De gesso, água de cola e pigmento azul ultramarino, para a camada de acabamento, em contacto com a 

atmosfera. A imagem macroscópica da superfície de fractura da Scagliola é amorfa e apresenta 

deformações da configuração da amostra prismática. 

Os Materiais que entram na composição das sete argamassas estudadas, são de origem 

Portuguesa. 

A Pasta de Cal (D. Fradique) é uma pasta de cal aérea natural comercial de Palhais, Charneca da 

Caparica, CL90 segundo a EN 459-1, com 1,5 cm de carbonatação em 240 dias; esta pasta e cal 

compõe-se de hidróxido de cálcio, carbonato de cálcio, hidróxido de magnésio e óxido de 

magnésio; contém 48% de massa sólida; a análise DRX revelou portlandite e calcite. 

Foram utilizados dois tipos de Gesso natural comercial (Sival) de Leiria, Souto da Carpalhosa 

(CaSO4.2H2O), cozidos para preparar o gesso de presa; a proporção Água/Ligante utilizada foi 

de 0,8; o Gesso Grosso cuja análise DRX revelou bassanite, calcite e sulfato de cálcio tem uma 

cor cinzento claro devido à presença de argila; o Gesso Fino (bassanite e calcite) é um pó de  cor 

branca. 
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A Cola de Coelho é uma substância proteínica e adesiva, que resulta da cozedura de ossos, pele e 

cartilagens de coelho jovem, em água a ferver num vaso fechado; foi utilizada como adesivo 

ligante adicionada a água (água de cola) para fazer a Scagliola; a cola contribui para obter 

superfícies mais suaves. 

O Azul Ultramarino da Kremer é um pigmento inorgânico manufacturado por calcinação do 

sulfato de sódio, quartzo e enxofre à temperatura de cerca de 800º, o que leva à produção de uma 

estrutura de sulfureto, silicato, alumínio e sódio (Na8Al6Si6O24S2); a análise DRX revelou a 

presença de caulinite, ilite, quartzo e pigmento azul ultramarino. O Cádio “sulfuselenite” é uma 

mistura de sulfureto de cadmio (CdS) e selénio (Se) e sulfato de bário (BaSO4) com o pigmento 

amarelo escuro, sendo a sua tonalidade sombria devida à quantidade de selénio; a análise DRX 

revelou calcite, hematite e pigmento cadmio. 

Para facilitar a preparação e o controle das misturas, as proporções volumétricas dos 

componentes indicados nos antigos tratados foram convertidos em proporções de peso. No 

conjunto, foram utilizados três sistemas de ligantes: pasta de cal não-hidráulica; pasta de cal não-

hidráulica-gesso; e gesso fino-água de cola. Os agregados utilizados foram a areia natural 

quartezosa, areia com 41% de finos de pedra calcária; pó de calcário e pó de mármore.  

Tabela 2: Composição das argamassas estudadas de acordo com o tipo de ligante e função estrutural 

Argamassa 

A/L 

Tipo de 

argamassa 

Ligante 

[L] 

Agregado 

[Agreg] 

Peso 

[g] 

Ratio  

[L/Agreg] 

Aplicação 

Intonaco 

Cennini 

[A/L=1,08] 

Argamassa 

de cal não-

hidráulica 

Pasta de cal 

não-

hidráulica 

 1.046 1 2ª camada dos frescos, 

para ser coberta pela 

Intonachino de melhor 

desempenho mecânico  Areia fina do rio 2.370 2 

Stucco 

Rondelet 

[A/L=1,33] 

Argamassa 

de cal não-

hidráulica 

Pasta de cal 

não-

hidráulica 

 2.092 2 Estuque liso; 

modelagem 

ornamental de “stucco-

duro” decorativo 

interior; superfícies de 

melhor efeito estético 

 Pó de mármore 643 1 

Escaiola 

Leitão 

[A/L=1,58] 

Argamassa 

de cal não-

hidráulica 

Pasta de cal 

não-

hidráulica 

 1.046 1 Camada final de 

“stucco-duro” 

decorativo interior; 

superfícies de melhor 

efeito estético 
 Pó de mármore 642 1 

 Areia fina do rio 1.185 1 

 Cadmio 20  

Stucco II 

(Proposta) 

[A/L=1,58] 

Argamassa 

de cal não-

hidráulica 

Pasta de cal 

não-

hidráulica 

 1046 1 2ª camada de “stucco-

duro” decorativo 

interior; 

Camada final de 

“stucco-duro” 

decorativo interior 

 Pó de mármore 642 1 

 Filler de calcário 1265 1 

 Cadmio 20  

Massa de 

esboçar 

Leitão 

[A/L=0,93] 

Argamassa 

de gesso e 

cal 

Pasta de cal   448 1 2ª camada de estuque 

decorativo interior Gesso anidro 

grosso 

 239 1 

 Finos de pedra 

calcária<0,032mm 

2169 4 

Massa de 

estender 

Leitão 

[A/L=0,93] 

Argamassa 

de gesso e 

cal 

Pasta de cal  1.568 1 Camada final de 

estuque decorativo 

interior 
Gesso anidro 

fino 

 873 1 

Água  698  

Scagliola 

Leitão 

[A/L=0,74] 

Argamassa 

de gesso 

Gesso anidro 

fino 

 873 1 Camada final de 

estuque decorativo 

interior; superfície de 

melhor efeito 

decorativo 

Cola de 

coelho 

 69 0,88 

 Azul ultramarino 20 0,02 
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Tabela 3: Densidade aparente, composição química (massa%), BET e porosidade dos componentes 

 Pasta 

de Cal 

Gesso 

Grosso 

Gesso Fino Cola de 

Coelho 

Areia Fina Pó de 

Mármore 

Finos Calcário 

Diâmetro 

do poro 

médio 

0,217

7 µm 

0,3823 µm 0,2355 µm - 0,9442 µm 0,2520 µm 0,197 µm 

Densidade 

[kg/cm
3
] 

1255 670 698 623 1422 771 1518 (areia) 

1167 (Finos) 

CaCO3 
(a)

 99,2     99,0 85,7 

CaSO4  96,9 93,3     

SO3    5,6   0,7 

CaO   4,4 27,2    

MgO 0,2 1,1 0,5 0,5  0,4 1,4 

SiO2 0,3 1,3 1,0 0,2 94,7 0,3 5,6 

Al2O3 0,1 0,5 0,4 0,1 4,2 0,1 2,4 

Fe2O3    0,7   3,0 

CO2        

Na2O    4,6    

K2O    0,2    

TiO2     0,9  0,5 

Cl2O    60,2    

P2O5    0,3    

Sr   0,1     

SBET 

[m
2
/g] 

14,24 4,397 3,916 6,335 0,3825 1,206 2,721 

Porosidad

e [%] 

61,15 59,81 38,09 15,95 40,82 51,50 45,84 

Azul Ultramarino Densidade 

[kg/cm
3
] 

SO3 CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O SBET 

[m
2
/g]

 
Porosidad

e [%] 

Diâmetro poro 

médio = 0,2766 µm 

2.250 23,1 0,2 0,2 32,5 22,8 0,2 19,5 1,2 4,068 61,42 

Amarelo Cadmio Densidade 

[kg/cm
3
] 

Si S Fe Cd Ca Ba Se Pb Pd SBET 

[m
2
/g]

 
Porosidad

e [%] 

Diâmetro poro 

médio = 0,3175 µm 

4.820 0,

1 

0,9 8,6 5,1 52,5 2,6 1,3 0,2 0,2 1,353 49,05 

 

 
Fig. 2 - Análise granulométrica dos agregados finos utilizados nas argamassas formuladas 

Preparação das argamassas formuladas. Para as argamassas à base de cal, a proporção 

(A/L) Água/Ligante (H2O/Ca(OH)2) foi calculada a partir da massa seca Ca(OH)2 da pasta de cal, 

que corresponde a 480 kg de cal viva para 1 m
3
 de pasta de cal. Por conseguinte, a proporção A/L 

é igual a 1,08 para a pasta de cal (cal gorda), segundo a EN 459-1. As misturas de argamassa 

foram preparadas de acordo com o volume de água necessário para obter a consistência e 

trabalhabilidade adequadas utilizando procedimentos manuais ou mecânicos normais. A 

trabalhabilidade foi avaliada através da mesa de espalhamento segundo a EN 1015-3:1999. 

Todas as amostras estavam suficientemente duras para serem removidas dos moldes após 48 

horas, com excepção da “Scagliola” que foi removida após 72 horas. Este facto deve-se ao efeito 
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retardador da presa da água de cola e do azul ultramarino utilizados. Foram ensaiadas seis 

amostras de cada uma das sete argamassas estudadas, após um período de carbonatação de 90 

dias. Foram avaliadas as variações dimensionais e ponderais e ainda o módulo de elasticidade 

dinâmico, a resistência à flexão e à compressão, assim como a absorção capilar de acordo com as 

normas EN 1015-11:1999, EN 13279-2:2004 e EN 1015-18:2002. 

Métodos de análise. Realizaram-se os ensaios e as análises, que constam nas Tabelas 4 e 5: 

de caracterização tecnológica, mineralógica, morfológica, micro-estrutural e química dos 

diferentes materiais componentes e argamassas endurecidas. 

Tabela 4: Ensaios utilizados para a caracterização tecnológica 

 Objectivos dos Ensaios e das Análises Normas de Referência 

(Métodos de Análise) 

1 Granulometria - A distribuição granulométrica (do tamanho dos grãos) dos agregados 

foi obtida por peneiração. O tamanho do “filler” foi estimado utilizando um vibrador. 

EN 1015-1; EN 13279-2; 

Vibrador Alpine. 

Massas volúmicas real e aparente - A massa volúmica aparente dos materiais em  pó 

ou em pasta foi determinada pelo quociente entre a massa e o volume após a 

compactação. 

NP EN 1097-6; EN 1015-

6; 

EN 1015-2. 

Distribuição do volume dos poros (sucção e porometria ao mercúrio) (MIP) - é a 

repartição volumétrica dos poros abertos, considerados como sendo de secção circular. 

Permite obter a porosidade total expressa em percentagem (%) do volume total por 

unidade de massa das amostras e o diâmetro médio dos poros (µm). 

Auto Pore IV de 

Micrometrics (0,5 PSI – 

33.000 PSI). 

2 Espalhamento - Determinação da relação Água/Ligante pelo método da mesa de 

espalhamento. O prato metálico tinha 300 mm de diâmetro; o anel troncocónico molde 

tinha 60 mm de altura, 100 mm de diâmetro na base e 70 mm no topo. A mesa de 

espalhamento foi agitada 15 vezes, com 1 pancada/segundo. 

EN 1015-2; EN 1015-3; 

EN 13279-2. 

 

Variação ponderal e dimensional - Observou-se que o processo de carbonatação 

conduz a um aumento em peso de ligante de cal não-hidráulica de 35%. A carbonatação 

da pasta de cal representa a transformação do hidróxido de cálcio em carbonato de 

cálcio na presença do dióxido de carbono. O processo de carbonatação de 74g de 

Ca(OH)2 produz 100 g de CaCO3 e a evaporação de 18g de água. Isto deve-se ao facto 

da cal captar 44 g de CO2:  

74g Ca(OH)2 + 44g CO2 = 118g CaCO3; 118g CaCO3 – 18g H2O = 100g CaCO3 [1]. 

Foram registadas aos 90 

dias de carbonatação, após 

a moldagem, os valores de 

variação ponderal e 

dimensional dos provetes 

das várias argamassas; 

esses valores foram 

utilizados para avaliar a 

perda de água durante esse 

período. 

Coeficiente de absorção de água (capilaridade) - É determinado pela massa de água 

absorvida durante um certo período de tempo, através de provetes secos (aos 90 dias), 

quando a superfície está em contacto com a água. O coeficiente de absorção de água C, 

foi calculado pela seguinte equação: 

                                                         (Eq. 1)
 

  

M1 e M2 são as massas (kg) dos provetes ao fim de determinados tempos t1 e t2 

(minutos) e S (m
2
) é a área da face inferior do provete que esteve em contacto com a 

água. 

EN 1015-18;  RILEM TC 

25-PEM, Ens. Nº II.6;  

E 393, LNEC. 

Curva de evaporação - A secagem define-se como o processo de perda de água sob a 

forma de vapor num material poroso.  

RILEM TC 25-PEM, Ens. 

Nº II.5. 

3 Módulo de elasticidade dinâmico, determinado pela frequência de ressonância - 

Permite avaliar a suscetibilidade de fissuração das diferentes camadas de stucco ou 

estuque de uma determinada espessura que cobre a alvenaria ou o suporte de fasquio de 

madeira. A um módulo de elasticidade mais baixo corresponde uma menor 

probabilidade de fissuração. Foi determinado para as argamassas, aos 90 dias de 

carbonatação. 

RILEM TC 25-PEM, Ens. 

Nº III.1; Relatório 427/05-

NRI do LNEC. 

Resistência à rotura por compressão e por flexão - Três provetes de cada argamassa, 

endurecida aos 90 dias, foram submetidos aos ensaios de flexão e compressão, usando 

uma velocidade de carga de 50 N/s e 100 N/s respetivamente, tendo sido estimados os 

valores médios, aqui registados. 

EN 1015-11; EN 13279-2; 

RILEM TC 25-PEM, Ens. 

Nº III.5; NP EN 196-1. 

NOTA: Classificação dos Ensaios: 1) de definição da estrutura física; 2) de caracterização das propriedades ligadas à presença e ao movimento 

da água; 3) da coesão interna.  
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Tabela 5: Análises utilizadas para a caracterização mineralógica, química e petrográfica 

Objectivos das Análises Normas de Referência 

(Métodos de Análise) 

Análises radiográfica e difractométrica - As amostras 

foram submetidas à difração dos raios-X (DRX), para 

estudar os componentes minerais.  

Difracção dos raios-X (DRX) através de PAN’alytical; 

Difractometria dos raios-X  através de difractómetro de pó 

X’Pert Pro com detector X’Celerator;  

As amostras foram preparadas em suportes de amostras 

normalizados usando “spiner stage”. Foram aplicados 40kV e 

30mA e foi utilizado o procedimento segundo a geometria 

Bragg-Bentano, entre 7º<2_<80. 

Microscopia electrónica - Exame das superfícies 

exteriores de corte e do interior do material; permitiu 

examinar as características da estrutura cristalina dos 

materiais componentes e das argamassas endurecidas. 

Microscópio electrónico de varrimento (MEV) / (SEM), por 

Philips-FEI/Quanta400 com EDS). 

Mapas de EDS ou EDAX (análise por raios X, da 

dispersão da energia) - A espectroscopia de raios-X com 

dispersão de energia permitiu a análise química dos 

elementos presentes nas amostras. 

Espectroscopia de raios-X com dispersão de energia (EDS)/ 

(EDAX) 

 

Conjugação de várias análises  - A EDS em conjunto 

com as imagens obtidas através de SEM foi possível obter 

a caracterização da estrutura cristalina dos materiais.     

Difracção dos raios-X (DRX); MEV/SEM; Mapas 

EDS/EDAX; 

(MEV, por Philips-FEI/Quanta400 com EDS) 

Área superficial específica (m
2
/g) Brunauer-Emmet-Teller (BET), com dados isotérmicos de 

adsorção física. 

Análise petrográfica - Fornece informação sobre as 

características da textura, dados mineralógicos, formato e 

dimensão dos grão dos agregados, fractura e poros das 

argamassas endurecidas formuladas. 

Microscopia óptica. Microscopia polarizante. Secções finas dos 

estuques foram preparados e examinados com um microscópio 

petrográfico com lentes de 4 escalas usando dois tipos de luz, 

natural e polarizada. 

Discussão dos resultados 

Os resultados obtidos dos ensaios físicos e mecânicos são apresentados na Tabela 6. As Figuras 

2, 3 e 4 apresentam as análises petrográficas e SEM.   

Tabela 6 - Resultados experimentais aos 90 dias (provetes prismáticos de 160 mm x 40 mm x 40 mm) 

Argamassa 

Agua/Ligante 

Vol. 

Aparente 

(kg/m
3
) 

Vari. 

Volum. 

(%) 

Edyn 

(MPa) 

Resist. 

Flexão 

(N/mm
2
) 

Resist. Comp. 

(N/mm
2
) 

Coef. Abs. Água 

(kg/m
2
.min

0,5
) 10-90 

min 

Intonaco de 

Cennini 

A/L=0,82 

1.651,5 Retracção 

97,4 

3.538,4 0,46 1,18 1,41 

Stucco III de 

Rondelet 

A/L=1,03 

1.280,6 Retracção 

66,9 

7.910,8 0,15 2,15 3,13 

Escaiola de 

Leitão 

A/L=1,28 

1.663,3 Retracção 

87,1 

4.484,5 0,73 1,77 1,97 

Stucco II 

(Proposta) 

A/L=1,28 

1.537,7 Retracção 

91 

3.361,1 0,87 2,20 2,42 

Stucco I 

(Esboço) 

A/L=0,80 

1548,6 Retracção 

95,2 

3.162,7 0,93 2,10 2,43 

Massa de 

Estender 

A/L=0,81 

780,5 Expansão 

101,7 

1.537,0 1,47 2,54 8,18 

Scagliola de 

Leitão 

A/L=0,74 

754,2 Expansão 

109,5 

1.705,7 1,90 1,30 2,93 
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Trabalhabilidade. A proporção A/L e a trabalhabilidade para as argamassas frescas foram 

determinadas através da mesa de espalhamento. Para o Stucco II/Proposta obtivemos os valores 

de 1,08 e 185 mm e para a Scagliola os valores de 0,74 e 165±5 mm, respetivamente. Quanto ao 

Stucco II/Proposta, a proporção Água/Ligante e a trabalhabilidade foram determinadas através 

da mesa de espalhamento para obter o valor de referência de 175±10 mm. A mistura proposta 

baseia-se na mistura da Escaiola, com 100% de substituição de areia por filler de pedra calcária. 

A proporção Água/Ligante é superior devido ao tamanho diminuto das partículas de pó de 

mármore [6] e do filler de pedra calcária, que apresentam efeitos similares na redução da 

viscosidade no Stucco II. Para a Scagliola, a trabalhabilidade indicada é questionável pois não é 

possível obter um valor válido devido à elevada viscosidade desta mistura e à total aderência da 

pasta ao anel-molde. Enquanto a mistura da Scagliola foi preparada manualmente e levou 4 

horas, as outras misturas foram preparadas com 1 minuto de mistura manual e 4 minutos de 

mistura mecânica. A proporção volumétrica A/L da Scagliola está de acordo com a receita de 

Luís Leitão [8]. A consistência desta argamassa é plástica e pode ser facilmente espalhada e 

moldada em aplicações rápidas e lisas. 

Análises petrográficas e SEM. Os resultados obtidos através das análises petrográficas e 

SEM são apresentados nas Figuras 2, 3 e 4. As figuras 2.a), 2.c), 2.e), 3.a), 4.a), 4.c) e 4.e) 

apresentam as análises petrográficas e as figuras 2.b), 2.d), 2.f), 3.b), 4.b), 4.d) e 4.f) as análises 

por microscopia electrónica de varrimento (SEM). Segue-se a descrição das características 

petrográficas e cristalinas das sete argamassas formuladas. 

 
Argamassa Microfotografia petrográfica Imagem SEM (2500X) 

Intonaco de Cennini 

 

VA 

(kg/m
3
) 

RC 

(N/mm
2

) 

Abs.Ág

ua 

(%) 

1651,5 1,18 11,9 

 

Mesoporos ≤ 0,1 mm 

Macroporos ≤ 0,5 mm 
2.a 2.b 

Stucco III de Rondelet 

 

VA 

(kg/m
3
) 

RC 

(N/mm
2

) 

Abs.Ág

ua 

(%) 

1280,6 2,15 33,7 

 

Macroporos ≤ 0,5 mm 

Fissuras 2.c 2.d 

Escaiola de Leitão 

 

VA 

(kg/m
3
) 

RC 

(N/mm
2

) 

Abs.Ág

ua 

(%) 

1663,3 1,77 17,5 

 

Mesoporos ≤ 0,1 mm 

Fissuras, espessura ≤ 0,05 mm, 

comprimento ≤ 1 mm 

2.e 2.f 

Fig. 2 – Análises petrográficas e SEM. Intonaco de Cennini; Fig. 2.a): Grãos de quartzo sub-redondos a sub-

angulares (Qz), de tamanho homogéneo, normalmente inferior a 0,4 mm podem ser observados. Alguns grãos 

carbonatados (CaCO3) de tamanhos maiores são também visíveis; a matriz constituída por cal (L) é pequena em 

10 µm 

10 µm 

10 µm 
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quantidade e apresenta vazios (V) de formato alongado (< 0,1 mm) ou de tamanho circular (<0,5 mm). Estes últimos 

podem ter sido originados devido às bolhas de ar formadas no interior da mistura por insuficiente compactação. 

Estes macroporos entram em contacto com os agregados ou estão inseridos na matriz ligante e podem ter influência 

directa na resistência mecânica [Stefanidou]. Fig. 2.b): A argamassa de cal e areia siliciosa (Intonaco de Cennini) 

tem maior quantidade de poros maiores que 10 µm, comparada com as argamassas constituídas essencialmente de 

carbonato de cálcio, Stucco III de Rondelet, Escaiola de Leitão ou Stucco II/Proposta. São estes poros maiores que 

permitem uma maior exposição ao CO2 atmosférico. A argamassa de areia siliciosa tem uma carbonatação muito 

mais rápida, devido a esse facto.  

Stucco III de Rondelet; Fig. 2.c): Apresenta uma textura muito fina, onde áreas com predominância de cal (L) 

distinguem-se das áreas com predominância de pó de mármore (M); alguns fragmentos carbonatados (CaCO3) de 

tamanhos maiores com alguns poros redondos que podem atingir 0,5 mm de diâmetro são observados. Além disso, 

uma fissura (F) que parece corresponder à retracção do material é notória, enquanto áreas com predominância de cal 

e outras com pó de mármore em grande quantidade são observadas, indicando que estes dois materiais não foram 

inteiramente misturados. Os macroporos e fissuras parecem ter influência na resistência e durabilidade do material 

[Stefanidou]. Fig. 2.d): Interior da argamassa de cal e pó de mármore. A superfície do agregado está densamente 

coberta com cristais de carbonato de cálcio. Os vazios estão uniformemente distribuídos e os poros têm 0-10µm. O 

conteúdo mais elevado de cal, em relação ao Intonaco, confere-lhe maior resistência mecânica, mas também maior 

risco de fissuração por retracção durante o endurecimento. 

Escaiola de Leitão; Fig. 2.e): são visíveis fragmentos sub-redondos e sub-angulares de quartzo (Qz), com a 

dimensão máxima de 5 mm, distribuídos numa matriz constituída por uma mistura de cal e pó de mármore (L+M); a 

côr mais escura da matriz deve-se ao cadmium; são frequentes vazios (V) circulares com dimensões de 0,1 mm e 

fissuras (F) são muito frequentes; as fissuras irregulares têm um máximo de comprimento de 1 mm e uma espessura 

máxima de 0,05 mm. Estes mesoporos capilares formam-se na matriz do ligante durante o processo de 

hidratação/presa ou devido à remoção de água durante o endurecimento. Estão relacionados com as propriedades de 

transferência de água. Fig. 2.f): É visível a fissura de interface parcial à volta da partícula de agregado sílica. Não se 

verifica este tipo de fissura de interface no Intonaco de Cennini de cal e areia siliciosa nem no Stucco II/Proposta de 

cal, pó de mármore e finos de calcário. As fissuras ocorrem durante o endurecimento e retracção da argamassa. 

Ocasionalmente, massas de calcite preenchem essas fissuras. Verificam-se vestígios do processo de dissolução-

precipitação do carbonato de cálcio nessas fissuras. Observam-se poros de 0-5µm. 
 

Argamassa Microfotografia petrográfica Imagem SEM (2500X) 

Stucco II/Proposta 

 

VA 

(kg/m
3
) 

RC 

(N/mm
2

) 

Abs.Ág

ua 

(%) 

1537,7 2,2 23,3 

 

Macroporos ≤ 0,4 mm 3.a 3.b 

Fig. 3. Análises petrográfica e SEM. Stucco II / Proposta; Fig. 3.a): numa matriz fina constituída por cal, podem ser 

distinguidos pó de mármore e finos de calcário (M+L+M). Alguns fragmentos vulcânicos (Vf) de tamanho pequeno, 

fragmentos de calcário (L) também são frequentes com uma dimensão máxima de cerca de 0,5 mm. Alguns 

agregados de calcite (CaCO3), que podem corresponder a fragmentos de mármore, e alguns pontos de óxido, que 

correspondem a fragmentos de material vulcânico, são visíveis. Vazios circulares (V) de menos de 0,4 mm são 

frequentes. Fig. 3.b): A superfície do agregado está coberta com cristais de carbonato de cálcio. Os vazios estão 

uniformemente distribuídos e os poros variam entre 0-5µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 µm 
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Argamassa Microfotografia petrográfica Imagem SEM (2500X) 

Stucco I de Leitão /Esboço 

 

VA 

(kg/m
3
) 

RC 

(N/mm
2

) 

Abs.Ág

ua 

(%) 

1548,

6 

2,1 22,6 

 

Macroporos ≤ 0,4 mm 

4.a 4.b 

Massa de Estender de Leitão 

 

VA 

(kg/m
3
) 

RC 

(N/mm
2

) 

Abs.Ág

ua 

(%) 

780,5 2,54 71,7 

 

Macroporos ≤ 0,3 mm 

Mesoporos ≤ 0,1 mm 

4.c 4.d 

Scagliola de Leitão 

 

VA 

(kg/m
3
) 

RC 

(N/mm
2

) 

Abs.Ág

ua 

(%) 

754,2 1,3 25,6 

 

Macroporos ≤ 0,6 mm 

Mesoporos ≤ 0,1 mm 
4.e 4.f 

Fig. 4 – Análises petrográficas e SEM. Esboço de Leitão; Fig. 4.a): Apresenta um aspecto similar à argamassa 

precedente (Stucco II/Proposta), excepto que apresenta mais fragmentos vulcânicos e partículas de óxido. Fig. 4.b): 

As partículas de calcite têm diferentes morfologias e tamanhos; as maiores são cristais angulares uniformes; a sua 

superfície apresenta-se ligeira a densamente coberta por cristais de carbonato de cálcio. Quanto ao gesso, observa-se 

que se apresenta segundo uma massa amorfa, embora ainda se distingam poucos cristais aciculares. Vêm-se vazios 

uniformemente distribuídos e poros de 0-5µm.  

Massa de Estender de Leitão; Fig. 4.c): é um material homogéneo constituído por um aglomerado de cal e gesso 

(L+G), onde alguns nódulos carbonatados se destacados com dimensões normalmente inferiores a 0,2 mm. O 

aspecto notável é a presença de muitos vazios (V), ligeiramente alongados e de contornos irregulares, com uma 

dimensão média de cerca de 0,1 mm. Vazios redondos são menos frequentes e podem ser de maior dimensão (0,3 

mm). Fig. 4.d): De um modo geral, podem-se distinguir cristais aciculares de gesso, de forma prismática e tamanho 

uniforma (10-20µm). Os cristais de CaSO4. 2H2O apresentam-se cobertos ou envolvidos por cristais de calcite em 

forma de rosa. Os poros têm 5-10µm.  

Scagliola de Leitão; Fig. 4.e): é uma mistura homogénea, onde se destaca elevada porosidade com poros de grande 

tamanho (0,6 mm), enquanto a maioria são de pequeno tamanho (0,1 mm). Todos os pontos negros na foto 

correspondem a vazios, que apesar de serem difíceis de distinguir, existem em quantidade significativa. Há algumas 

concentrações de material carbonatado (CaCO3) de maior tamanho (0,2 mm), mas a maioria são de menor tamanho; 

o gesso (G) e os carbonatos de pequenas dimensões constituem a matriz; a cola (Rg), de cor verde escura, distribui-

se através da matriz com concentrações em algumas áreas. Apesar da Scagliola ter, relativamente à Massa de 

Estender, uma percentagem superior de poros verifica-se que apresenta uma menor absorção de água. Tratam-se, por 

conseguinte, na sua maioria, de poros fechados, isolados na estrutura, sem qualquer permeabilidade. Fig. 4.f): Os 

cristais de gesso apresentam-se em folhas e pontas de lança, de tamanhos que variam entre 2-30µm. A deformação 

dos cristais de gesso deve-se á reação com o pigmento azul ultramarino, que reduziu a expansão dos cristais de 

gesso. Não se vislumbram as partículas de cola animal, nesta fração da amostra. 

Retração e Densidade Aparente. As variações dimensionais e por retração e expansão foram 

avaliadas nas três dimensões axiais dos provetes prismáticos ao fim de 90 dias de carbonatação. 

Os valores médios dos seis provetes de cada uma das sete argamassas são apresentados na Tabela 

6. 

Intonaco de Cennini com areia tem o valor mais baixo de retração devido à menor proporção de 

A/L. A retração observa-se especialmente em argamassas com pó de mármore devido a uma 

10 µm 

10 µm 

10 µm 
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proporção A/L superior [4], como é o caso do Stucco III. A elevada proporção pasta de cal/pó de 

mármore resultou numa argamassa com elevada porosidade, deformabilidade e retração como na 

Escaiola e no Stucco II. O Stucco II, que substitui em 100% a areia fina da Escaiola por filler de 

pedra calcária, tem uma retração superior, apesar de ambas as argamassas terem a mesma 

proporção A/L. A substituição de areia por filler de pedra calcária, com propriedades hidráulicas, 

promoveu a perda de água de hidratação residual e restringiu a hidratação. Os elementos 

hidráulicos, que não reagem com a cal, actuam como um filler inerte, reduzindo a retração. 

Apesar da densidade aparente do Stucco II fresco ser superior ao da Escaiola fresca, o Stucco II 

endurecido é mais leve que a Escaiola endurecida, devido à perda de água e, consequentemente, 

esta última tem menor retração. Na Escaiola, a presença de areia origina um maior volume de 

poros de diâmetro >2µm promovendo o acesso do CO2 [5] e a retração por secagem da cal. 

Verifica-se a expansão em argamassas com gesso (Massa de Estender e Scagliola). No Esboço e 

na Massa de Estender, a retração de secagem que caracteriza a cal é compensada pela expansão 

do gesso durante o processo de endurecimento. Na Scagliola, a adição do pigmento azul 

ultramarino reduz a expansão da argamassa de gesso e água de cola, em parte devido à 

diminuição da água de absorção.  

Os valores de densidade aparente mais elevados são os das argamassas com areia normalizada 

(Intonaco de Cennini e Escaiola de Leitão) em comparação com as argamassas com pó de 

mármore ou filler de pedra calcária (Stucco II, Stucco III de Rondelet, Esboço). A Scagliola e a 

Massa de Estender com gesso mostram os valores mais baixos. Esta propriedade é importante no 

comportamento dos tectos de fasquio estucado relativamente à fissuração da camada interna pois 

as argamassas que constituem a última camada devem ser leves. 

Módulo Dinâmico-E, Resistência à Compressão e à Flexão. As argamassas à base de gesso 

têm um módulo de elasticidade dinâmico baixo (Esboço – E=3.163MPa, Massa de Estender – 

E=1.537MPa, e Scagliola – E=1.706MPa). Na mistura de cal aérea/gesso do Esboço o gesso 

acelera a presa da argamassa, e na Massa de Estender e na Scagliola o gesso torna a argamassa 

mais dura, reduzindo os esforços de tensão e prevenido a camada de superfície decorativa da 

fissuração. Por conseguinte, as argamassas de gesso são adequadas para estruturas de madeira 

cobertas de estuque. O Stucco III de Rondelet utilizado em rebocos, cornijas e ornamentações 

atinge o máximo valor Edyn (E=7.911MPa) devido a uma proporção superior de pasta de cal, 

mas, em contrapartida, apresenta a menor resistência à flexão (ver Tabela 6).  

A microestrutura do Stucco III de Rondelet, com pó de mármore, apresenta uma boa ligação entre 

o agregado e a pasta de cal, atingindo um elevado grau de coesão interna e uma elevada 

resistência à compressão. Essa coesão conferida pelo pó de mármore é uma consequência da sua 

elevada área de superfície específica. O pó de calcário e o pó de mármore aumentam a resistência 

à compressão devido ao enchimento dos vazios. A finura do pó de mármore é superior à do pó de 

calcário, conferindo, por isso, boa coesão à Escaiola e ao Stucco II. É de realçar que a Escaiola, 

com 50% de substituição de areia do Intonaco de Cennini por pó de mármore, produz uma 

argamassa com melhor desempenho mecânico. Comparando a Escaiola com o Stucco II, o 

último apresenta propriedades mecânicas superiores devido à substituição de 100% da areia da 

Escaiola por pó de mármore (e maior resistência à compressão, devido ao elevado conteúdo de 

cal). Os valores de resistência à compressão para o Esboço e o Stucco II são semelhantes, devido 

a uma proporção volumétrica Ligante/Agregado semelhante. Contudo, o Esboço, com finos de 

calcário e uma proporção volumétrica A/L inferior, tem uma resistência à flexão superior à do 

Stucco II com filler de calcário, enquanto a resistência à compressão é quase idêntica para as 

duas argamassas. 

Aos 90 dias de cura a resistência mecânica das argamassas à base de cal é inferior à das 

argamassas à base de gesso devido ao processo de carbonatação que pode durar muitos anos, 

aumentando a sua resistência. Argamassas com gesso têm resistência à flexão superior. As 
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argamassas com valores superiores de resistência à compressão são à base de pasta de cal e 

gesso, seguidas das argamassas de pasta de cal e pó de pedra. No Esboço e na Massa de Estender 

o gesso misturado com a pasta de cal aumenta a velocidade de endurecimento e assegura uma 

melhor aderência da argamassa, compensando a aderência mais fraca da cal. As argamassas à 

base de gesso são muito mais duras e compactas que as argamassas à base de cal. 

A Massa de Estender apresenta uma resistência mecânica superior à do Emboço, devido à adição 

de agregados de tamanho médio como os finos utilizados no Esboço, que aumentam os poros 

abertos, promovendo uma carbonatação mais rápida e retardando a carbonatação completa em 

profundidade, para atingir uma resistência mecânica superior. A menor resistência à compressão 

inferior corresponde à Scagliola de gesso e água de cola, e ao Intonaco de Cennini de cal e areia. 

A Scagliola é um material plástico, ideal para fazer elementos decorativos. A adição de cola 

animal aumenta a resistência à flexão da argamassa e funciona como um retardador de 

endurecimento, atuando como inibidor de precipitação para dar tempo para se fazer os elementos 

decorativos e obter uma argamassa de melhor qualidade [1].  

Coeficiente de absorção de água. Rebocos e estuques antigos são caracterizados por 

permitirem a absorção de água e, por conseguinte, facilitarem a sua rápida evaporação. No 

sistema multicamadas dos rebocos e estuques, a camada mais externa tem grande número de 

poros de pequeno diâmetro e a camada interna tem poucos poros de maior diâmetro. Deste modo, 

aumenta-se a resistência da camada externa à penetração da água e evita-se a acumulação de 

humidade no suporte. A camada interna tem uma sucção capilar superior para drenar a água para 

as camadas exteriores. A camada intermédia tem uma capacidade de sucção inferior à anterior, 

aumentando, assim, o conteúdo da camada interna. Sendo resistente ao fluxo de água para o 

exterior, quando a camada intermédia, consideravelmente espessa, acumulou o conteúdo máximo 

de água, então a camada externa transporta a água para o exterior. A camada externa caracteriza-

se por uma grande capacidade de sucção capilar e melhor capacidade de acumulação que a 

camada intermédia.  

Neste estudo, os maiores coeficientes de absorção de água correspondem às argamassas com 

gesso e pó de mármore. Composições como o Esboço, contendo finos de pedra calcária e pó de 

mármore em maior proporção que a pasta de cal, têm uma velocidade inferior de absorção de 

água que a Massa de Estender e o Stucco III de Rondelet, porque os finos bloqueiam os poros. 

Deste modo, o Esboço e Stucco II são mais adequados para a 2ª camada do sistema de 

revestimento de estuque e a Massa de Estender e o Stucco III de Rondelet para a 3ª e última 

camada. A grande proporção de cal adicionada ao Stucco III de Rondelet eleva a percentagem de 

carbonato de cálcio, que aumenta a resistência à humidade e retarda a presa, oferecendo mais 

tempo para os elementos decorativos em relevo. O menor coeficiente de absorção de água é o da 

Scagliola com cola e das argamassas com areia, Intonaco de Cennini e Escaiola. A cola animal 

da Scagliola melhora a impermeabilidade da superfície por reduzir o número e tamanho dos 

poros na argamassa. Na Scagliola, a densificação da argamassa, devido ao efeito de filler do azul 

ultramarino e da cola de coelho, reduz a absorção capilar. Na realidade, o azul ultramarino 

diminui simultaneamente a porosidade e a interconexão dos poros na Scagliola.    

O Intonaco de Cennini apresenta um bom perfile para a 2ª camada onde a composição artística é 

desenhada e depois é coberto pela camada de Intonachino ou base de Água de cal. A Escaiola 

apresenta características positivas para ser aplicada como a 3ª camada decorativa, adequadamente 

protegida dos agentes ambientais tais como o vapor de água atmosférico.  

A resistência à difusão de água do Esboço e do Stucco II é devido à utilização de pó de calcário e 

pó de mármore, aumentando o conteúdo de água. O ensaio de secagem das argamassas à base de 

gesso e da eco-argamassa formulada demonstrou que a retenção de água na argamassa é maior no 

Stucco II devido a finura do pó de calcário, e na Scagliola devido à cola animal [1]. 
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Outras análises. A Tabela 8 compara as tendências de desempenho observadas nas 

argamassas preparadas de acordo com a literatura técnica do século XV ao século XIX, e em 

argamassas históricas e correntes [7-11]. Esta tabela mostra como as antigas receitas apresentam 

porosidade mais elevada e resistência mecânica inferior.  

Tabela 8 – Desempenho de argamassas, referidas nos antigos tratados (Séculos XV a XIX), históricas e correntes: 

tendências observadas 

Medição 

(Unidades) 

Argamassas à 

base de gesso (a) 

Argamassas à 

base de gesso (b) 

Argamassas à base 

de cal (c) 

Argamassas à base 

de cal (d) 

Argamassas à base de 

cal (e) 

 Mi

n. 

Ma

x. 

Mé

d 

Mi

n. 

Ma

x. 

Mé

d 

Mi

n. 

Ma

x. 

Méd Min. Max

. 

Méd Min. Max. Méd 

VA 

(Kg/m3) 

754 154

9 

115

2 

600 150

0 

105

0 

128

1 

166

3 

1472 130

0 

- ≤1300 139

4 

1995 1695 

Edyn 

(MPa) 

153

7 

316

3 

235

0 

- - - 353

8 

791

1 

5725 200

0 

* 

500

0 

* 

≤1000

0 

3500* 

874 7055 3965 

RC 

(N/mm2) 

1.3 2.5 2 2 6 4 1.2 2.2 1.7 0.4 

0.6 

* 

5 

3* 

2.5* 

2.7 

1.8* 

1.6* 

3 3.5 3.3 

RF 

(N/mm2) 

0.9 1.9 1.4 1 2 1.5 0.2 0.7 0.5 0.4 

0.2* 

0.8 

0.7* 

0.6 

0.5* 

1 2 1.5 

CAA 

(kg/m2.min0,5) 

10-90 min 

2.4 8.2 5.3 0.7 1.9 1.3 1.4 3.1 2.3 0.2 

1.5* 

0.4 

1* 

0.3 

1.3* 

0.1 0.9 0.5 

P 

(%) 

22.

6 

71.

7 

47.

2 

- - - 17.

1 

33.

7 

25.4 - - - 9.2 

17.3 

47.2 23 

32.4 

 

VA – Volume Aparente; Módulo-E – Módulo de Elasticidade Dinâmico; RC – Resistência à Compressão; RF – 

Resistência à Flexão; CAA – Coeficiente de Absorção de Água; P – Porosidade; (a) Argamassas à base de gesso 

referidas na literatura técnica do séc. XV ao séc. XIX: provetes prismáticos aos 90 dias (160 mm x 40 mm x 40 

mm); (b) Argamassas à base de gesso correntes segundo EN13279-1:2008; (c) Argamassas à base de cal referidas na 

literatura técnica do séc. XV ao séc. XIX: provetes prismáticos aos 90 dias (160 mm x 40 mm x 40 mm); (d) 

Argamassas à base de cal correntes EN 998-1; * Rebocos de renovação e argamassas de assentamento [7]; (e) 

Argamassas históricas referidas em [8, 9, 10, 11]. 

Conclusões 

As práticas tradicionais e regionais são fontes de conhecimento e artes que podem ser reativadas 

na construção de edifícios contemporâneos e no restauro e reparação de edifícios históricos. 

Deste modo, contribuem para diversificar e otimizar o projecto de rebocos e estuques de 

argamassas à base de cal ou de gesso. Em comparação com as argamassas industriais actuais, as 

antigas argamassas reproduzidas neste trabalho de investigação, parecem ser mais pesadas, com 

menor resistência mecânica, assim como menor resistência à água. Contudo, a sua longevidade e 

durabilidade indicam a necessidade em determinar o seu perfile químico, mecânico e 

higroscópico. 

O pó de calcário e o pó de mármore são desperdícios industriais que podem ser utilizados com 

sucesso (em termos de desempenho) como fillers nas argamassas à base de cal.  

Neste estudo as composições à base de cal com pó de mármore e finos de calcário, semelhantes 

aqueles descritos nos antigos tratados como a Escaiola de Leitão e o Stucco II, para aplicação em 

stuccos decorativos interiores, e o Stucco III de Rondelet e o Esboço de Leitão em stuccos e 

estuques decorativos interiores, dão resultados de resistência mecânica e de absorção de água 

dentro dos parâmetros de especificações. 

A substituição de 100% de areia do rio por detritos industriais, finos de pedra calcária, no Stucco 

II, melhorou a resistência à compressão como é indicado para a argamassa de controle Escaiola 

de Leitão. Cadmio é quimicamente estável e altamente insolúvel e, portanto, pode ser 

introduzido como pigmento na Escaiola e no Stucco II. O azul ultramarino tem uma elevada 
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capacidade de fixação do gesso, é muito resistente à acção do sulfato e reduz a expansão dos 

provetes aos 90 dias de exposição ao sulfato de sódio, melhorando a durabilidade e resistência à 

compressão do estuque à base de gesso com água de cola, a Scagliola. Aos 90 dias, a água de 

cola diminui a resistência à compressão mas aumenta a resistência à flexão. 

As argamassas à base de gesso (Esboço de Leitão, Massa de Estender e Scagliola) têm melhor 

desempenho em estuques interiores, devido à elevada dissolução do gesso e à elevada absorção 

capilar do estuque (Massa de Estender de Leitão). O gesso faz a argamassa mais dura, e desse 

modo, reduz os esforços de tensão que evitam a fissuração da última camada dos estuques 

decorativos, o que é uma característica positiva, especialmente para cobrir suportes flexíveis. Por 

isso, as argamassas de gesso são adequadas para estruturas de madeira estucadas, como tectos e 

tabiques. O Esboço e o Stucco II, tendo uma menor velocidade de absorção de água que a Massa 

de Estender e o Stucco III de Rondelet são adequados para a 3ª e última camada de acabamento. 

No entanto, Stucco II pode ser aplicado na camada externa se a camada precedente for um 

sistema ligante de pasta de cal não-hidráulica misturado com areia calcária, por exemplo. 

As argamassas à base de pasta de cal com areia (Intonaco de Cennini, Escaiola de Leitão), 

devido ao seu baixo coeficiente de absorção de água e retração, apresentam boa resistência à 

humidade e por isso são adequadas para superfícies que exigem maior durabilidade. Contudo, o 

Intonaco de Cennini tem uma resistência mecânica inferior, e necessita de ser coberto por uma 

camada com melhor desempenho mecânico, preparada com cal apagada e creme e pó de 

mármore (Intonachino). 

A composição à base de cal, com pó de mármore ou filler ou finos de calcário, dá os melhores 

resultados mecânicos. A substituição de 100% de areia por finos de pedra calcária (Stucco II) 

aumenta a sua resistência à compressão em 19,5% e a resistência à flexão em 16,1%, enquanto 

diminui a resistência à humidade em 18,6%. 

Rebocos e estuques com pó de mármore (Stucco III de Rondelet, Escaiola de Leitão) têm melhor 

efeito estético, valores moderados de absorção capilar e elevada resistência à água, propriedades 

importantes  na durabilidade e resistência. O Stucco III de Rondelet, a Escaiola de Leitão, o 

Stucco II, a Massa de Estender e a Scagliola têm valores mais elevados para a resistência à 

compressão ou à flexão, uma propriedade necessária do stucco ou do estuque na camada de 

acabamento em comparação com as camadas precedentes. 

Os rebocos e estuques reproduzidos baseados em antigos tratados são essencialmente adequados 

para os sistemas de estuques/rebocos de renovação e preservação de edifícios históricos devido à 

sua porosidade para a permeabilidade ao vapor de água e à sua significativamente reduzida 

condutividade capilar. A presente pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento no projecto, 

otimização, e manufatura de uma nova geração de materiais de construção.   
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Resumo. Nas últimas décadas tem-se verificado que o sector da construção se tornou muito 

importante, não só a nível económico e social, como também a nível ambiental e energético, 

sendo assim necessário desenvolver soluções e estratégias para que a construção, bem como os 

materiais utilizados nesta, se tornem mais sustentáveis. 

Este estudo foi realizado com o objetivo de quantificar e comparar o desempenho ambiental e 

energético de blocos de alvenaria em betão, para soluções de paredes simples, nomeadamente, 

blocos com duas configurações distintas (térmico standard e blocork) e duas composições de 

betão, betão de referência e betão leve com incorporação de cortiça, utilizando a metodologia de 

avaliação do ciclo de vida (ACV). Neste contexto, foi desenvolvido um modelo e elaborado o 

inventário de ciclo de vida para os diferentes blocos, desde a etapa de extração e processamento 

das matérias-primas até à etapa de utilização num determinado cenário. Para a avaliação 

ambiental, foi utilizado o método CML-IA e para a avaliação energética foi considerado o 

método CED – Cumulative Energy Demand.  

Dos resultados obtidos, verificou-se que, a nível ambiental e energético, o bloco de betão 

blocork, fabricado com betão leve com incorporação de cortiça, apresenta melhor desempenho 

global. 

Introdução 

O setor da construção tornou-se muito importante nas últimas décadas, não só a nível económico 

e social, como também a nível do consumo de recursos naturais (consome 50% em massa de 

matérias-primas) e energia (42% da energia produzida), ocupação e uso do solo (interferência 

nos ecossistemas), produção de resíduos e efluentes (líquidos e gasosos) e a nível dos impactes 

ambientais em geral (30% das emissões de carbono). Pelo exposto, constata-se que o setor da 

construção apresenta um grande impacte sobre a sustentabilidade do mundo, sendo necessário 

desenvolver soluções e estratégias para que a construção, bem como os materiais utilizados 

nesta, se tornem mais sustentáveis [1]. 

Neste contexto, tem-se comprovado uma crescente preocupação com o desempenho energético e 

ambiental dos edifícios e dos materiais de construção, o que levou ao desenvolvimento de 

regulamentação adequada. A nível ambiental tem sido crescente a preocupação e necessidade de 

avaliar os impactes do ciclo de vida completo destes materiais, e que já conduziu ao 

desenvolvimento de algumas normas específicas, nomeadamente, as normas ISO 14040, ISO 

14044, ISO 14025 e ISO 21930 e as normas EN 15804, EN 15941, EN 15942, entre outras. 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia que possibilita a quantificação e 

avaliação dos aspetos e potenciais impactes ambientais ao longo do ciclo de vida de um produto 

ou serviço, desde a extração das matérias-primas, até ao seu fim de vida, através da compilação 
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de fluxos de entrada e saída (mássicos e energéticos) [2]. Esta ferramenta baseia-se na análise de 

sistemas onde os processos fazem parte de uma cadeia de subsistemas que trocam entradas e 

saídas entre si [3], permitindo desta forma, identificar as áreas mais críticas ou as passíveis de 

melhoramento. A ACV é constituída por quatro fases distintas, nomeadamente: definição do 

objetivo e âmbito, inventário do ciclo de vida, avaliação de impactes do ciclo de vida e 

interpretação do ciclo de vida [2]. 

Relativamente aos produtos de betão, verifica-se que já existem alguns estudos nos quais é 

utilizada a metodologia de ACV, nomeadamente, em dissertações de mestrado, artigos 

científicos publicados em revista e apresentados em congressos, bem como em declarações 

ambientais de produto (DAPs), sendo estes divididos em dois grupos consoante as fronteiras do 

sistema: 

– Estudos de avaliação de ciclo de vida de produtos de construção, considerando apenas as 

etapas de extração e processamento de matérias-primas, transporte até à unidade fabril e 

produção (cradle-to-gate) [4-17];  

– Estudos de avaliação de ciclo de vida de sistemas construtivos, considerando também as 

etapas de construção, utilização e fim de vida (cradle-to-gate with options ou cradle-to-

grave) [18-26].  

O trabalho realizado no âmbito deste artigo é baseado numa análise de ciclo de vida cradle-to-

gate with options e tem como objetivo quantificar e comparar o desempenho ambiental e 

energético de blocos de alvenaria em betão, para soluções de paredes simples. Avaliaram-se 

paredes com duas configurações de bloco (térmico standard e blocork) e duas composições de 

betão, betão de referência (Ref) e betão leve com incorporação de cortiça (ECG). Para tal, foram 

analisados os consumos, globais e específicos, assim como os impactes ambientais do processo 

produtivo, da construção e da utilização dos mesmos.  

Modelo e Inventário de ciclo de vida  

O modelo de ciclo de vida implementado para os blocos de betão foi desenvolvido tendo como 

referência o contexto português, com base em dados fornecidos pela empresa Fabel, S.A., situada 

em Beire – Paredes, no prazo temporal de um ano, 2012, e em fontes bibliográficas. Neste estudo 

foi considerada a extração e processamento das matérias-primas (A1), o transporte até à fábrica 

(A2), a produção dos blocos de betão (A3), o transporte do produto acabado (A4), o processo de 

construção e instalação dos mesmos (A5) e o uso de energia operacional (B6) para um 

determinado cenário de utilização. No âmbito do estudo não foi considerada a etapa de fim de 

vida (C1-C4), pois esta não apresenta um impacte significativo para edifícios unifamiliares do 

Sul da Europa (menos de 3,2% dos impactes ambientais) [25], bem como a construção da 

unidade fabril e restante infraestrutura, a produção de bens de capital e as atividades pessoais (p. 

ex.: transporte de funcionários). Contudo, não se negligenciou, por módulo, mais de 5 % do 

consumo de energia e da massa como referido na EN 15804:2012 [27]. Pelo exposto, o sistema 

está limitado a jusante pela utilização num determinado cenário e limitado a montante pelo 

processo de extração e transporte das matérias-primas (cradle-to-gate with options), como se 

pode observar no fluxograma da Figura 81. A unidade funcional selecionada, à qual se referem 

todas as entradas e saídas do sistema, foi 1 m
2
 de parede exterior de alvenaria constituída por 

blocos de betão com uma vida útil de referência de 30 anos. 

Etapa de Produção. O processo produtivo de blocos de betão consiste, numa primeira fase, 

na entrada das matérias-primas na fábrica (agregados de diversas qualidades), no transporte das 

mesmas até à sua respetiva torva ou silo e no seu armazenamento temporário. Posteriormente, 

essas matérias-primas são doseadas de acordo com as quantidades definidas numa fórmula e 

transportadas até à central de betão (betoneira), onde são misturadas com cimento e água durante 

um determinado tempo. Finalizado este processo, o alimentador vai encher a forma com a 
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mistura preparada anteriormente, sendo esta, de seguida, compactada dentro do molde através de 

uma vibroprensa, criando assim o bloco desejado. Depois do processo de prensagem, os blocos 

frescos são transportados, por um carro multiforcas, até à estufa de secagem onde permanecem 

cerca de 48h. Após secagem, o multiforcas carrega novamente o material e encaminha-o para a 

linha de paletização automática, na qual, um determinado número de blocos, são colocados em 

paletes e devidamente cintados e marcados. Por fim, as paletes são transportadas até ao local de 

armazenamento. 

Nesta etapa foi considerado 5% de desperdício de matérias-primas e água, com base nos dados 

recolhidos na empresa.  

  
Figura 81: Fluxograma do modelo de ciclo de vida de 1m

2
 de parede exterior constituída por blocos de betão. 

Etapa de Construção/instalação. Para o transporte dos blocos até ao local da obra, 

considerou-se um percurso de 65 km realizados por camiões Euro 4 com uma capacidade entre 

18 e 32 toneladas. 

No processo de construção de 1 m
2
 de parede exterior de alvenaria foi considerado o consumo de 

blocos de betão, de argamassa para assentamento e reboco (interior e exterior), bem como 5% de 

material adicional (em massa) de forma a incluir possíveis perdas. Os equipamentos utilizados na 

construção do edifício e o transporte dos funcionários não foram considerados. 

Cenário de Utilização. Para o cenário de utilização foi selecionada uma moradia unifamiliar 

nova T3, localizada em Vila Real com uma área útil de pavimento de 165 m
2 

e 163 m
2
 de parede 

exterior [28]. Nesta etapa, apenas foi considerado o consumo energético para aquecimento e 

arrefecimento do edifício durante 30 anos, tendo sido excluídos da fronteira do sistema alguns 

processos e equipamentos, nomeadamente, mobília, aplicações elétricas, equipamento de HVAC, 

louça cerâmica, iluminação, aquecimento e consumo de águas. O cálculo do consumo energético 

do edifício foi efetuado de acordo com o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios 

de Habitação (REH) [29] e com as propostas e despacho que estiveram em consulta pública. 

Inventário de ciclo de vida. Na Tabela 29 é apresentado o inventário do ciclo de vida de 1 

m
2
 de parede exterior constituída por blocos de betão de duas configurações distintas (térmico 

standard e blocork) e duas composições de betão (Ref e ECG). Da análise da Tabela 29 verifica-

se que, na etapa de produção, a parede constituída por blocos blocork com composição Ref 

apresenta um maior consumo de areia, brita, óleos/massas lubrificantes, embalagem, eletricidade 

e resíduos produzidos. Em relação ao consumo de cimento e regranulado de cortiça, a parede de 

blocos blocork com composição ECG apresenta um maior consumo. A produção de uma parede 
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de blocos blocork tem maior consumo de água do furo. Na etapa de construção, o consumo de 

argamassa para assentamento e reboco é idêntico para as paredes de blocos com a mesma 

configuração, sendo as paredes constituídas por blocos térmicos standard as que consomem uma 

maior quantidade. Relativamente à produção de resíduos (5%) na etapa de construção e ao 

transporte do produto até à obra, pode-se observar uma variação entre os blocos em estudo 

devido aos seus distintos pesos. Quanto ao consumo de energia para aquecimento e 

arrefecimento, na etapa de utilização, constata-se que a parede de blocos térmicos standard com 

composição Ref apresenta maiores consumos. 

Tabela 29: Inventário do ciclo de vida de 1 m
2
 de parede exterior constituída por blocos de betão. 

 

1 m
2
 de Parede Exterior  

Bloco térmico 

standard 
Bloco blocork 

  

  

  

Unidade Ref ECG Ref ECG 

Etapa de 

Produção 

inputs 

Cimento Portland  t 2,03E-02 2,05E-02 3,25E-02 3,29E-02 

Areia  t 1,15E-01 1,15E-01 1,85E-01 1,84E-01 

Brita  t 1,38E-01 1,29E-01 2,22E-01 2,07E-01 

Regranulado de Cortiça 

(subproduto) 
t - 5,43E-04 - 8,70E-04 

Óleos/massas lubrificantes kg 4,68E-03 4,53E-03 7,51E-03 3,81E-04 

Embalagem kg 5,92E-02 5,72E-02 9,50E-02 9,18E-02 

Eletricidade kWh 1,49E+00 1,44E+00 2,39E+00 2,31E+00 

Água do furo l 1,34E+01 1,34E+01 2,14E+01 2,14E+01 

outputs Resíduos t 7,31E-05 7,06E-05 1,17E-04 1,13E-04 

Etapa de 

Construção 

  
Transporte dos blocos até à 

obra 
tkm 1,79E+01 1,73E+01 2,86E+01 2,76E+01 

inputs Argamassa t 8,55E-02 8,55E-02 6,43E-02 6,43E-02 

outputs Resíduos (5%) t 1,71E-02 1,67E-02 2,40E-02 2,33E-02 

Etapa de 

Utilização 

  Energia para Aquecimento kWh 6,31E+01 5,92E+01 4,73E+01 4,36E+01 

   Energia para Arrefecimento kWh 3,96E+01 3,88E+01 3,64E+01 3,57E+01 

Avaliação de impactes de ciclo de vida 

Na avaliação de impactes do ciclo de vida foi utilizado, para a avaliação ambiental, o método 

CML – IA v4.1, com abordagem midpoint, de acordo com o indicado na EN 15804:2012 [27]. As 

categorias de impacte selecionadas para o estudo correspondem às referidas na mesma norma, 

nomeadamente: aquecimento global (AG), depleção da camada do ozono (DCO), acidificação 

dos recursos hídricos e do solo (AC), eutrofização (EUT), oxidação fotoquímica (OF), depleção 

de recursos abióticos (elementos) (DRA (elementos)), depleção de recursos abióticos (fósseis) 

(DRA (fósseis)). Para a caraterização energética, optou-se pelo método CED – Cumulative 

Energy Demand, o qual avalia o consumo de energia primária renovável e não renovável do ciclo 

de vida do produto. 

Avaliação ambiental comparativa do ciclo de vida dos diferentes blocos. Os resultados da 

avaliação ambiental de 1m
2
 de parede exterior para cada configuração e composição são 

apresentados na Tabela 30. Pela análise da mesma constata-se que, para o módulo de informação 

A1, as paredes constituídas por blocos blocork apresentam uma maior contribuição para todas as 

categorias de impacte. Já para os módulos A2 e A4, a parede com maior potencial impacte 

ambiental, para todas as categorias, é, respetivamente, constituída por blocos blocork com 

composição ECG e blocos blocork com composição Ref. No caso dos módulos de informação 

A5 e B6, a parede constituída por blocos térmicos standard com composição Ref apresenta uma 

maior contribuição para todas as categorias e, para o módulo de informação A3, o mesmo se 
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verifica, com a exceção das categorias de impactes DRA (elementos e fósseis) que apresentam 

um potencial impacte ambiental superior no caso da parede de blocos blocork Ref. 

Tabela 30: Potenciais impactes ambientais de 1 m
2 
de parede exterior constituída por blocos de betão. 

  

AG DCO AC EUT OF 
DRA 

(elementos) 

DRA 

(fósseis) 

kg CO2 eq. kg CFC 11 eq. kg SO2 eq. kg (PO4)
3- eq. 

kg C2H4  

eq. 
kg Sb eq. MJ, PCI 

B
lo

co
 t

ér
m

ic
o

 s
ta

n
d

a
rd

 

R
ef

 

Etapa de 

produção 

A1 1,80E+01 5,87E-07 3,42E-02 7,11E-03 
1,23E-

03 
3,92E-07 

7,93E+0

1 

A2 6,76E-01 9,32E-08 4,08E-03 9,31E-04 
6,56E-

05 
9,05E-10 

8,84E+0

0 

A3 2,87E-01 3,95E-08 1,54E-03 4,31E-04 
7,58E-

05 
1,48E-07 

9,72E+0

0 

A1-

A3 
1,89E+01 7,20E-07 3,98E-02 8,47E-03 

1,37E-

03 
5,41E-07 

9,79E+0

1 

Etapa de 

construção 

A4 2,41E+00 3,62E-07 8,79E-03 1,95E-03 
1,87E-

04 
2,96E-09 

3,13E+0

1 

A5 1,84E+01 9,10E-07 3,36E-02 7,96E-03 
1,22E-

03 
4,64E-07 

1,04E+0

2 

Etapa de 

utilização 
B6 7,13E+01 4,72E-06 6,37E-01 1,07E-01 

2,38E-

02 
5,07E-08 

1,09E+0

3 

E
C

G
 

Etapa de 

produção 

A1 1,81E+01 5,89E-07 3,41E-02 7,10E-03 
1,23E-

03 
3,91E-07 

7,96E+0

1 

A2 6,84E-01 9,43E-08 4,12E-03 9,42E-04 
6,64E-

05 
9,16E-10 

8,95E+0

0 

A3 6,01E-02 5,07E-09 2,50E-04 1,28E-04 
3,73E-

05 
1,43E-07 

6,54E+0

0 

A1-

A3 
1,88E+01 6,88E-07 3,85E-02 8,17E-03 

1,34E-

03 
5,35E-07 

9,50E+0

1 

Etapa de 

construção 

A4 2,33E+00 3,50E-07 8,50E-03 1,88E-03 
1,80E-

04 
2,86E-09 

3,03E+0

1 

A5 1,84E+01 9,08E-07 3,36E-02 7,94E-03 
1,21E-

03 
4,63E-07 

1,04E+0

2 

Etapa de 

utilização 
B6 6,80E+01 4,50E-06 6,08E-01 1,02E-01 

2,27E-

02 
4,83E-08 

1,04E+0

3 

 B
lo

co
 b

lo
co

rk
 

R
ef

 

Etapa de 

produção 

A1 2,88E+01 9,42E-07 5,48E-02 1,14E-02 
1,97E-

03 
6,29E-07 

1,27E+0

2 

A2 1,08E+00 1,49E-07 6,53E-03 1,49E-03 
1,05E-

04 
1,45E-09 

1,42E+0

1 

A3 9,96E-02 8,41E-09 4,15E-04 2,13E-04 
6,19E-

05 
2,37E-07 

1,08E+0

1 

A1-

A3 
3,00E+01 1,10E-06 6,18E-02 1,31E-02 

2,13E-

03 
8,67E-07 

1,52E+0

2 

Etapa de 

construção 

A4 3,84E+00 5,77E-07 1,40E-02 3,11E-03 
2,97E-

04 
4,71E-09 

4,99E+0

1 

A5 1,46E+01 7,20E-07 2,72E-02 6,39E-03 
9,75E-

04 
3,68E-07 

8,30E+0

1 

Etapa de 

utilização 
B6 5,82E+01 3,85E-06 5,19E-01 8,70E-02 

1,94E-

02 
4,13E-08 

8,90E+0

2 

E
C

G
 

Etapa de 

produção 

A1 2,90E+01 9,44E-07 5,47E-02 1,14E-02 
1,98E-

03 
6,28E-07 

1,28E+0

2 

A2 1,10E+00 1,51E-07 6,61E-03 1,51E-03 
1,06E-

04 
1,47E-09 

1,43E+0

1 

A3 9,63E-02 8,13E-09 4,01E-04 2,06E-04 
5,98E-

05 
2,29E-07 

1,05E+0

1 

A1-

A3 
3,02E+01 1,10E-06 6,17E-02 1,31E-02 

2,14E-

03 
8,58E-07 

1,52E+0

2 

Etapa de 

construção 

A4 3,71E+00 5,58E-07 1,35E-02 3,00E-03 
2,87E-

04 
4,55E-09 

4,83E+0

1 

A5 1,46E+01 7,19E-07 2,71E-02 6,38E-03 
9,75E-

04 
3,68E-07 

8,30E+0

1 

Etapa de 

utilização 
B6 5,50E+01 3,64E-06 4,92E-01 8,23E-02 

1,83E-

02 
3,91E-08 

8,43E+0

2 
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Na Figura 82 são apresentados os resultados da avaliação ambiental comparativa das etapas de 

ciclo de vida das diferentes paredes em estudo. Da análise da mesma observa-se que a etapa do 

ciclo de vida com maior contribuição para todas as categorias de impacte, com exceção da 

depleção de recursos abióticos (elementos), e para todas as paredes consideradas, corresponde à 

etapa de utilização (B6). No que diz respeito à depleção de recursos abióticos (elementos), a 

etapa com maior contribuição é a etapa de produção (A1-A3). A etapa de utilização (B6) é a 

etapa com maior contribuição para as categorias de impacte referidas anteriormente, 

representando, entre 53,1% e 64,3% do aquecimento global, entre 60,4% e 70,4% da depleção da 

camada do ozono, mais de 82 % da acidificação e da oxidação fotoquímica e mais de 74% no 

caso da eutrofização e depleção dos recursos abióticos (fósseis), o qual se deve ao consumo de 

energia elétrica para aquecimento e arrefecimento do edifício durante o tempo de vida de 

referência considerado. Quanto à etapa de produção (A1-A3), verifica-se que esta apresenta uma 

maior contribuição para o aquecimento global e depleção da camada do ozono, o qual é atribuído 

ao consumo intensivo de combustíveis fósseis para o processo produtivo de cimento durante o 

módulo de extração e processamento de matérias-primas (A1). As variações que se observam na 

etapa de produção (A1-A3) e no transporte do produto até à obra (A4), para as diferentes 

composições, devem-se ao peso de cada bloco. Já na construção da parede exterior (A5), 

verifica-se que as principais variações estão relacionadas com a quantidade de argamassa 

utilizada para assentamento e reboco. Para todas as categorias de impacte, com exceção da 

depleção de recursos abióticos (elementos), a parede constituída por blocos térmicos standard 

com composição Ref apresenta maior impacte, porque o seu desempenho térmico é inferior ao 

das outras paredes em estudo, e a parede de blocos blocork ECG o menor impacte. No que 

concerne à categoria de impacte, depleção de recursos abióticos (elementos), verifica-se que a 

parede com uma maior contribuição para o impacte é constituída por blocos blocork Ref e a 

parede com menor impacte é constituída por blocos térmicos standard ECG. 

Avaliação energética comparativa do ciclo de vida dos diferentes blocos. Os resultados da 

avaliação energética de 1m
2
 de parede exterior do ciclo de vida dos diferentes blocos em estudo 

são apresentados na Figura 83. Pela análise da mesma é possível identificar que a etapa de 

utilização (B6) tem uma maior contribuição para o consumo de energia não renovável, 

representando entre 60,9% e 70,6% do consumo total. Nesta etapa, verifica-se que a parede com 

maior consumo de energia não renovável é a parede constituída por blocos térmicos standard 

com composição Ref, 870 MJ/m
2
, e a parede com menor consumo é a parede constituída por 

blocos blocork com composição ECG, 777 MJ/m
2
. No que diz respeito à etapa de produção (A1-

A3), observa-se que as variações no consumo energético dos diferentes blocos se devem aos seus 

distintos pesos e que as paredes constituídas por blocos blocork são as que apresentam um maior 

consumo. Na etapa de construção (A4 e A5) também se verifica uma variação no consumo de 

energia não renovável para as paredes com diferentes configurações e composições, a qual se 

deve à diferente quantidade de argamassa utilizada na construção da parede e ao peso de cada 

bloco. A nível global (somatório do consumo de todas as etapas), a parede de blocos térmicos 

standard Ref apresenta o maior consumo de energia não renovável, já a parede de blocos blocork 

ECG apresenta o menor consumo. Relativamente ao consumo de energia renovável constata-se 

que o maior consumo é na etapa de utilização (B6) devido ao consumo de energia elétrica para 

aquecimento e arrefecimento. 
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Figura 82: Avaliação ambiental comparativa das etapas de ciclo de vida das diferentes paredes em estudo. 
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Figura 83: Avaliação energética comparativa das etapas de ciclo de vida das diferentes paredes em estudo. 

Conclusões 

O estudo de ACV apresentado neste artigo teve como principal objetivo avaliar o ciclo de vida de 

  1 m
2
 de parede exterior, constituída por blocos de alvenaria em betão, para soluções de paredes 

simples, com duas configurações distintas (térmico standard e blocork) e duas composições de 

betão (betão de referência (Ref) e betão leve com incorporação de cortiça (ECG)), de forma a 

analisar os seus desempenhos energéticos e ambientais. Neste estudo foi desenvolvido um 

modelo e inventário de ciclo de vida, com base em informação da empresa Fabel, S.A.. Da 

análise do inventário concluiu-se que na etapa de produção, a parede constituída por blocos 

blocork com composição Ref apresenta um maior consumo de areia, brita, óleos/massas 

lubrificantes, embalagem, eletricidade e resíduos produzidos e a parede de blocos blocork com 

composição ECG um maior consumo de cimento e regranulado de cortiça. Quanto ao consumo 

de energia elétrica, na etapa de utilização, verificou-se que a parede de blocos térmicos standard 

com composição Ref apresentava um maior consumo. 

No contexto da avaliação energética observou-se que os maiores consumos são de energia não 

renovável, nomeadamente, de combustíveis fósseis, no processamento de matérias-primas e no 

transporte em geral, e energia elétrica na etapa de utilização, representando a última entre 60,9% 

e 70,6%  do consumo total. No que diz respeito aos cenários de paredes observou-se que a parede 

com um maior consumo de energia não renovável é a parede de blocos térmicos standard Ref e a 

parede com menor consumo é a parede de blocos blocork ECG.  

A nível ambiental concluiu-se que a etapa do ciclo de vida com maior contribuição para todas as 

categorias de impacte, com exceção da depleção de recursos abióticos (elementos), e para todas 

as paredes consideradas, corresponde à etapa de utilização (B6). Em relação aos cenários de 

paredes constatou-se que a parede com pior desempenho é a parede constituída por blocos 

blocork Ref, para a depleção de recursos abióticos (elementos), e a parede de blocos térmicos 

standard com composição Ref, para as restantes categorias. No que diz respeito à parede com 

melhor desempenho observou-se que, para a depleção de recursos abióticos (elementos), é a 

parede constituída por blocos térmicos standard ECG, já para as restantes categorias é a parede 

constituída por blocos blocork ECG. 

Pode-se assim concluir que a etapa de utilização apresenta maior consumo de energia não 

renovável e maior impacte para todas as categorias de impacte, exceto para a categoria depleção 

de recursos abióticos (elementos), que a parede constituída por blocos térmicos standard com 

composição Ref apresenta o pior desempenho tanto a nível ambiental como energético (energia 

primária não renovável) e que a parede constituída por blocos blocork com composição ECG 

apresenta o melhor desempenho. 
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Palavras-chave: Revestimentos de pedra natural, elementos metálicos, corrosão. 

Resumo. A durabilidade dos revestimentos de pedra natural depende da pedra usada, das 

fixações escolhidas e, eventualmente, do material e dimensões das juntas. Todos estes 

componentes devem ser selecionados, especificados e executados corretamente.  

Os revestimentos de pedra natural podem ser fixados de forma direta (colagem ou selagem) ou 

por fixação indireta (essencialmente “gatos” ou estrutura intermédia). O primeiro tipo de fixação 

não é recomendado para elementos de dimensões e massa elevadas, devido aos problemas de 

segurança que origina. Na fixação indireta, um aspeto por vezes insuficientemente considerado é 

o do material das fixações, que deve ser escolhido tendo em conta as suas propriedades 

mecânicas e a sua resistência à corrosão. 

Os mecanismos de degradação suscetíveis de ocorrer nos materiais metálicos (aço-carbono e aço-

inoxidável) expostos ao ambiente exterior são: corrosão uniforme, corrosão galvânica, corrosão 

por picada, corrosão intergranular e corrosão sob tensão. 

Estes mecanismos podem ocorrer pela exposição dos elementos metálicos a meios ambientes 

agressivos (ambientes marítimos, chuvas ácidas, etc.), pelo contacto entre materiais metálicos 

diferentes e ainda pelas condições de fabrico e armazenamento, onde pode ocorrer contaminação 

dos elementos metálicos. A utilização de peças soldadas nos elementos metálicos (como pinos ou 

reforços) pode também potenciar o surgimento de corrosão. 

A falha de um elemento metálico de fixação pode comprometer a integridade mecânica do 

sistema e consequentemente a segurança da estrutura, pessoas e bens.  

Nesta comunicação pretende destacar-se a importância da escolha e manuseamento adequados 

desses elementos, através da análise de situações correntes em obra e em fábrica que podem 

facilitar a ocorrência de corrosão. 

Introdução 

Os revestimentos de pedra natural são usados como revestimentos de acabamento e decoração. 

Este tipo de revestimento contribui também para a estanquidade assim como para a proteção 

mecânica (por exemplo, contra ações de choque) e química (por exemplo, contra a poluição 

atmosférica).  

Os processos de fixação ao suporte destes revestimentos podem ser constituídos por fixação 

direta (colagem ou selagem) ou por fixação indireta (“gatos” ou estrutura intermédia constituída 

por perfis metálicos). 

A fixação direta não é recomendada para elementos de dimensões e massa elevadas, devido aos 

problemas de segurança que origina. No que diz respeito à fixação indireta, um aspeto por vezes 

insuficientemente considerado é o do material das fixações, dado que os elementos metálicos que 

constituem o sistema devem ser escolhidos tendo em conta as suas propriedades mecânicas e a 

sua resistência à corrosão.  

mailto:scosta@lnec.pt
mailto:rveiga@lnec.pt
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Os sistemas de fixação indireta ao suporte de placas de pedra natural devem estar concebidos 

para poderem ser utilizados em fachadas com irregularidades (planos irregulares), permitindo 

uma fácil regulação em profundidade da distância entre a parede de suporte e a placa de pedra. A 

aplicação em obra por fixação indireta pressupõe a existência de um elemento de suporte 

suficientemente resistente e estável, no qual se fixem ou chumbem os sistemas. Consideram-se 

geralmente adequados os suportes de betão armado que verifiquem uma resistência à 

compressão, aos 28 dias de idade, superior ou igual a 15 MPa e em que a altura dos paramentos 

não seja superior a 28 m. [1, 2, 3]. Outros tipos de suporte, como as alvenarias de tijolo furado, 

devem ser cuidadosamente avaliadas, caso a caso, quanto à sua capacidade para receber em 

condições de segurança este tipo de revestimento. 

Apesar de serem sistemas seguros e poderem ser dimensionados de forma mais fiável e precisa 

que as fixações diretas, estes sistemas têm também algumas vulnerabilidades, que podem levar 

ao seu fracasso, entre as quais se destaca a suscetibilidade à corrosão. Uma das formas de evitar 

esse problema é a seleção dos materiais com elevada resistência à corrosão. 

Este artigo tem como objetivo alertar para os tipos de corrosão passíveis de ocorrer nos 

elementos metálicos de fixação de placas de pedra e para a importância da escolha adequada dos 

materiais metálicos a usar na fixação das pedras, bem como do manuseamento e armazenamento 

dos elementos metálicos para um desempenho adequado do sistema a nível de revestimento 

(estanquidade e durabilidade) e de segurança. 

Problemas dos sistemas de fixação 

Fixação por colagem ou selagem das pedras. A fixação de pedras em fachadas por simples 

colagem ou por selagem tem elevados riscos de segurança, devido a vários fatores, entre os quais 

se destacam os seguintes: 

a) Tensões de difícil quantificação em fase de projeto geradas pela restrição de deformações, 

por exemplo de origem térmica e hígrica, ou devidas a deslocamentos dos edifícios, 

principalmente a alturas elevadas, ou ainda causadas pelas deformações naturais da 

própria pedra.   

b) Perda de eficácia do produto de colagem com o envelhecimento, nomeadamente devido 

aos ciclos humedecimento / secagem sofridos em ambiente exterior. 

c) Deficiências na aplicação, difíceis de controlar pela fiscalização. 

Assim, o LNEC considera não recomendável a fixação de pedras por colagem ou selagem, pelo 

menos para placas de pedra de área superior a 900 cm
2
 e massa superior a 40 kg/m

2 
[1, 2, 3, 4]. 

Fixações mecânicas através de “gatos” metálicos. Considera-se, assim, que a fixação 

mecânica, nomeadamente através de elementos metálicos, é a mais adequada para placas de 

pedra com dimensões elevadas. 

Um dos tipos de fixação por elementos metálicos mais utilizada, é a fixação pontual, designada 

por fixação por gatos (Fig. 1). Contudo, este tipo de fixação tem também riscos que devem ser 

considerados e evitados, por meio de especificações apropriadas no projeto e de uma aplicação 

informada e correta.  

Alguns aspetos a ter em conta são os seguintes [4, 5]: 

a) O mau dimensionamento dos elementos de fixação ou a falta de verticalidade dos 

paramentos, podem originar deformações elevadas das peças levando a que uma fiada de 

pedras passe a descarregar sobre a fiada subjacente; esta situação pode originar a 

instabilização do sistema, ou o desprendimento de placas por rotação para o exterior até à 

saída dos pinos dos “gatos”. 

b) Erro na colocação dos elementos de fixação pode levar a uma distribuição de forças 

assimétrica e à consequente sobrecarga de alguns dos elementos. 

c) Rotura das placas de pedra nos pontos de inserção dos pinos dos elementos de fixação, 
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originando o desprendimento dessas placas. 

d) Corrosão dos elementos metálicos de fixação, reduzindo gradualmente a sua eficácia. 

Assim, para que este tipo de fixação de pedras seja seguro, é necessário um dimensionamento 

correto, um adequado planeamento da sua localização na parede e uma escolha das placas de 

pedra que evite a fragilidade nas zonas de inserção. Finalmente, é também necessária uma 

seleção criteriosa de elementos de fixação de boa qualidade e proteção contra a corrosão 

adequadas à sua localização no edifício e grau de exposição. 

O problema da corrosão, geralmente superficialmente abordado neste contexto, será analisado de 

forma mais detalhada no capítulo seguinte. 

Este problema é comum a todos os tipos de fixação mecânica, incluindo as fixações por estrutura 

intermédia. 

 

 

 

Figura 1 – “Gatos” metálicos usados na fixação de revestimentos de pedra natural. 

Corrosão das fixações mecânicas 

A corrosão pode ser definida como a deterioração de um material por ação do meio envolvente, 

aliada ou não a esforços mecânicos. Esta forma de degradação pode causar estragos em 

praticamente todos os materiais levando ao desperdício de recursos valiosos, perda ou 

contaminação dos produtos, redução da eficiência e custos de manutenção. Mais grave que tudo 

o resto, este processo coloca ainda em risco a segurança de pessoas e bens [6, 7]. 

No caso dos metais, a corrosão consiste geralmente na sua oxidação, pelo que se trata de um 

fenómeno de natureza eletroquímica. A corrosão metálica resulta da tendência da matéria em 

evoluir para o seu estado de menor energia, geralmente o estado em que ocorre na natureza. Pelo 

que quanto maior for a energia necessária para a produção do metal, maior será a sua tendência 

para se corroer [6]. 

A corrosão pode ocorrer de diversas formas; a identificação correta do tipo de corrosão é 

fundamental na avaliação do fenómeno, ou seja, saber qual o mecanismo de corrosão e esclarecer 

quais as medidas adequadas de proteção.  

Os mecanismos de degradação suscetíveis de ocorrer nos materiais metálicos (aço-carbono e aço-

inoxidável) expostos ao ambiente exterior são: corrosão uniforme, corrosão galvânica, corrosão 

por picada, corrosão intergranular e corrosão sob tensão. 

Estes mecanismos podem ocorrer pela exposição dos elementos metálicos a meios ambientes 

agressivos (ambientes marítimos, chuvas ácidas, etc.), pelo contacto entre materiais metálicos 

diferentes e ainda pelas condições de fabrico e armazenamento, onde pode ocorrer contaminação 
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dos elementos metálicos. A utilização de peças soldadas nos elementos metálicos (como pinos ou 

reforços) pode também potenciar o surgimento de corrosão. 

Corrosão uniforme. A corrosão uniforme ou generalizada é um tipo de corrosão que ocorre 

igualmente em toda a superfície do metal. A perda de material é mais ou menos uniforme numa 

dada superfície, e o metal pode perder o seu brilho e tornar-se rugoso. 

As peças metálicas utilizadas nas fixações de revestimentos de parede estão sujeitas a uma 

corrosão uniforme atmosférica (Fig. 2), que decorre da associação da humidade do ar às 

condições ambientais, tais como ambientes marítimos e ambientes húmidos industriais poluídos 

onde há mais contaminantes aéreos.  

Na ausência de um revestimento do elemento de fixação, a corrosão pode ser generalizada o que 

se traduz numa perda de espessura (Fig. 1 a)). Nos casos em que os elementos de fixação 

possuem um revestimento de proteção, a existência de falhas pontuais pode promover a corrosão 

(Fig. 1 b)). A perda de material poderá não ser evidente, embora normalmente se formem óxidos 

(p. ex no caso dos metais compostos maioritariamente por ferro, ocorre a formação de óxidos de 

cor vermelha – ferrugem) em larga escala.  

A proteção a logo prazo de um metal em ambientes corrosivos passa pela preparação da 

superfície metálica e aplicação de revestimento anticorrosivo adequado. [8]. 

 

   

 

 
Figura 2 – Observação de corrosão uniforme atmosférica numa fixação metálica: a) pormenor de corrosão uniforme 

da porca e b) pormenor de corrosão uniforme do perno. 

Corrosão galvânica. A corrosão galvânica ocorre quando dois metais diferentes são postos 

em contacto na presença de um eletrólito e a diferença de potenciais entre eles dá origem à 

passagem de uma corrente elétrica Assim, o metal de potencial mais baixo funcionará como 

ânodo, corroendo-se preferencialmente, enquanto o metal de potencial mais elevado se torna o 

cátodo, ficando protegido da corrosão. A corrosão galvânica pode, assim, ser reconhecida pela 

ocorrência de corrosão nas juntas entre metais diferentes [6]. Nas fixações metálicas este tipo de 

corrosão ocorre quando a estrutura da fixação e a porca ou a anilha não são do mesmo material. 

A Fig. 3 evidencia o início do processo de corrosão  junto da anilha e um estado avançado de 

degradação do mesmo após alguns meses de exposição. 

A melhor forma de prevenção passa por um bom planeamento dos materiais a utilizar em 

projeto, de forma a evitar a conjugação de metais diferentes e com potenciais muito afastados na 

a) 

b) 
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série galvânica (Tabela 1). A conjugação de aço carbono e aço inoxidável revela-se incompatível, 

enquanto a conjugação de alumínio e zinco se considera compatível. Sendo necessário usar 

metais diferentes, sempre que possível deve evitar-se o contacto entre os dois metais diferentes 

colocando um isolante entre eles (p. ex. uma anilha em teflon). É aconselhável aplicarem-se 

revestimentos anticorrosivos e conservá-los em bom estado, sobretudo os que revestem o ânodo 

[6, 9, 10]. 

Na tabela 1, os metais que apresentam potencial galvânico positivo e de valor superior são os 

mais resistentes à corrosão, necessitando de maior potencial eléctrico para que ocorra a sua 

degradação. 

  
 

Figura 3 – Observação de corrosão galvânica na parte superior da fixação junto da anilha. 

Tabela 1 – Série galvânica em meio de cloreto de sódio (NaCl) a 3%, Adaptado de [6].  

Potenciais Galvânicos (em solução de NaCl 3%) 

Platina (Pt) +0,47 V 

Titânio (Ti) +0,37 V 

Crómio (Cr) +0,23 V 

Prata (Ag) +0,20 V 

Cobre (Cu) +0,05 V 

Níquel (Ni) -0,02 V 

Estanho (Sn) -0,25 V 

Chumbo (Pb) -0,26 V 

Ferro (Fe) -0,50 V 

Cádmio (Cd) -0,52 V 

Alumínio (Al) -0,63 V 

Zinco (Zn) -0,83 V 

Magnésio (Mg) -1,45 V 

Corrosão por picadas. A corrosão por picadas é uma forma de corrosão localizada que se 

traduz na formação de orifícios com uma área pequena e que podem atingir uma profundidade 

considerável (picadas), podendo ser difícil de detetar. Ocorre em materiais passivados, 

normalmente protegidos por uma camada protetora sólida, de óxidos ou de hidróxidos, na 

presença de certos iões agressivos, como os halogenetos, e em particular, os cloretos.  

Entre os materiais mais suscetíveis à corrosão por picadas encontram-se os aços inoxidáveis, o 

alumínio (e suas ligas) e o ferro, o que a torna num dos tipos de corrosão mais temidos. Materiais 

normalmente considerados imunes à corrosão, como os aços inoxidáveis, devem a sua resistência 

à formação de um filme natural de óxidos e hidróxidos que os protegem do meio corrosivo. 

Contudo é exatamente nestes materiais que, através da rotura localizada do filme passivo, ocorre 

a corrosão por picadas [6, 11].  
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No caso das fixações metálicas, a corrosão por picadas ocorre no seguimento do rompimento 

do filme protetor por manuseamento e acondicionamento indevidos das mesmas. O uso de 

ferramentas desadequadas na montagem das peças é um outro fator de contaminação (Fig. 4). 

 

 

 
Figura 4 – Observação marcas e corrosão por picadas (em pormenor). 

Corrosão intergranular. A corrosão intergranular é uma forma de ataque localizado, na 

qual a faixa estreita, situada junto aos limites de grão de uma liga metálica, é corroída 

preferencialmente. Este tipo de corrosão deve-se à formação de microcélulas de corrosão nas 

vizinhanças dos limites de grão (Fig. 5). À medida que a corrosão se propaga, as propriedades 

mecânicas do material são profundamente afetadas e pode ocorrer fratura perante solicitações 

mecânicas. A suscetibilidade à corrosão intergranular está geralmente associada a tratamentos 

térmicos. A soldadura é provavelmente a causa mais frequente de corrosão intergranular, já que o 

metal do lado da soldadura é aquecido num intervalo de temperaturas de que podem resultar 

mudanças de fase na solução sólida. [11] 

A prevenção deste tipo de corrosão pode fazer-se através do tratamento a quente da peça após a 

soldadura, envolvendo um aquecimento acima das temperaturas de sensibilização (400 - 850 ºC 

para o aço inoxidável), seguido de arrefecimento rápido (têmpera). Este processo visa obter uma 

determinada microestrutura que resulta na melhoria das propriedades mecânicas do material [6, 

12, 13]. 

Corrosão sob tensão. A corrosão sob tensão (CST) resulta da combinação de um material 

suscetivel, da tensão aplicada e do meio corrosivo, pelo que a fratura ocorre num tempo mais 

curto do que o esperado pela soma das ações isoladas da tensão e do meio agressivo. Uma vez 

que se trata de um fenómeno localizado, a maior parte do material não é afetada, enquanto em 

alguns locais se formam fissuras (Fig. 6) que vão progredindo através do metal ou liga. [11] 

A prevenção da corrosão sob tensão pode conseguir-se através de: 

a) diminuição dos valores da tensão de cedência para valores abaixo do limite mínimo para 

a ocorrência de CST (quando este limite existe); 

b) eliminação de elementos químicos no meio corrosivo, por exemplo hidróxidos, cloretos e 

oxigénio (por desgaseificação, desmineralização ou destilação); 
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c) substituição da liga por outra menos suscetível à CST,  dado  que o comportamento das 

ligas depende do meio envolvente, p. ex. em zonas próximas do mar com elevada 

concentração de cloretos, deve proceder-se à substituição da liga com baixo teor em 

crómio e níquel por uma com teor superior; p. ex. o aço inoxidável AISI 304 (18,1% Cr e 

8,3% Ni) pelo aço inoxidável AISI 316 (17,2% Cr e 10,2% Ni) [13]; 

d) utilização de revestimentos que evitem o contacto metal/meio. [6,10, 14] 

 

 
Figura 5 – Representação esquemática do precipitado de carboneto no limite de grão durante a corrosão 

intergranular de um aço inoxidável. Adaptado de [12]. 

No caso das fixações metálicas conseguem-se prever os locais que irão sofrer maiores tensões de 

tração (Fig. 7) e que são mais suscetíveis à CST. Tendo em conta o material metálico a utilizar e 

o peso das pedras, associado ao ambiente mais ou menos agressivo a que sejam sujeitas, é 

fundamental proceder a um planeamento adequado e ao cálculo das cargas admissíveis de acordo 

com a Regulamentação em vigor, para que o sistema funcione em segurança. 

 
Figura 6 – Imagem ilustrativa do fenómeno corrosão sob tensão. 
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Figura 7 – Esquemas exemplificativos das fixações metálicas por “gatos”. As zonas sujeitas à ocorrência de CST 

estão assinaladas. 

Conclusões 

Os sistemas de fixação de tipo mecânico podem ser dimensionados de forma mais precisa e 

fiável, permitindo assim maiores condições de segurança dos revestimentos de fachadas de 

placas de pedra. 

No entanto, mesmo estes sistemas têm vulnerabilidades que devem ser tidas em conta, de forma 

a garantir o seu bom desempenho e durabilidade. 

Assim, é fundamental cumprir os seguintes princípios básicos na seleção e aplicação de sistemas 

metálicos de fixação mecânica de placas de pedra: 

 Os elementos de fixação devem ser dimensionados (cálculo das cargas admissíveis) de 

acordo com a dimensão e peso das placas de pedra a suportar. 

 O material dos elementos de fixação deve ser selecionado de acordo com as suas 

propriedades mecânicas e resistência à corrosão, tendo em conta os esforços a que serão 

sujeitos e o meio ambiente envolvente. 

 Os materiais selecionados devem ser compatíveis electroquimicamente entre si e/ou 

serem revestidos por um filme protetor anticorrosão; a superfície de contacto entre eles deve 

ainda ser uniforme. 

 O armazenamento em fábrica e em obra deve ser feito de modo a garantir a não 

contaminação e a não danificação dos elementos de fixação. 

 As ferramentas utilizadas na aplicação dos elementos de fixação devem ser inertes, de 

forma a não causar danos na superfície dos mesmos e a evitar contaminações. 
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Resumo: O tratamento térmico da madeira é uma alternativa promissora na melhoria da sua 

estabilidade dimensional. A ação da temperatura garante um produto com esta qualidade, 

apresentando melhor desempenho em ambientes com alta umidade. Para comprovar o efeito 

positivo deste tratamento, o envelhecimento natural é um ensaio em que os corpos de prova 

são expostos às intemperies por um determinado período de tempo. Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do envelhecimento natural em painéis MDF 

tratados termicamente. Foram utilizados painéis MDF comerciais produzidos com a madeira 

de pinus e adesivo uréia-formaldeído. O delineamento experimental se constitui de sete 

tratamentos, três temperaturas de tratamento térmico (200, 225 e 250
o
C) e dois tempos (5 e 

10 minutos), e um tratamento testemunha (sem tratamento térmico). Estes foram expostos às 

intempéries por 40 dias e os dados climatológicos foram monitorados diariamente. Mediante 

os resultados pode-se concluir que: 1) Verificou-se uma tendência de diminuição da densidade 

com o aumento do tempo e da temperatura de tratamento térmico; 2) O tempo e a temperatura do 

tratamento térmico não apresentaram efeito sobre a propriedade de MOE à flexão estática; 3) 

Houve interação entre o tempo e a temperatura de tratamento térmico para a propriedade MOR; e 

4) O tratamento térmico dos painéis MDF não permitiram a manutenção das propiedades de 

MOR e MOE à flexão estática após o envelhecimento natural. 

Introdução 

A produção de painéis de madeira possui uma tendência crescente devido a fatores como à 

escassez de madeira de grandes diâmetros e ao acelerado desenvolvimento tecnológico quanto à 

produção de painéis, além da forte pressão ambiental e a aceitação do mercado quanto à 

substituição dos produtos advindos de madeira sólida por painéis de madeira reconstituída Vieira 

et al. [1].  

Dentre os painéis de madeira, destaca-se o MDF (Medium Density Fiberboard) com um aspecto 

compacto que lhe aproxima da madeira maciça. Isto ocorre devido ao tamanho de seus 

componentes, as fibras, componentes básicos da madeira, todas similares, bem como a sua alta 

densidade sob alta pressão Gay et al. [2]. 

É um tipo de painel muito utilizado pela indústria moveleira, sendo que sua resistência à 

umidade é exigida em acabamentos de banheiros, portas, janelas e outros aplicativos em interior 

de construções, onde a resistência às condições de umidade ou intermitente a molhar são 

requisitos importantes Torquato [3]. 

Para melhorar sua estabilidade dimensional, alguns métodos e procedimentos têm sido estudados 

como o tratamento térmico Mendes, Paul et al., Sekino et al. [4, 5, 6].  
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O tratamento térmico da madeira, sob temperaturas elevadas, é um método eficaz para melhorar 

a estabilidade dimensional e resistência biológica frente aos organismos xilófagos Rousset et al. 

[7]. 

Há duas formas de tratamento térmico: o pré-tratamento térmico que é efetuado sobre a matéria-

prima dos painéis, ou seja, sobre as partículas; e o pós-tratamento térmico que é efetuado sobre 

os painéis depois de consolidados e estabilizados. O benefício do pré-tratamento está relacionado 

com a degradação química dos constituintes das partículas, o que promove uma redução na 

higroscopicidade da madeira e, por consequência, uma diminuição na absorção de água e 

inchamento em espessura. Com o pós-tratamento, a melhoria da estabilidade dimensional é 

obtida, principalmente, pela libertação da tensão de compressão Mendes et al. [8]. 

Embora haja diferença nas técnicas aplicadas nos tratamentos térmicos, a base principal é a 

mesma, ou seja, a madeira é aquecida à alta temperatura em uma atmosfera pobre em oxigênio 

Mendes [4]. O nível da temperatura utilizada irá depender do grau de modificação da madeira 

que se pretende obter. 

Com a obtenção de uma menor variação os painéis podem ser utilizados por mais tempo em 

determinadas situações expostas à umidade, haja visto sua manutenção de resistência. Um 

ensaio que visa simular sua resistência quando expostos a essas variáveis, é  o 

envelhecimento natural. Este ensaio promove a exposição destes painéis ao tempo por um 

curto período e, posteriormente são realizados ensaios mecânicos, determinando assim a 

perda de resistência. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do envelhecimento natural em 

painéis MDF tratados termicamente. 

Materiais e Métodos 

Materiais. Foram utilizados painéis MDF comerciais produzidos com a madeira de pinus e 

adesivo uréia-formaldeído, proveniente de indústria brasileira. O delineamento experimental 

pode ser visualizado na Tabela 1. Sendo avaliado três níveis de temperatura (200, 225 e 250°C) 

associado a dois tempos de tratamento térmico (5 e 10 minutos). 

Tabela 1: Descrição dos tratamentos 

Tratamento Temperatura (
o
C) Tempo (minutos) 

Testemunha - - 

1 
200 

5 

2 10 

3 
225 

5 

4 10 

5 
250 

5 

6 10 

Tratamento térmico. O tratamento térmico foi realizado mediante a utilização de uma prensa 

automática, com controle de temperatura, tempo e pressão. A pressão utilizada para o tratamento 

térmico foi de 0,5 kgf/cm², sendo esta apenas para promover contato adequado entre os pratos da 

prensa e o painel, com a finalidade de facilitar a condução da temperatura. Os tempos e o nível 

de temperatura foram modificados de acordo com cada tratamento. 

Obtenção dos corpos de prova. Com o auxílio de uma serra circular foram retirados corpos 

de prova nas dimensões de 250x50mm. Posteriormente, os corpos de prova foram mantidos em 

câmara de climatização (temperatura de 20 ± 1ºC e umidade relativa de 60 ± 5 %) até atingirem 

massa constante. 
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Envelhecimento Natural. O ensaio de envelhecimento natural foi realizado utilizando uma 

mesa inclinada a 30
o
 voltada para o norte magnético. Os corpos de prova foram expostos às 

intemperies por 40 dias e os dados climatológicos foram monitorados diariamente.  

Posteriormente foi realizado o ensaio de Módulo de elasticidade (MOE) e Módulo de ruptura 

(MOR) à flexão estática para a avaliação da perda de resistência das propriedades mecânicas DIN 

52362 [9]. Foi realizada a avaliação da densidade aparente dos painéis ASTM D1037 [10]. 

Análise estatística dos dados. A análise foi conduzida em um delineamento inteiramente 

casualizado, em que os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 3 x 2 (três níveis de 

temperatura – 200, 225 e 250°C e dois tempos de tratamento térmico – 5 e 10 minutos), além de 

um tratamento adicional. Para a comparação entre os painéis com tratamento térmico e os painéis 

sem tratamento térmico utilizou-se o teste de média de dunett, a 5% significancia. Enquanto que 

o teste de média de Scott-knott, também a 5% de significancia, foi utilizado para avaliar o efeito 

da temperatura e do tempo de tratamento sobre as propiedades dos paínéis MDF. 

Resultados e discussão 

Estão demonstrados na Tabela 2 os valores médios da densidade aparente dos painéis, antes e 

após o envelhecimento natural, e a sua variação para todos os tratamentos. 

Tabela 2: Densidade aparente dos painéis antes e após envelhecimento natural 

Tratamentos 
Densidade aparente (g/cm³) 

Δ (%) 
Antes do envelhecimento Após o envelhecimento 

Testemunha 0,680 
(0,03)

 Aa 0,601 
(0,03)

 Ab -11,6 

200
o
C 5' 0,657 

(0,03)
 Aa 0,617 

(0,01)
 Ab -6,1 

200
o
C 10' 0,650 

(0,01)
 Aa 0,622 

(0,02)
 Ab -4,3 

225
o
C 5' 0,630 

(0,01)
 Ba 0,628 

(0,01)
 Aa -0,3 

225
o
C 10' 0,630 

(0,02)
 Ba 0,624 

(0,03)
 Aa -0,9 

250
o
C 5' 0,627 

(0,01)
 Ba 0,628 

(0,05)
 Aa 1,6 

250
o
C 10' 0,600 

(0,01)
 Ca 0,603 

(0,05)
 Aa 0,5 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Scott-

knott a um nível de significância de 5%. Os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Antes e após o envelhecimento natural, todos os tratamentos apresentaram densidade aparente 

com valores médios entre 0,600 e 0,680 g/cm
3
, o que os classificam como painéis de média 

densidade, referindo-se a valores entre 0,59 e 0,80 g/cm
3
 NBR 14810-3 [11].  

Para os painéis antes do envelhecimento verificou-se a tendência de diminuição da densidade 

com o aumento do tempo e da temperatura de tratamento térmico. Os painéis tratados 

termicamente a 250°C e tempo de 10 minutos obtiveram os menores valores médios, 

diferenciando-se estatisticamente dos demais. Apenas os painéis tratados na temperatura de 

200°C, em ambos os tempos – 5 e 10 minutos, não apresentaram diferenciação estatística em 

relação aos painéis testemunha. Após o envelhecimento natural, todos os tratamentos foram 

estatisticamente iguais. 

Dentro de cada tratamento avaliado, somente os painéis testemunha e os painéis tratados a 200
o
C 

nos dois tempos diferiram estatisticamente antes e após o envelhecimento, reduzindo os valores 

médios de densidade aparente e apresentando as maiores variações, sendo estas de -11,6; -6,1 e -

4,3% para os painéis testemunha, tratados a 200
o
C por 5 e 10 minutos, respectivamente. As 

demais variações obtidas ficaram na faixa de -0,9 a 1,6%.  

Esta redução da densidade aparente nestes tratamentos é devido ao aumento da espessura desses 

painéis após serem submetidos ao envelhecimento natural (Tabela 3). 

 

 



 

590 

Tabela 3: Espessura dos painéis antes e após envelhecimento acelerado 

Tratamentos 
Espessura (cm) 

Δ (%) 
Antes do envelhecimento Após o envelhecimento 

Testemunha 15,0 
(0,6)

 Aa 16,8 
(0,5)

 Ab 12,0 

200
o
C 5' 15,3 

(0,3)
 Aa 16,2 

(0,2)
 Ab 5,9 

200
o
C 10' 15,3 

(0,1)
 Aa 16,3 

(0,2)
 Ab 6,5 

225
o
C 5' 15,7 

(0,2)
 Aa 16,3 

(0,2)
 Ab 3,8 

225
o
C 10' 15,7 

(0,3)
 Aa 16,1 

(0,3)
 Aa 2,5 

250
o
C 5' 15,9 

(0,5)
 Aa 16,2 

(0,2)
 Aa 1,9 

250
o
C 10' 16,0 

(0,5)
 Aa 16,3 

(0,3)
 Aa 1,8 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Scott-

knott a um nível de significância de 5%. Os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Conforme a Tabela 3 observa-se que todos os tratamentos antes e após o envelhecimento natural 

foram estatisticamente iguais. Porém, avaliando o efeito do envelhecimento dentro de cada 

tratamento, nota-se que os painéis testemunha, os painéis tratados a 200
o
C nos dois tempos e os 

painéis tratados a 225
o
C no tempo de 5 minutos foram estatisticamente distintos. Os demais 

tratamentos não apresentaram variação significativa da espessura quando comparado os painéis 

antes e após o envelhecimento, fato que comprova a eficiência do tratamento térmico sobre a 

estabilidade dimensional dos painéis MDF. Os painéis apresentaram variação da espessura na 

faixa de 1,8 a 12%. 

Estão apresentados na Tabela 4 os valores médios de módulo de elasticidade (MOE) e módulo de 

ruptura (MOR). Também está disposta a variação dos valores médios dos painéis tratados 

termicamente envelhecidos em relação aos painéis testemunha. 

Tabela 4:Valores médios de módulo de elasticidade e módulo de ruptura à flexão estática após envelhecimento 

natural 

Tratamentos 
MOE ∆ MOR ∆ 

MPa 

200
o
C 5’ 1567,1 

(203,6)
 
ns

 -8,9 26,4 
(2,3)

 * -11,7 

200
o
C 10’ 1460,8 

(111,3)
 
ns

 -15,1 21,9 
(0,6)

 * -26,8 

225
o
C 5’ 1390,3 

(194,0)
 
ns

 -19,2 20,6 
(1,9)

 * -31,1 

225
o
C 10’ 1419,6 

(72,8)
 
ns

 -17,5 18,8 
(0,7)

 * -37,1 

250
o
C 5’ 1618,7 

(443,5)
 
ns

 -5,9 19,0 
(0,8)

 * -36,5 

250
o
C 10’ 1444,9 

(47,3)
 
ns

 -16,0 18,6 
(0,5)

 * -37,8 

Testemunha 1720,4 
 

29,9 
 

*Difere estatisticamente pelo Teste de Dunnett (α=0.05) do tratamento testemunha;  

ns Não difere estatisticamente pelo teste de Dunnett (α=0.01) do tratamento testemunha. 

Observa-se que todos os painéis que passaram por tratamento térmico apresentaram diminuição 

significativa dos valores de MOR apresentando reduções de -11,7 à -37,8%. Para o MOE não 

houve diferença estatística em relação aos painéis testemunha, porém houve variações na faixa 

de -5,9 à -19,2%.  

Com a realização do tratamento térmico há perda de massa durante o aquecimento e, 

consequentemente redução das propriedades mecânicas Ayrilmis et al.  [12], fato esse verificado 

na Tabela 2. O envelhecimento natural também promoveu redução destas propiedades, uma vez 

que  há aumento da espessura destes painéis, promovendo diminuição da densidade e 

degradando, em partes, o próprio adesivo utilizado na produção dos painéis Oliveira [13]. 

Oliveira [13], avaliando o envelhecimento natural em painéis MDP comerciais de eucalipto, 

pinus e bagaço de cana por quatro meses, foram observadas redução do MOE e MOR na ordem 

de -39,2 e -36,0%; -19,7 e -23,8% e -35,6 e -31,7%, respectivamente  
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Garzon et al. [14] avaliaram propriedades mecânicas após seis ciclos de envelhecimento 

acelerado em painéis de bagaço de cana produzidos com adesivo poliuretano à base de óleo de 

rícino. Foram obtidas reduções para MOE e MOR de -81,2 e -71,4%, respectivamente  

Scatolino et al. [15] Avaliaram a perda de resistência mecânica de painéis MDP de bagaço de 

cana foi avaliada após ciclos de envelhecimento acelerado e foi obtida uma diminuição de 66% 

do MOE com 3 ciclos de envelhecimento e de 77% com 6 ciclos de envelhecimento. Enquanto 

que para o MOR, as reduções foram de 37% quando realizado 3 ciclos de envelhecimento e 49% 

com 6 ciclos de envelhecimento. 

Comparando os valores obtidos às normas de comercialização, nenhum tratamento obteve o 

valor mínimo estipulados pelas normas EN 312 e ANSI A208.1 [16, 17] para a propriedade 

MOE, que são de 1943,8 e 1800 MPa, respectivamente. Para a propriedade MOR, todos os 

tratamentos conseguiram atingir os valores mínimos estipulados pelas normas EN 312 e ANSI 

A208.1 [16, 17], que são de 12,8 e 13,0 MPa, respectivamente.  

Nas Tabelas 5 e 6 estão os valores médios de MOE em função da temperatura e do tempo. Não 

houve interação entre os fatores temperatura e tempo de tratamento térmico para essa 

propriedade, assim como também não foi observado efeito significativo do nível de temperatura 

e do tempo de tratamento térmico. 

Tabela 5:Valores médios de MOE em função da temperatura 

Temperatura (°C) MOE (MPa) 

200 1513,9 
(162,2)

 a 

225 1405,0 
(136,5)

 a 

250 1531,8 
(306,4)

 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de 

significância. Dentro dos parênteses encontram-se o desvio padrão. 

Tabela 6: Valores médios de MOE em função do tempo 

Tempo (min.) MOE (MPa) 

5 1525,3 
(280,4)

 a 

10 1441,8 
(87,6)

 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de 

significância. Dentro dos parênteses encontram-se o desvio padrão. 

Na Tabela 7 estão os valores médios de MOR em função da temperatura e do tempo. Houve 

interação entre os fatores temperatura e tempo de tratamento térmico. 

Tabela 7: Interação entre tempo e temperatura para o MOR à flexão estática após envelhecimento natural 

Temperatura 

(
o
C) 

Tempo (minutos) 

5 10 

200 26,4 
(2,3)

 Aa 21,9 
(0,6)

  Ab 

225 20,6 
(1,9)

  Ba 18,8 
(0,7)

 Ba 

250 19,0 
(0,8)

  Ba 18,6 
(0,5)

  Ba 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si 

pelo teste Scott-knott a um nível de significância de 5%. Os valores entre parênteses 

correspondem ao desvio padrão. 

Conforme observado, dentro dos tempos de 5 e 10 minutos, somente a temperatura de 200
o
C foi 

estatisticamente diferente das demais, apresentando o maior valor médio. Dentro de cada 

temperatura, houve efeito do tempo de tratamento térmico apenas na temperatura a 200
o
C, sendo 
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o tempo de 10 minutos o que apresentou o menor valor médio de MOR. De forma geral, com o 

aumento do tempo e da temperatura de tratamento térmico houve redução dos valores de MOR. 

Conclusões 

Verificou-se uma tendência de diminuição da densidade com o aumento do tempo e da 

temperatura de tratamento térmico; 

O tempo e a temperatura do tratamento térmico não apresentaram efeito sobre a propriedade de 

MOE à flexão estática; 

Houve interação entre o tempo e a temperatura de tratamento térmico para a propriedade MOR; 

O tratamento térmico dos painéis MDF não permitiram a manutenção das propiedades de MOR e 

MOE à flexão estática após o envelhecimento natural. 
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Resumo: A comunicação começa por uma breve abordagem do sistema de revestimento de 

piso em pedra calcária, incluindo a seleção da pedra e aspetos relacionados com o processo 

de construção. Seguem-se algumas considerações sobre a manutenção e conservação deste 

tipo de revestimento, e descreve-se o trabalho experimental que consistiu em simular um 

plano de limpeza com produtos de mercado sobre as litologias azul Valverde e vidraço de 

Moleanos. Através de ensaios de laboratório foi analisada a evolução do aspeto superficial, a 

massa volúmica e a porosidade dos provetes. 

Introdução 

A utilização da pedra calcária como revestimento de piso remonta a gerações, mas atualmente os 

padrões de qualidade e durabilidade são mais exigentes, os investimentos associados são 

elevados e mais elevados ainda, são os custos decorrentes da fase de exploração e manutenção do 

edificado. 

Conhecer a pedra calcária, as suas qualidades e fragilidades, quando aplicada em revestimentos 

de piso, é pois o desafio que se coloca. 

A heterogeneidade química das rochas, ainda que da mesma natureza, é por diversas vezes um 

inibidor na deteção da patologia e preconização adequada de tratamento preventivo ou corretivo. 

No edificado português, as pedras de origem sedimentar mais utilizadas variam entre versões 

mais ou menos compactas, resistentes e duráveis (Lioz, Alpinina ou Azulino Cascais) e 

variedades mais brandas e porosas, de comportamento sofrível (vidraço de Moleanos e a pedra de 

Ançã). 

Sistema de revestimento de piso 

Num revestimento de piso é frequente que a preocupação principal se detenha à superfície do 

material eleito. A expressão sistema de revestimento reporta à necessidade de incluir os outros 

elementos distintos do revestimento em si, no processo de decisão e de acordo com as exigências 

funcionais que lhe estão associadas. 

A seleção e aceitação da pedra devem seguir procedimentos rígidos quanto à aceitação in loco: 

 Deve ser apresentada uma amostra representativa constituída por pelo menos quatro 

peças, por tipo de pedra e com dimensão significativa; 

 As peças a aplicar não devem apresentar defeitos naturais que prejudiquem o seu 

comportamento futuro, quer do ponto de vista estético, quer de resistência; 

 Deve haver ausência de riscos, mossas e arestas esmilhadas; 

 Antes da aplicação, deve ser feita a preparação e distribuição das peças nos locais, 

antecedidos de especial atenção ao seu armazenamento. 

A base de assentamento preferencial é, de um modo geral, uma base monolítica tão homogénea 

quanto possível e que ofereça uma resistência mecânica adequada aos esforços que lhe irão ser 

transmitidos. 
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O revestimento de piso tem por função, entre outras, a otimização do comportamento das bases 

de assentamento, devendo proporcionar-lhe melhores condições de limpeza, higiene e 

simultaneamente conferir-lhe um aspeto estético agradável, confortável e seguro. 

Sobre a betonilha de regularização importa referir que antes da execução desta camada, devem 

ser tidos alguns cuidados: 

 A superfície não deverá apresentar-se polida, e se assim for, dever-se-á proceder à sua 

picagem, criando rugosidade para haver boa aderência; 

 Devem ser removidos restos de betão, gorduras, poeiras ou outros materiais que possam 

prejudicar a ligação que se pretende; 

 Antes da aplicação da betonilha, a superfície deverá ser lavada com água potável, 

devendo esta humedecer o betão, para depois não segregar a água da amassadura; 

 Com auxílio de um escovão será assente uma pasta forte de cimento que deverá receber a 

betonilha de imediato. Esta aguada poderá ser substituída por produtos já preparados, 

disponíveis no mercado e com esta função. 

Na fase de colagem, embora ainda se utilizem argamassas tradicionais, no caso dos materiais 

minerais não é recomendada a sua utilização caso não se verifique uma correta secagem das 

argamassas antes do preenchimento das juntas. Frequentemente são utilizados cimentos cola de 

ligantes mistos, através do método de colagem dupla, pese embora em alguns a sua composição 

alcalina não seja a mais aconselhável. As resinas já se encontram amplamente divulgadas e 

conferem maior garantia de sucesso. 

O revestimento do piso deve passar sempre por baixo do rodapé, ou caso exista, por baixo do 

revestimento da parede. Desta forma evitar-se-ão infiltrações e empoçamento de águas. 

As juntas de dilatação estruturais devem ser sempre transpostas para a superfície, podendo ficar 

visíveis ou ocultas. 

As juntas periféricas de dessolidarização, com aproximadamente 10 mm de largura, fazem a 

transição do revestimento do pavimento com os elementos emergentes da superfície (paredes, 

pilares) ou com outros revestimentos, de modo a inviabilizar qualquer tipo de ligação rígida. 

As juntas de dilatação não estrutural são necessárias devido a fenómenos higrotérmicos e devem 

desenvolver-se a cada 5 a 6 m de aplicação ou a cada 20 a 35 m² de superfície, caso se tratem de 

pavimentos interiores ou exteriores, respetivamente. Devem ser materializadas através de uma 

largura de junta maior ou igual a 5 mm [1], devidamente preenchida com empanque de fundo de 

junta e acabamento com mastique elástico. 

Em pavimentos exteriores é fundamental que estas juntas sejam coincidentes com as juntas de 

esquartelamento da betonilha de suporte. 

As juntas de movimento ou assentamento devem permitir trocas de humidade entre o suporte e o 

exterior, devendo por isso ser permeáveis ao vapor de água. O material de preenchimento destas 

juntas deve prever reduzida retração de secagem, trabalhabilidade, boa adesão e capacidade de 

absorção de deformações, evitando a introdução de tensões que possam dar origem a situações 

patológicas. A largura da junta e o tipo de argamassa escolhida para o efeito é preponderante para 

a diminuição do módulo de deformação do sistema, sendo recomendável um valor superior a 2 

mm, de acordo no entanto com o tipo de material de revestimento e a sua dimensão. 

Manutenção e conservação 

A manutenção deve ser considerada como um fator essencial na gestão das edificações, sendo 

fundamental não considerar apenas ao seu custo inicial. Para um edifício com uma vida útil de 50 

anos, os custos relacionadas com as fases de conceção e de execução representam cerca de 20 a 

25% dos custos totais, enquanto a fase de exploração e manutenção constituem 75 a 80% desses 

mesmos custos [2]. 
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Apesar de a manutenção ser uma fase pós conceção e execução, não pode de todo ser relegada 

para último plano e muito menos negligenciada, sendo essencial oferecer-lhe especial atenção, 

não só devido aos custos que lhe estão associados, mas também e acima de tudo, numa 

perspetiva pró-ativa. A manutenção deve ser parte integrante de toda a cadeia produtiva, desde a 

conceção, execução e posterior utilização [3]. 

Na fase de projeto é premente a necessidade de elaborar e implementar um Plano de Manutenção 

em Fase de Projeto (PMFP), transversal a todas as especialidades que o compõem. 

A compatibilidade do PMFP com as soluções escolhidas, complementado com previsão de 

custos associados à sua exploração e manutenção ao longo da vida útil do empreendimento, deve 

ser encarada como uma das peças chave do projeto, atendendo aos avultados custos associados a 

esta temática. A existência deste elemento permitiria não só, a otimização das soluções 

projetadas, mas também a possibilidade de previsão económica das futuras operações de 

manutenção. 

Apresentam-se em seguida, alguns exemplos de medidas de mitigação da patologia e dos custos 

associados à manutenção, em fase de projeto: 

 Escolha de materiais com resistência físico-mecânica adequada ao fim a que se destinam, 

assim como o tipo de acabamento; 

 Correto dimensionamento da espessura das lajes de pavimento para o fim a que se 

destinam, não descurando se o seu assentamento se realiza sobre base flexível ou rígida 

(fig. 1); 

 
Fig. 1 - Ineficaz dimensionamento de laje de pavimento exterior em Lioz (veículos) 

 Todas as arestas devem apresentar-se boleadas. Arestas vivas não são compatíveis com 

pedras calcárias macias (fig. 2); 

 Devem ser acautelados caminhos dedicados à evacuação de águas assim como 

dispositivos de drenagem, evitando a formação de caminhos preferenciais de 

escorrimento; 

 Estudo de soluções eficazes e duradouras no tratamento de juntas de dilatação estruturais 

expostas à intempérie; 

 Acautelar que todas as zonas sejam acessíveis a operações de limpeza e manutenção. Na 

figura 3 representa-se uma zona exterior com acesso a operações de manutenção inviável. 

Indicam-se a seguir exemplos de boas práticas na fase de construção: 

 Efetuar uma correta seleção das peças a aplicar; 

 Reconhecer a vantagem das argamassas pré-doseadas e sua compatibilidade com adesivos 

de colagem e o tratamento de juntas; 

 Garantir a horizontalidade e planeza das superfícies. Ressaltos são sinónimo de riscos de 

segurança e acumulação de resíduos; 

 Garantir pendentes adequadas. É comum verificar-se este tipo de problema em cobertores 

de escadas, com acumulação de água (fig. 4); 

 



 

596 

  
Fig. 2 - Cobertor exterior, em vidraço de Moleanos 

amaciado, com aresta viva 

Fig. 3 - Espaço exíguo com 15 cm de largura e 

profundidade máxima de 1,50 m 

 

 Elaboração de um dossier técnico com propostas de manutenção e respetiva periocidade, 

de acordo com indicações dos fornecedores; 

 Criação de boletim de acompanhamento durante a fase de garantia, onde seriam 

registadas situações patológicas, suas causas, medidas corretivas e custos associados. 

 
Fig. 4 - Deficiente execução de pendente e parca manutenção 

Durante a fase de serviço devem ser realizadas as seguintes ações: 

 Colmatar fissuras e cavidades que surjam na superfície do revestimento; 

 Manter as juntas em perfeitas condições; 

 Não utilização de substâncias quimicamente agressivas; 

 Não permitir a utilização de cargas excessivas em pavimentos; 

 Efetuar limpeza adequada. 

Quanto à limpeza tudo o que não se encontre num plano de edificado histórico pode ser limpo de 

forma industrial mas com controlo [4]. Como industrial pode-se entender a repetição soluções 

testadas em situações semelhantes, com controlo considera-se a necessidade de efetuar um ensaio 

prévio numa pequena porção, acrescentando-se também que o método de limpeza depende da 

natureza, da sujidade e das caraterísticas minero-físico-químicas da rocha e do seu estado de 

conservação. Os critérios gerais que devem presidir às operações de limpeza da pedra natural são 

os seguintes [5]: 

 Deve poder ser controlável em todas as suas fases; 

 Deve ser gradativo e seletivo; 

 Não deve originar materiais perigosos para a sua conservação (sais solúveis); 

 Não deve originar modificações nas superfícies limpas (microfissuras e desgaste) que 

possam acelerar o processo de degradação. 
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Trabalho experimental 

Na manutenção da pedra natural e num âmbito industrial ou em grande escala, é necessário 

existir algum rigor, pois estão associadas condições contratuais exigentes. A utilização de 

produtos e tratamentos específicos, com penalizações associadas à sua não observância, assim 

como responsabilização por eventuais danos provocados, são uma realidade que obriga as 

entidades a alguma cautela neste domínio. No entanto, e num cariz doméstico, é vulgar a 

utilização de produtos de limpeza correntes, vulgo “lava-tudo”, que se apresentam disponíveis 

no mercado e teoricamente adequados para todas as superfícies laváveis.  

Tendo como ponto de partida o fato de os revestimentos em pedra, não acolherem na 

generalidade dos seus utilizadores, métodos de manutenção adequados, pretendeu-se simular um 

esquema vulgar de manutenção e limpeza sobre pavimentos em pedra calcária.  

Neste caso, a escolha recaiu sobre as litologias vidraço de Moleanos (Alcobaça) e azul Valverde 

(concelho de Santarém), atendendo à sua ampla utilização em pavimentos de edificado recente, 

com 12 a 15 anos de idade, na região de Lisboa. 

Pretendeu-se sujeitar assim, provetes destes dois tipos de pedra à exposição de produtos de 

limpeza correntes e existentes no mercado, efetuando ao longo do processo de manutenção, 

ensaios e registos que permitissem identificar e tornar mensurável a sua influência sobre algumas 

das suas caraterísticas físicas e aspeto visual. 

     Plano de ensaio. Sendo uma das caraterísticas das pedras calcárias a sua elevada porosidade, 

verifica-se ser de todo conveniente identificar qual o impacte da utilização de produtos químicos 

de limpeza na sua superfície, como contributo ou não para o seu incremento, tornando-a mais 

suscetível a quadros de patologia e reduzindo significativamente o seu desempenho como 

material nobre de revestimento. 

No âmbito do trabalho experimental, identificaram-se os seguintes pontos mensuráveis: 

 Macroescopia (alteração no aspeto visual): brilho, cor e rugosidade; 

 Massa volúmica aparente; 

 Porosidade aberta. 

O trabalho experimental realizado procurou garantir condições de execução o mais idênticas 

possível a uma real situação de manutenção. 

De modo a considerar a heterogeneidade natural correspondente ao mesmo tipo de pedra foram 

selecionados para ensaio, doze provetes de pedra natural calcária, seis de Moleanos e seis de azul 

Valverde, ambos com acabamento amaciado e com 200 mm x 100 mm x 20 mm de dimensão 

(fig. 5). Além destes provetes, foram também consideradas duas amostras (uma de cada tipo de 

pedra) identificadas como “base”, que serviram de referencial e aferição das alterações 

superficiais surgidas durante e após o ensaio. 

 

Fig. 5 - Provetes de pedra natural de vidraço de Moleanos e azul Valverde 

De acordo com o objetivo traçado para o trabalho experimental: identificar as alterações antes, 

durante e após sujeição a simulação de manutenção corrente, o plano de ensaio assentou numa 

metodologia básica de utilização pedonal e manutenção de âmbito doméstico correspondente a 

um período temporal de 365 dias e uma frequência de 4 manutenções semanais. 
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A fim de possibilitar a obtenção de resultados e conclusões compatíveis com o tempo pré 

determinado para a elaboração do projeto, houve necessidade de converter a sua duração real de 

um ano, em aproximadamente três meses de trabalho experimental. Tal situação foi conseguida, 

através da sujeição das amostras a oito manutenções diárias durante um período de vinte e seis 

dias, alternados com trabalho laboratorial para aferição da evolução das caraterísticas em estudo 

e ao longo de quatro pontos de paragem, correspondentes à fase inicial, e após 25, 50 e 100% do 

tempo decorrido, correspondentes às designações T0, T1, T2 e T3, à frente utilizadas. 

Esquematiza-se na tabela 1 o plano de ensaio implementado. 

Tabela 1: Plano de ensaio - simulação de um ano de manutenção do revestimento 

 
Quanto ao tipo de produtos de limpeza utilizados e após breve análise de hábitos de consumo, a 

escolha recaiu sobre produtos “lava-tudo”, habitualmente usados para limpeza de pavimentos. 

Registe-se que uma escolha sensata para este tipo de material recairia sobre um produto de 

limpeza com pH neutro. O produto B contém amoniacal na sua composição, e o produto C 

contém uma mistura de agentes de branqueamento à base de cloro e hipoclorito de sódio 

(lixívia). O fato de terem sido eleitos dois produtos distintos, pretende simular uma real situação 

de manutenção, pois é comum a não fidelização a um produto de limpeza.  

Atendendo a que o real período de manutenção simulado é de 1 ano, o desgaste pedonal 

correspondente a este período, foi também considerado. Tal simulação foi conseguida através da 

utilização de um esfregão macio, que a cada uma das lavagens foi utilizado sobre a superfície da 

pedra. 

     Macroescopia. Independentemente dos ensaios de caraterização efetuados, e que definem 

determinado tipo de pedra natural quanto às suas caraterísticas mecânicas, físicas e químicas, não 

pode ser descurada a importância da observação sensorial, através da visão e do tato. 

Num contexto económico ou mesmo social, a pedra como material de revestimento é na maioria 

das vezes associada à sua beleza e uniformidade estética, em detrimento das suas caraterísticas 

físico-mecânicas. Daí a importância da avaliação macroscópica e sua mensurabilidade no 

contexto do presente estudo. 

Na descrição macroscópica de referência, o azul Valverde carateriza-se por ser um calcário 

cinzento-azulado com pequenas manchas dispersas de tonalidade mais clara e elementos 

grosseiros, calciclástico e pouco bioclástico, ou seja, com poucos fragmentos de material 

orgânico (conchas, por exemplo). Per si o vidraço de Moleanos, também de origem calcária, 

apresenta tonalidades variáveis desde o branco ao castanho, grosseiramente calciclástico, com 
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poucas concreções esféricas formadas genericamente em torno de um núcleo (oolítico) e 

abundantemente bioclástico. 

De forma a ser possível identificar e caraterizar com mais rigor as amostras em estudo, foi 

adotado o recurso a lupa com luz de led incorporada e ampliação de 45 vezes. 

Após identificadas as amostras a serem submetidas a ensaio, procedeu-se à sua observação, 

análise e registo, podendo referir-se que as mesmas se apresentam com estrutura semelhante às 

amostras base de referência. A superfície é macia ao toque e não se verifica a existência de 

riscos. 

     Massa volúmica aparente e porosidade aberta. Os valores da massa volúmica aparente e 

porosidade aberta das pedras naturais são determinados tendo em conta o procedimento de ensaio 

estabelecido pela norma NP EN 1936:2008. 

Após secagem até massa constante, a massa volúmica aparente e a porosidade aberta são 

determinadas através da absorção de água sob vácuo e da pesagem de provetes imersos. Neste 

caso não será determinada a porosidade total e a massa volúmica real, pois a necessidade de 

reduzir os provetes a pó não é compatível com o objetivo evolutivo do ensaio. 

Os provetes a sujeitar a ensaio foram secos até massa constante em estufa previamente aquecida 

a (70 ± 5) °C. 

Após determinação da massa seca (md), os provetes foram inseridos num exsicador e sujeitos a 

uma depressão de (2,0 ± 0,7) kPa = (15 ± 5) mm de Hg. Esta depressão foi mantida durante (2 ± 

0,2) h, por forma a eliminar o ar contido nos poros abertos dos provetes.  

Posteriormente os provetes em subpressão foram imersos em água destilada pelo período de 24 

horas. É de salientar a necessidade de manter a depressão durante o enchimento do exsicador. Tal 

situação foi conseguida, através da criação de um sistema simples, tal como indicado na figura 6. 

 
Fig. 6 - Sistema de simulação de recipiente de vácuo para cada uma das litologias 

Foi depois introduzida no recipiente e de forma gradual (durante 15 minutos), água destilada à 

temperatura de (20 ± 5) °C, mantendo a depressão. Depois de todos os provetes imersos, foi 

restaurada a pressão atmosférica no interior do recipiente, ficando os provetes sujeitos a esta 

durante (24 ± 2) horas. 

Decorrido este intervalo de tempo, os provetes imersos foram pesados, determinando-se a sua 

massa imersa em água (mh). Os provetes foram depois limpos com recurso a um pano húmido, 

tendo-se procedido de imediato a nova pesagem, determinando-se assim a massa do provete 

saturado (ms). 

O valor da massa volúmica aparente permite obter uma aproximação do grau de compacidade da 

pedra, sendo a razão entre a massa do provete seco e o seu volume aparente e dada pela equação 

1. 
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   (Eq. 1) 

Em que as variáveis representam: 

ρb = massa volúmica aparente [kg/m
3
]  md = massa do provete seco [g] 

ms = massa do provete saturado [g]   mh = massa do provete imerso [g] 

ρrh = massa volúmica real da água a 20°C - 998 [kg/m
3
] 

A porosidade [4] de uma rocha é a razão entre o volume de vazios e o volume aparente de uma 

amostra, ou seja o seu volume total. A existência destes vazios e de acordo com a sua forma e 

origem conduzem a poros ou fissuras. Esta é uma caraterística estrutural destes materiais e 

depende da sua dimensão e disposição. A porosidade está estreitamente relacionada com o 

tamanho e distribuição dos grãos que compõem a rocha, assim como o tipo de contato que 

estabelecem entre si. 

À primeira vista, poder-se-á dizer que uma pedra demasiado porosa é pouco resistente à 

compressão, permeável e geladiça, ou seja, quanto maior for a porosidade de uma pedra tanto 

menor será a sua durabilidade. No entanto esta regra não é linear, pois pedras com a mesma 

porosidade podem apresentar capacidades de absorção distintas devido à existência de diferentes 

estruturas de redes capilares. Diferentes distribuições e tamanhos de poros poderão conduzir à 

necessidade de estudos sobre a estrutura porosa. 

A porosidade aberta é a razão entre o volume dos poros abertos e o volume aparente do provete e 

é calculada através da equação 2. 

                    (2) 

Em que as variáveis são: 

p0 = porosidade aberta [%]                                  md = massa do provete seco [g] 

ms = massa do provete saturado [g]   mh = massa do provete imerso [g] 

     Simulação da limpeza. Após preparadas as soluções, diluídas conforme recomendação 

inscrita no rótulo de cada um dos produtos, os provetes foram sujeitos a 8 lavagens diárias num 

total de 26 dias de acordo com o procedimento indicado na figura 7. 

De acordo com o plano de ensaio previsto, decorridos 7 dias (T1), 15 dias (T2) e 26 dias (T3) 

correspondentes respetivamente a 56, 120 e 208 lavagens do esquema de manutenção proposto, 

foram calculados os valores da massa volúmica aparente e da porosidade aberta. Numa situação 

real estes períodos corresponderiam a 13, 26 e 52 semanas de manutenção, respetivamente.   

O acabamento amaciado que dotava inicialmente as superfícies de meio brilho foi ficando 

adulterado. A textura ficou menos macia, houve perda de brilho e de material, aspetos estes 

identificáveis a olho nu. De qualquer forma é de ressalvar que a estrutura superficial se manteve 

na maioria das amostras, embora se tenha registado o aparecimento de alguns cristais mais 

visíveis. 

Quanto ao azul Valverde e apesar das suas caraterísticas físico-mecânicas comparativamente ao 

vidraço de Moleanos serem superiores, apresentou-se visualmente mais alterado desde o fim do 

primeiro período de manutenção. Ficaram notórias à vista desarmada, a perda do brilho e o 

aparecimento de cavidades superficiais bem como o aumento da rugosidade. 

Indica-se na tabela 2 o registo de pontos notáveis observados com recurso a lupa, no fim da 

simulação do ensaio de manutenção (T3) para quatro das amostras ensaiadas. 
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Fig. 7 - Procedimento de limpeza 

Tabela 2 - Vidraço de Moleanos e azul Valverde - análise macroscópica de 4 dos provetes no fim do ensaio (T3) 

     Análise de resultados. Genericamente o vidraço de Moleanos é reconhecido por oferecer 

uma resistência mecânica sofrível, assim como uma porosidade elevada colocando em causa e a 

curto prazo, o seu bom desempenho. No entanto, ao sujeitar esta pedra à simulação de 

manutenção agressiva e desgaste moderado, equivalente a uma utilização doméstica, verificou-se 

que a massa volúmica aparente apresentou uma tendência de aumento ao longo do período em 

análise (fig. 8), tendo a porosidade aberta demonstrando a tendência inversa (fig. 9), ainda que 

ligeira. Apenas uma das amostras não se encontra alinhada neste propósito. Excluindo a amostra 

M_AB_1.3. existiu uma tendência de subida do valor médio da massa volúmica aparente de 

aproximadamente 20 kg/m³. 

Numa primeira análise e tratando-se de uma pedra com porosidade elevada, poderíamos 

levianamente concluir que após exposição a manutenção menos apropriada e desgaste pedonal, 

os resultados seriam eventualmente em sentido oposto. O decréscimo da massa volúmica 

aparente e o aumento da porosidade poderiam ser encarados como um comportamento intuitivo. 

Embora seja uma realidade a diminuição da porosidade, associada por exemplo a peitoris 

calcários que, sem qualquer tratamento, manifestam ao longo do tempo melhores desempenhos, 

não seria imediata, conclusão idêntica no âmbito do presente estudo, dada as componentes 

adicionais relativas ao desgaste e à utilização de produtos de limpeza agressivos. 

Considerando os ciclos de molhagem e secagem a que as amostras foram sujeitas, sais solúveis 

ou mesmo, a solubilização do material da superfície pelos produtos de limpeza utilizados durante 

este período, fazem com que estes se desloquem para o seu interior e permaneçam aí retidos após 

evaporação do líquido transportador.  
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Esta associação conduz à tendência de resultados obtidos: a colmatação de poros contribui para o 

aumento da massa volúmica aparente e simultaneamente para a diminuição da porosidade aberta 

à custa de danos na superfície, materializados no estudo macroscópico efetuado. 

 
Fig. 8 - Vidraço de Moleanos: evolução da massa volúmica aparente 

 
Fig. 9 - Vidraço de Moleanos: evolução da porosidade aberta   

Outro fator que também pode ter tido influência nos resultados obtidos, pode estar associado à 

forma de execução da simulação idealizada para o pisoteio. O uso de um esfregão, embora 

macio, pode ter contribuído para o desprendimento de micropartículas à superfície que, 

transportadas pela água preencheram os capilares da pedra, contribuindo também para a 

tendência de resultados obtida.  

Após decorrido o tempo total de ensaio os resultados da porosidade aberta baixaram em média 

0,4% face aos obtidos no instante T0. Poder-se-á dizer que as amostras ensaiadas de vidraço de 

Moleanos têm uma tendência média de comportamento semelhante, sendo de realçar também a 

uniformidade de aspeto das amostras no fim do ensaio. Riscos associados ao desgaste e menor 

intensidade de brilho são constatações imediatas. No entanto, e do ponto de vista estético, 

manchas, cavidades ou irregularidades significativas são inexistentes, o que poderá contribuir 

para uma apreciação positiva do seu comportamento, apesar de circunscrito a este aspeto.  

Para o azul Valverde, verificou-se igualmente um decréscimo da porosidade aberta. Em 

contrapartida, a massa volúmica aparente diminuiu na maioria dos provetes ensaiados (fig. 10), 

conduzindo a uma tendência de redução de 4,8 kg/m³ de valor médio (excluindo V_AB_1.3.). 
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Fig. 10 - Azul Valverde: evolução da massa volúmica aparente   

Pela comparação gráfica (fig. 10), observa-se que o azul Valverde apresenta uma evolução mais 

irregular face aos resultados obtidos para o vidraço de Moleanos, mas tendencialmente de 

decréscimo na maioria das amostras. 

Neste caso o sistema de capilares teve um contributo distinto para a obtenção dos valores da 

massa volúmica pós ensaio. A dimensão reduzida da amostra e os resultados tornam-se 

irrelevantes e insuficientes para suportar qualquer conclusão neste domínio. 

Em contrapartida, os resultados obtidos para a evolução da porosidade aberta do azul Valverde 

apresentam-se bastante uniformes (fig. 11) correspondendo a uma redução média de 0,58%. 

Esta particularidade poderia à primeira vista conduzir a uma conclusão irrealista de melhoria do 

próprio comportamento da pedra neste domínio dada esta ser uma das caraterísticas mais 

marcantes associadas às pedras calcárias - a sua porosidade. 

No entanto, tendo o sistema de capilares intercomunicantes (porosidade aberta) ficado mais 

preenchido, ainda que sem aumento da sua massa volúmica aparente, poderá significar que sais 

solúveis provenientes dos produtos utilizados tenham chegado ao interior através da água, 

permanecendo e cristalizando após a água evaporar à superfície. 

Como complemento ao anteriormente referido, e no caso do azul Valverde, poder-se-á concluir 

que a redução da porosidade aberta foi conseguida em detrimento da estabilidade da pedra e 

homogeneidade da sua superfície, pese embora não seja possível retirar conclusões diretas deste 

registo através dos valores obtidos, dada a reduzida dimensão da amostra. No entanto, esta 

conclusão pode ser justificada através da evolução macroscópica registada. 

Comparativamente e apesar do vidraço de Moleanos apresentar caraterísticas físico-mecânicas 

inferiores ao azul Valverde, no âmbito do ensaio efetuado, pode dizer-se que após o ensaio de 

manutenção e do ponto de vista estético, a litologia azul Valverde apresentou um comportamento 

menos bom. 

Conclusões 

A criação de um plano de manutenção evolutivo e transversal a todas as fases de um 

empreendimento - conceção, execução e exploração - é o garante de que os riscos associados à 

patologia do revestimento de piso em pedra calcária serão minimizados. 
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Fig. 11 - Azul Valverde: evolução da porosidade aberta   

Apesar de o vidraço de Moleanos ser considerado como de resistência sofrível e associado a uma 

porosidade elevada, verificou-se um melhor comportamento desta litologia face à de azul 

Valverde. Após a realização do ensaio, o azul Valverde apresenta uma tendência de evolução 

menos uniforme, uma ligeira diminuição da sua massa volúmica aparente e uma significativa 

redução da porosidade aberta. Poder-se-á concluir que esta tendência foi alcançada em 

detrimento da estabilidade da pedra e homogeneidade da sua superfície, atestada pelo estudo 

macroescópico. 

Estes dois tipos de pedra, amplamente prescritos entre nós, têm afinal sob condições de 

manutenção agressivas, comportamentos razoáveis, sendo por isso materiais sustentáveis 

sob o ponto de vista da sua elevada durabilidade. 
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Resumo. O desenvolvimento de materiais com tecnologia avançada faz parte do processo de 

modernização em que se encontra a construção civil. Dentro deste panorama, o aperfeiçoamento 

de concretos coloridos produzidos com pigmentos merece atenção especial por suas propriedades 

físicas e químicas aliadas às questões estéticas, o qual permite o uso de elementos estruturais 

aparentes suscetíveis à ação das intenpéries. A incorporação de pigmentos resistentes e com alto 

poder de tingimento possibilita o uso do concreto colorido aparente, eliminando-se gastos com 

revestimento e manutenção excessiva. O emprego de cinza volante pode aumentar a 

sustentabilidade e ecoeficiência da edificação. O objetivo deste trabalho é analisar a influência da 

adição de pigmentos inorgânicos associados à adição de cinza volante quanto à resistência à 

compressão e ao comportamento colorimétrico na fração argamassa do concreto. Para isso 

montou-se um programa experimental composto por seis traços diferentes, onde foram realizadas 

combinações entre um tipo de pigmento em teor de adição de 0% e 1%, cinza volante com teores 

de adição de 0%, 10% e 20%, relação água/aglomerante de 0,40. Para cada traço foram moldados 

oito corpos de prova destinados aos ensaios de resistência à compressão aos 7 e 28 dias e quatro 

corpos de prova destinados às medições colorimétricas.  A partir dos resultados obtidos verifica-

se o pontencial do uso do concreto colorido aparente. 

Introdução 

Afim de diminuir os impactos ambientais gerados pelo cimento, a partir da segunda metade do 

século XX, parte do material tem sido substituída por adições minerais, geralmente subprodutos 

industriais que seriam depositados como rejeito. As vantagens dessa substituição são muito 

significativas, tanto no âmbito técnico e econômico mas principalmente no ambiental, pois a 

redução na emissão de CO2, de consumo de energia e muitas vezes de custo, é proporcional à 

quantidade de adição mineral utilizada na mistura [1]. Em função da disponibilidade e do custo, 

a cinza volante está entre as adições minerais mais utilizadas. 

Segundo Prim [2], a importância de pigmentos a base de óxido de ferro baseia-se na seua 

atoxidade, estabilidade química, durabilidade e variedade de cores. Para Nero e Nunes [3], a 

adoção do concreto cromático deve estar associada a três fatores: satisfação estética, eliminação 

do revestimento e garantia de durabilidade. Para tanto, o pigmento deve ser resistente à 

influência agressiva da pasta de cimento fortemente alcalina, devendo apresentar resistência à luz 

e às intempéries. Devem também ser insolúveis em água, ficando firmemente integrados à matriz 

de concreto. São, em geral, de 10 a 20 vezes mais finos que o cimento, exercendo influência 

sobre a água adicionada à mistura [4]. 

Do ponto de vista da durabilidade, o concreto cromático merece atenção especial não apenas por 

suas propriedade físicas e químicas, mas também pelo aspecto estético, já que seu uso associado 
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ao cimento Portland branco, permite a confecção de elementos aparentes, eliminando-se gastos 

com revestimento e manutenção excessiva, tornando-os mais suscetíveis à ação das intempéries 

[5]. 

Tecnicamente, o pigmento pode ser classificado como um agregado fino (fíler). Utilizando-se 

produtos com alto poder de pigmentação, os percentuais de adição são reduzidos e praticamente 

não alteram as propriedades do concreto [6]. Entretanto, Lee [7] ressalta que que devido à finura 

e à forma das partículas , os mesmo podem exercer influência sobre propriedades como 

resistência, retração e durabilidade dos compósitos de cimento. 

A fim de tornar a comparação de cores de determinados objetos mais acessível e precisa, a 

Comissão Internacional de Iluminação (CIE), estabeleceu o espaço cromático Yxy, em 1931 e o 

espaço colorimétrico L*a*b em 1976, atualmente o mais utilizado. Os sistemas de avaliação 

numérica da cor baseiam-se na refletância e normalmente representam-na a partir dos parâmetros 

de tonalidade, saturação e luminosidade [8]. Dado o seu caráter tridimensional, a cor pode ser 

representada graficamente por um sistema de coordenadas perpendiculares (Figura 84): 

Parâmetro L*: indica o grau de luminosidade, varia entre 0 (preto) e 100 (branco); 

Parâmetro a*: indica a cromacidade na direção do verde para o vermelho, onde a* < 0 maior 

participação da cor verde, a* > 0 maior participação da cor vermelha; 

Parâmetro b*: indica a cromacidade na direção do azul para o amarelo, onde b* < 0 maior 

participação da cor azul; b* > 0 maior participação da cor amarela [9]. 

Utilizando-se as coordenadas L*a*b* pode-se comparar a cor de objetos e quantificar suas 

diferenças, estabelecidas em função da variação destes parâmetros [10]. 

 

Figura 84: Espaço de cor CIELab. Fonte: Korifi et al. (2013) [11]. 

O objetivo deste trabalho é analisar a influência da adição de pigmentos inorgânicos associados à 

adição de cinza volante quanto à resistência à compressão e ao comportamento colorimétrico na 

fração argamassa do concreto. 

Materiais e métodos 

Materiais. O cimento utilizado neste trabalho foi o Portland branco estrutural, classe de 

resistência de 40 MPa. É um cimento de alta resistência inicial, produzido com calcário 

finamente moído.  A Tabela 31 apresenta as características física e mecânica, fornecidas pelo 

fabricante. 

Tabela 31: Caracterização do cimento Portland branco estrutural. 

Caracterização Física Resistência à compressão (MPa) 

Massa Específica (g/cm³) 3,07 1 dia 25,2 

Área Específica (cm²/g) 4,52 3 dias 42,9 

Início de Pega (h) 03:30 7 dias 47,8 

Fim de Pega 04:25 28 dias 55,4 

Como agregado miúdo utilizou-se areia quartzosa, cuja caracterização física está apresentada 

naTabela 32. 
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Tabela 32: Caracterização física do agregado miúdo. 

Determinações Resultados obtidos 

Composição 

granulométrica 

Abertura 

da peneira 
% retida 

% 

acumulada 

2,4 3,5  3,5 

1,2 10,0  13,5 

0,6 22,5  36,0 

0,3 47,0  83,0 

0,15 7,5  90,5 

< 0,15 9,5  100,0 

Módulo de finura   2,26  

Massa específica   2,60 g/cm³  

Massa unitária   1,54 g/cm³  

Perda ao fogo 0,56% 

 O pigmento utilizado é inorgânico e de coloração canela, à base de óxido de ferro sintético, de 

fórmula química Fe2O3 (90%).  Encontra-se na forma de pó, com formato de partícula irregular. 

O ensaio de massa específica apresentou resultado de 4,05g/cm³. Possui umidade de 0,5%. E é 

insolúvel em água. 

A cinza volante empregada é moída,  proveniente de uma Usina Termoelétrica da cidade de 

Candiota/RS. Possui massa específica igual a 1,82g/cm³. 

Metodologia. Considerando-se que o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da adição 

de pigmento associado à cinza volante em matriz cimentícia, e por considerar que na produção de 

concreto colorido não é o agregado que é pigmentado, e sim a pasta de cimento que o envolve, 

optou-se por desenvolver a pesquisa na fração argamassa do concreto. 

A definição desta argamassa foi baseada em um traço inicial de concreto com teor de argamassa 

de 56%. Este teor é considerado elevado mas justifica-se pela necessidade de obtenção de um 

bom acabamento superficial em concretos aparentes. O traço a ser empregado foi obtido com 

base no teor de argamassa, na relação a/agl estabelecida (0,40)  e em um teor de umidade H (%) 

de 8,0. 

Em função do alto poder de pigmentação dos pigmentos comerciais, o teor de adição foi fixado 

em 1% , em relação à massa de cimento, valor recomendado pela bibliografia e pelo fabricante. 

A quantidade de pigmento a ser adicionada à mistura foi compensada pela retirada da mesma 

quantidade de areia, com compensação de volume, para que haja a manutenção do teor de 

argamassa.  

A fim de garantir uma mesma consistência e plasticidade às argamassas, estabeleceu-se um 

índice de consistência padrão de 280 mm ± 10 mm, estabelecido a partir do índice obtido pela 

argamassa de referência, e ajustado através do uso do aditivo superplastificante. Mesmo esta 

sendo uma norma referente a argamassas de revestimento, justifica-se este parâmetro pois esta 

pesquisa contempla a fração argamassa do concreto. 

No total foram elaboradas seis combinações de misturas, sendo que para cada uma foram 

moldados oito corpos de prova de dimensões ø50x100mm, destinados ao ensaio de resistência à 

compressão conforme a NBR 5739:2007 [12], rompidos aos 7 e 28 dias; e 4 corpos de prova 

prismáticos de 80x100x40mm, destinados ao ensaio colorimétrico. 

Os corpos de prova permaneceram nas fôrmas por 24 horas, com o topo protegido, evitando a 

perda de umidade. Depois de desformados, os corpos de prova cilíndricos foram colocados na 

câmara úmida, com temperatura de 23°C (± 2°C) e umidade relativa de 95%, onde foram 

mantidos até a realização do ensaio nas idades especificadas. Os corpos de prova prismáticos 

foram destinados a dois estados de exposição: dois foram expostos à intempérie e dois foram 

armazenados em sala climatizada, com temperatura de 23°C (± 2°C) e umidade relativa de 60%,  

embalados em plástico filme e dentro de caixas, protegidos de quaisquer variações do meio 

externo (iluminação, temperatura e umidade). 
 



 

608 

Resultados. 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 33, o índice de consistência do traço de referência 

obteve resultado de 281 mm. As argamassas que continham pigmento obtiveram valores até 30% 

inferiores ao referência, provavelmente justificado pelo formato irregular das partículas, que 

influenciam mais as propriedades no estado fresco do que no estado endurecido, necessitando de 

mais pasta de cimento para produzir misturas trabalháveis [13]. Como as partículas de cinza 

volante geralmente são mais finas que o cimento Portland, na faixa 1 µm a 150µm, os traços que 

tiveram apenas adição de cinza volante também apresentaram valores de consistência inferiores 

quando comparados ao referência, já que possuem maior área específica e consequentemente 

exigem maior quantidade de água para atingir uma mesma trabalhabilidade. 

 Tabela 33: Resultado do índice de consistência 

Traço IC (mm) 

CV0_pig0 281 

CV0_pig1 241 

CV10_pig0 226 

CV10_pig1 226 

CV20_pig0 239 

CV20_pig1 199 

Entre as características de concretos e argamassas, a resistência mecânica é umas das mais 

importantes pois é necessário que o material suporte as cargas a ele submetidas. Além disso, 

muitas outras propriedades do concreto, como módulo de elasticidade, estanqueidade, resistência 

às intempéries, estão ligadas a ela, e por isso, podem ser deduzidas a partir dos dados de 

resistência [13]. Na Tabela 34 são apresentados os valores médios da resistência obtida para cada 

conjunto de quatro corpos de prova, nas idades de 7 e 28 dias. 

Tabela 34: Resultados da média de resistência à compressão aos 7 e 28 dias. 

Traço 
Resistência à compressão (MPa) 

7 dias 28 dias 

Ref 45,0 53,0 

CV0Pig1 38,0 50,5 

CV10 42,7 50,0 

CV10_Pig1 42,5 43,5 

CV20 43,6 53,9 

CV20_Pig1 42,5 46,6 

Para uma maior confiabilidade na análise, os dados de resistência obtidos foram submetidos a 

uma análise de variância (ANOVA) para definição do nível de significância de cada uma das 

variáveis de controle. Os ganhos de resistência conforme a idade podem ser melhor 

compreendidos através da análise do gráfico da Figura 85. 

De acordo com o gráfico, o traço de referência (Ref) apresentou  resistência à compressão aos 7 

dias de 45,0 Mpa e aos 28 dias um acréscimo de 18%, atingindo 53,0 Mpa. Aos 7 dias todas as 

argamassas apresentaram valores inferiores quando comparadas ao referência. 

Aos 28 dias de idade, o traço CV20 obteve um ganho de resistência de 19%, atingindo valor 

acima do obtido pelo referência. Quando analisada estatisticamente, esta pouco diferença entre os 

valores de resistência dos dois traços demonstrou não ser significativa. A maior queda em 

relação ao traço de referência foi registrada para o traço CV10_pig1, com resistência de 43,5 

MPa. Uma diminuição significativa de 18%. 

Conforme visualizado na Figura 86, analisando-se a incorporação de pigmentos associada ou não 

à cinza volante, nenhuma das variações mostrou-se estatisticamente significativa. A maior 

diferença apresentada foi com relação aos dois traços com 20% de cinza volante. Aos 28 dias a 
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resistência de 46,6 MPa reprentou uma queda de aproximandamente 14% em relação ao traço 

que não continha pigmento (CV20). Entretanto, essa diferença não é significativa. 

 

 

Figura 85: Resultados da média de resistência à compressão aos 7 e 28 dias. 

 

Figura 86: Resultado da resistência à compressão em função do efeito isolado da adição de pigmento. 

Analisando-se o gráfico da Figura 87, ao comparar a influência do teor de adição de cinza 

volante em combinação com o pigmento, aos 28 dias, na substituição de cimento por 10% de CV 

verifica-se uma queda significativa da resistência, em torno de 14%. Esta queda também é 

registrada no traço com 20% de CV (CV20_Pig1). mesmo que em menor porcentagem, apenas 

8%, também é estatisticamente significativa. 

De acordo com Passuelo [5],  a cor final de uma mistura é obtida através da composição das 

cores dos materiais utilizados, assim como a dosagem empregada na mistura. Neste trabalho, 

utilizando-se as coordenadas cromáticas L*a*b*, verificou-se apenas a influência da adição de 

pigmento e do estado de exposição na cor final dos corpos de prova. 

Com o objetivo de melhor avaliar o comportamento colorimétrico das amostras produzidas e 

garantir uniformidade na representação da cor, foram realizadas medidas cromáticas utilizando-

se o método CIELab, com espectrofotômetro. Esta é uma técnica não destrutiva e permite a 

obtenção de dados sistematizados. As medições foram realizadas sobre um total de três pontos 

por corpo de prova na face exposta da amostra, um ao centro e dois nas bordas. As medições 

foram realizadas na desforma, 7  e  63 dias, com o objetivo de verificar a perda de cor (∆E) ao 

longo do tempo. Os dados colorimétricos obtidos com as leituras espectrofotométricas em cada 

tipo de mistura estão relacionados na Tabela 35. 
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Figura 87: Resultado da resistência à compressão em função do efeito isolado do teor de adição de cinza volante. 

Tabela 35: Resultados obtidos na análise de cor, através do espectrofotômetro. 

Traço 
Tempo 2 dias 7 dias 63 dias 

Exposição L* a* b* L* a* b* ∆E L* a* b* ∆E 

Ref 
Testemunho 81,99 0,05 7,47 81,83 0,16 7,58 0,44 81,84 0,21 7,80 0,54 

Natural 81,06 0,08 7,11 79,30 0,88 8,49 2,35 80,77 1,30 7,25 1,45 

CV0_pig1 
Testemunho 65,07 17,54 24,13 65,18 17,67 24,01 0,24 65,49 17,70 23,94 0,73 

Natural 63,98 17,75 24,40 65,72 16,68 22,33 3,05 69,72 13,72 17,51 9,90 

CV10 
Testemunho 76,47 0,19 6,74 78,80 0,26 7,05 2,96 81,60 0,26 5,90 5,22 

Natural 76,38 0,16 6,56 81,52 0,44 6,35 5,17 82,10 0,77 6,16 5,78 

CV10_pig1 
Testemunho 62,73 17,34 24,45 65,15 17,03 23,73 2,56 65,93 16,99 23,51 3,39 

Natural 61,18 17,28 23,82 66,40 15,34 21,02 6,25 67,62 14,81 19,16 8,37 

CV20 
Testemunho 78,00 0,26 6,62 78,45 0,25 6,11 0,73 79,96 0,35 5,91 1,99 

Natural 72,19 0,65 7,59 78,11 0,75 6,24 6,10 79,47 0,93 6,01 7,46 

CV20_pig1 
Testemunho 60,59 16,77 23,71 63,16 16,44 22,86 2,74 63,87 16,30 22,41 3,59 

Natural 60,75 16,93 23,30 64,97 15,52 21,61 4,79 69,13 12,64 16,60 11,60 

Comparando-se as três amostras com adição de pigmento ao referência, percebe-se que todas 

apresentam um decréscimo no parâmetro L*, indicando que a superfície é mais escura. Em 

relação ao eixo a*, todas apresentaram tendência de desvio para o vermelho e, de acordo com o 

parâmetro b*, tendência de desvio para o amarelo. 

Com relação às amostras apenas com adições de cinza volante (CV10 e CV20), ambas 

apresentaram tonalidade mais escura em relação ao eixo L* e pequena tendência ao azul no eixo 

b*. Para o parâmetro a*, apenas a amostra com adição de 20% de CV apresentou um pequeno 

desvio em direção ao verde. 

Além da análise da variação da tonalidade e luminosidade, foi determinada também a diferença 

de cor (∆E) obtida em função das variáveis de estudo. Analisando-se a durabilidade da cor, 

observa-se que para o traço de referência, a variação colorimétrica da amostra de testemunho se 

dá em função dos eixos a* e b*. Esta variação provavelmente é causada por diferenças na cor 

advindas do processo de cura, tornando mais clara a superfície. As amostras que continham 

pigmento, expostas à intempérie,  obtiveram os maiores valores de variação. Percebe-se que 

mesmo os corpos de prova testemunho apresentam pequena variação colorimétrica, 

provavelmente justificado por processos de cura, já que as maiores diferenças de cor são 

percebidas na menor idade (7 dias). 
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Conclusões 

- A partir da análise dos resultados obtidos no programa experimental pode-se concluir que sa 

argamassas com incorporação de pigmentos obtiveram um pequeno decréscimo na resistência à 

compressão, porém não significativo, possivelmente associado ao efeito físico da adição. 

- Em todos os traços estudados verificou-se um crescimento da resistência com o aumento da 

idade, porém em poucos foi considerado significativo. 

- O teor de adição de cinza volante associado à incorpoação de pimentos provocou uma queda 

significativa na resistência à compressão; 

- Com relação a cromacidade, verificou-se que a adição de cinza volante provocou pequenas 

variações na luminosidade e nos eixos a* e b*, garantindo uma brancura semelhante ao traço 

referência.  

- Mesmo tendo alto poder de pigmentação e estabilidade, as amostras pigmentadas expostas às 

intempéries apresentaram maiores valores de variação colorimétrica. 

- A associação de cinza volante e pigmentos inorgânicos, nos teroes estudados, pode ser uma 

alternativa viável na confecção de concretos aparentes, podendo substituir parte do cimento e 

contribuindo para diminuir os efeitos nocivos ao meio ambiente, além de possibilitar o uso do 

concreto colorido aparente, eliminando-se gastos com revestimento e manutenção excessiva. 
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Resumo. O descolamento de revestimentos cerâmicos é considerado uma manifestação 

patológica grave, apesar disso, ocorre com frequência em edifícios de diversas regiões 

brasileiras. Suas consequências vão desde o comprometimento do desempenho dos elementos de 

suporte, que ficam sujeitos à ação das intempéries e da poluição, até a exposição das pessoas a 

risco físico. Assim, essa pesquisa analisou um edifício na orla marítima da cidade de Vila Velha, 

no estado do Espírito Santo (Brasil) – que teve desprendimento não só da placa cerâmica, mas 

também das argamassas colante, de regularização e de chapisco – com objetivo de identificar as 

causas da manifestação patológica de descolamento, além de propor ações de prevenção e 

medidas corretivas para realização dos serviços de recuperação do revestimento cerâmico de 

fachada. Para isso, a metodologia do estudo consistiu na identificação das áreas com 

descolamento e análise de suas possíveis causas, realizadas por meio de inspeções in loco, 

registros fotográficos e verificação das características dos materiais existentes nas fachadas, isto 

é, tipo de substrato, argamassas, placa cerâmica e técnica construtiva adotada. A partir destas 

análises são indicados procedimentos preventivos e corretivos a serem tomados pelos 

profissionais da construção civil considerando estudos científicos sobre aderência de 

revestimentos cerâmicos em fachadas e o atendimento às normas técnicas brasileiras. Os 

resultados da pesquisa são recomendações que abrangem as fases de projeto e construção dos 

edifícios e visam à diminuição das manifestações patológicas de descolamento de revestimento 

cerâmico de fachada. 

Introdução 

Com vida útil que pode ultrapassar os 100 anos [1], o revestimento cerâmico de fachada (RCF) 

possui larga utilização no Brasil. Sua resistência aos agentes abrasivos, facilidade de limpeza, 

imutabilidade e variedade de cores e padrões geométricos, unem a característica de durabilidade 

à qualidade estética, culminando no aumento do valor venal do edifício [2]. 

Um dos conceitos de RCF – e o que será utilizado neste trabalho – é o que o define como sendo 

“[...] o conjunto monolítico de camadas (inclusive o emboço de substrato) aderidas à base 

suportante da fachada do edifício (alvenaria ou estrutura), cuja capa exterior é constituída de 

placas cerâmicas, assentadas e rejuntadas com argamassa ou material adesivo” [3]. De tal modo, 

é valido destacar que o significado de revestimento cerâmico de fachada engloba todas as 
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camadas constituintes, atribuindo importância não somente às placas cerâmicas como também às 

argamassas. Cabe ponderar que apesar dos RCF alcançarem índices de resistência favoráveis à 

utilização em áreas externas, é possível verificar nestes locais manifestações patológicas como: 

descolamento de placas cerâmicas e argamassa, eflorescência, fissuras, trincas, manchas e 

estufamentos. Tais manifestações muitas vezes estão associadas à falha na execução do 

revestimento por desconhecimento ou desrespeito à normatização existente e à incompatibilidade 

das características dos materiais especificados com o local onde serão instalados. 

De modo geral, as manifestações patológicas não ocorrem devido a uma única razão, mas 

provavelmente advém de uma combinação delas [4]. Neste sentido, as falhas na execução 

atreladas à ausência de controle e planejamento, ou falta de projeto específico, ocasionam uma 

manifestação frequente nas fachadas de edificações na orla da cidade de Vila Velha, no Espírito 

Santo: o descolamento de revestimento cerâmico de fachada. 

Na orla marítima de Vila Velha, em face ao conjunto de edificações observadas, há um elevado 

número de prédios residenciais cujas fachadas exibem descolamento de placas cerâmicas e de 

argamassa, ou marcações de regiões ocas realizadas por serviços de recuperação, estando a 

edificação objeto de estudo inserida nesse contexto.  

Com término da construção em 2004 e início das manifestações patológicas nas fachadas em 

2011, ou seja, 7 anos após o fim da construção, o edifício selecionado para a pesquisa é do tipo 

residencial, sendo composto por duas torres de 15 pavimentos cada inteiramente revestidas por 

placas cerâmicas. No entanto, a desconformidade com as normalizações, no que tange a 

espessura do reboco e aos procedimentos de execução do RCF do prédio, além de falhas de 

projeto (como ausência de juntas de movimentação nas fachadas), causaram rachaduras seguidas 

de quedas de placas cerâmicas aderidas às camadas internas de argamassa. 

Assim, a importância deste estudo está no fato de que o descolamento de revestimento cerâmico 

de fachada, além de representar desvalorização do imóvel atingido e gerar transtornos com 

reparos – necessários para que as áreas atingidas por patologias não aumentem e para que as 

camadas internas da vedação ou estrutura não sofram danos devido à exposição às intempéries e 

poluição –, pode incorrer em riscos graves à integridade física dos usuários do prédio e 

transeuntes em seu entorno [2]. Também se ressalta o fator estético, uma vez que as fachadas de 

um prédio são sua comunicação com o exterior e o que promovem a primeira impressão visual 

desse [2]. 

Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é analisar a manifestação patológica de descolamento de revestimento 

cerâmico de fachada ocorrida na interface com o suporte de concreto armado (vigas e pilares), 

encontrada nas fachadas de edifício localizado na orla marítima do município de Vila Velha – 

Espírito Santo (Brasil), apontando seus sintomas, possíveis causas, formas de evitá-la e medidas 

corretivas. 

Revisão Bibliográfica 

Como fase inicial foi realizada revisão bibliográfica a respeito dos revestimentos cerâmicos de 

fachadas e das manifestações patológicas relacionadas a eles encontradas nas edificações. 

Revestimentos externos. Entende-se como revestimento externo o “conjunto de camadas 

superpostas e intimamente ligadas, constituído pela estrutura-suporte, alvenarias, camadas 

sucessivas de argamassa e revestimento final, cuja função é proteger a edificação [...]” [5]. 

Porém, neste estudo foi analisado apenas o revestimento cerâmico de fachada – um tipo de 

revestimento externo, uma vez que este conceito também engloba revestimentos como a pintura 

e as placas pétreas. 
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Como já explicado, o revestimento cerâmico de fachada abrange desde a placa cerâmica até as 

camadas de argamassa e o substrato (Figura 88), e conjuntamente funcionam como proteção 

contra intempéries e agentes abrasivos que podem depreciar a edificação e prejudicar seu 

desempenho. Assim, a seguir são dadas as definições, utilizadas neste estudo, dos elementos que 

geralmente formam os RCF (o substrato, o chapisco, o emboço, o reboco, a argamassa colante, as 

placas cerâmicas, a argamassa de rejuntamento e os diversos tipos de juntas): 

 Substrato: composto por elementos de alvenaria ou estrutura, é o elemento de sustentação 

dos revestimentos externos [6]. 

 Chapisco: camada de preparo do substrato, aplicada de forma contínua ou descontínua, 

com a função de tornar uniforme a área aplicada quanto à absorção e melhorar a aderência 

da próxima camada [6]. 

 Emboço: camada de revestimento aplicada para cobrir e regularizar a base ou o chapisco, 

tornando a superfície adequada ao recebimento da próxima camada, de reboco ou 

revestimento decorativo, ou que se constitua no acabamento final [6]. 

 Reboco: camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço, propiciando uma 

superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no 

acabamento final [6]. 

 Argamassa colante: mistura constituída de aglomerantes hidráulicos, agregados minerais 

e aditivos, que possibilita, quando preparada em obra com a adição exclusiva de água, a 

formação de uma pasta viscosa, plástica e aderente, empregada no assentamento de placas 

cerâmicas e de pedras de revestimento [6]. 

 Placas cerâmicas: revestimento em placas finas feitas de argila e/ou outras matérias-

primas inorgânicas, geralmente utilizadas como revestimentos para pavimentos e paredes, 

e obtidas por um processo sequencial de conformação (por extrusão ou por prensagem a 

seco), secagem e cozedura [2]. 

 Juntas: espaço regular entre duas peças de materiais idênticos ou distintos. Podem se 

caracterizar em junta de assentamento, junta de movimentação, junta de dessolidarização 

e junta estrutural, tendo todas elas o objetivo de aliviar tensões provocadas por 

movimentações das camadas que constituem o revestimento cerâmico de fachada [5]. 

 Argamassa de rejuntamento: argamassa compressível com função de proporcionar alívio 

de tensões resultantes de variações dimensionais – devidas à umidade e temperatura – das 

placas cerâmicas, argamassas e suporte, e de formar camada impermeável, impedindo a 

passagem de águas pluviais e garantindo a estanqueidade das camadas de revestimento 

anteriores [2]. 

 

Figura 88: Esquema mostrando algumas das camadas constituintes de um revestimento cerâmico de fachada. 
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Patologias em revestimentos externos. As patologias são fenômenos que prejudicam o 

desempenho da edificação em algum período de sua vida útil [4]. Ao abordar as causas das 

manifestações patológicas, estas podem ser: congênitas, quando são originárias de erros de 

projeto ou desconhecimento da normalização; construtivas, quando há erros de execução; 

adquiridas, quando decorre, por exemplo, da exposição da edificação a agressividade do meio; e 

acidentais, quando há ocorrência de algum fenômeno atípico (chuva ou ventos anormais, 

recalques, incêndio, etc.) [2]. 

Entre as manifestações patológicas observadas em revestimentos cerâmicos de fachadas pode-se 

citar: eflorescência, fungos, manchas, empolamento, deterioração das juntas, descolamentos, 

trincas, rachaduras e fissuras [2]. Conforme explicitado, a edificação objeto de estudo, 

apresentou rachaduras seguidas de descolamento e queda do revestimento cerâmico de fachada. 

Descolamento. As manifestações patológicas frequentemente encontradas em revestimentos 

externos são o descolamento e a fissuração [2]. Essas anomalias além de comprometer a função 

da placa cerâmica ou argamassa de rejuntamento, por exemplo, podem expor as camadas 

inferiores de argamassa e parte da estrutura ou da alvenaria, à chuva, umidade, vento, insolação, 

poluição, entre outros [2]. 

O descolamento acontece quando há perda de aderência, de maneira localizada ou generalizada, 

entre os elementos que formam o revestimento externo, isto é, entre a placa cerâmica ou pétrea e 

a argamassa colante, entre a argamassa colante e o emboço, entre o emboço e o chapisco, entre o 

chapisco e o substrato, etc. [2]. O descolamento localizado é caracterizado por manifestações 

pontuais causadas, por exemplo, por tensão, pequenas fissuras ou permeabilidade em uma 

determinada área revestida. Por sua vez, o descolamento generalizado está associado a uma série 

de fatores comumente ligados à má qualidade do material ou à incompatibilidade entre as 

camadas do revestimento cerâmico de fachada [2]. Entretanto, no prédio analisado neste trabalho 

os descolamentos ocorreram de forma generalizada, por falta de aderência entre as argamassas de 

regularização (emboço/reboco) e o chapisco, e entre o chapisco e o substrato, ocasionando a 

queda das placas cerâmicas juntamente com uma camada de argamassa com cerca de 60mm de 

espessura. 

Metodologia 

Primeiramente, a fim de identificar nas fachadas do edifício as áreas com descolamento do 

revestimento cerâmico de fachada e o que pode ter as originado, foram feitas inspeções e 

medições in loco e análises a partir de fotografias das áreas com queda de RCF e dos locais com 

presença de trincas ou rachaduras. Também procurou-se verificar as informações técnicas dos 

revestimentos e argamassas aplicados nas fachadas e se esses são adequados ou não para o uso 

proposto. 

Posteriormente, de posse das possíveis causas das manifestações patológicas, indicou-se ações 

visando à correção dos problemas ocorridos, além de ações preventivas. 

Cabe enfatizar que, para identificar as possíveis origens das manifestações como as medidas 

corretivas para elas, foram utilizadas, além de estudos científicos existentes, as recomendações 

das Normas Brasileiras (NBRs) pertinentes. 

Resultados 

A partir das inspeções in loco e análises de fotografias, verificou-se as áreas atingidas pela 

manifestação patológica de descolamento e sua intensidade (Figura 89). Constatou-se que esta 

possui como causa a falta de aderência entre a argamassa de regularização e o chapisco, e entre a 

argamassa de chapisco e o substrato – este formado por elementos estruturais de concreto armado 

(vigas e pilares) (Figura 89). Por sua vez, a falta de adesão entre as camadas foi originada, 
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provavelmente, pela presença de desmoldantes na superfície dos elementos de concreto, pela 

baixa rugosidade e porosidade destes, assim como pela espessura da camada de argamassa de 

regularização que, em alguns pontos, chega a ser de 2 a 3 vezes superior que a indicada nas 

normas brasileiras. Assim, pode-se concluir que tais falhas possuem natureza congênita e 

construtiva, ou seja, resultantes de desrespeito às normas técnicas brasileiras e falhas no projeto 

do edifício e em sua execução. 

  

Figura 89: À esquerda: uma das fachadas do edifício estudado. Em branco: marcação das áreas identificadas com 

descolamento de revestimento cerâmico junto à argamassa. À direita: rachadura localizada na área de contato entre a 

viga de concreto armado e a camada de argamassa, evidenciando a má aderência desta com o suporte. 

Por outro lado, verificou-se os dados técnicos dos revestimentos cerâmicos aplicados no edifício 

e, segundo os fabricantes, os produtos cumprem as NBR 13817:1997 (Placas cerâmicas para 

revestimento – Classificação) [7] e NBR 13818:1997 (Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio) [8], sendo classificados como revestimentos externos e, 

desse modo, adequados à utilização em fachadas. Entretanto, quanto às argamassas utilizadas 

sobre o substrato e no assentamento dos revestimentos cerâmicos, a construtora responsável pela 

obra, quando procurada, não disponibilizou informações, como composição e traço utilizados na 

época da construção do prédio. 

A seguir é apresentada uma análise específica dos fatores principais que podem ter contribuído 

para os descolamentos do revestimento cerâmico de fachada. 

Presença de desmoldante na superfície dos elementos de concreto. Estudos têm mostrado 

que a presença de desmoldante na superfície de elementos de concreto armado pode dificultar a 

adesão da argamassa de chapisco quando fresca, aumentando as chances de seu desprendimento 

quando endurecida [9][10]. Ainda nesse sentido, a NBR 14931 (Execução de estruturas de 

concreto – Procedimento) coloca que quando o uso de desmoldantes for necessário, estes não 

devem deixar resíduos na superfície do concreto ou ter consequências como o prejuízo da 

aderência do revestimento a ser aplicado [11]. 

Os desmoldantes são produtos que contém substâncias oleosas em sua composição e são 

aplicados nas fôrmas (de madeira, plástico, metal, etc.) utilizadas para moldagem do concreto 

armado, criando uma película que impede a adesão entre eles (concreto armado e fôrma) e torna 

a desforma mais rápida e fácil, diminui o desgaste das fôrmas e, consequentemente, aumenta o 

número de vezes que podem ser reutilizadas [9]. Entretanto, após a desforma e antes da aplicação 

do chapisco ou emboço, a superfície de concreto deve ser lavada ou escovada com água e sabão 

– o que várias vezes não ocorre durante as obras –, visando a retirada da película oleosa e o 

aumento da rugosidade e da absorção de água pela superfície de concreto [9].  
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Vale enfatizar que desmoldantes à base de óleo mineral resultam em películas de maior espessura 

que os à base de óleo vegetal, o que pode elevar o risco de descolamentos [9]. 

No caso do edifício em estudo, o tratamento indicado para esse problema é a remoção das placas 

cerâmicas e das camadas de argamassa assentadas sobre a superfície de concreto para realização 

de limpeza e retirada do desmoldante existente nesta. Realizada esta etapa, o revestimento 

cerâmico de fachada é refeito sobre a superfície de concreto limpa. 

Por outro lado, um estudo aponta como opção viável o uso de agentes retardadores de pega em 

substituição ao uso dos desmoldantes convencionais: quando aplicados sobre as fôrmas, os 

produtos retardadores de pega reduzem a velocidade de hidratação do cimento presente na 

camada superficial, possibilitando sua retirada por meio de jatos de água, o que expõe parte dos 

agregados e torna a superfície do elemento de concreto mais rugosa [9]. 

Superfícies de concreto lisas e com baixa porosidade. O uso de fôrmas de plástico e de 

metal, por exemplo, contribui para a formação de superfícies de concreto mais lisas e de baixa 

porosidade [10]. Tais características são um obstáculo à impregnação da argamassa devido à 

baixa rugosidade do elemento de suporte – responsável por proporcionar a macroancoragem 

dessa –, à menor área de contato com esse e à deficiência na absorção capilar
10

 que deve existir 

em sua camada superficial, dificultando a entrada e a microancoragem dos produtos de 

hidratação da argamassa de revestimento no interior da base onde está sendo aplicada [10]. 

Por outro lado, visando à resolução ou minimização do problema relatado, um estudo apresenta 

diferentes tratamentos que aumentam a rugosidade e a área de superfícies de concreto lisas e 

pouco porosas [10]. No trabalho citado são testados cinco tratamentos distintos sobre superfícies 

de concreto já curadas: lavagem, escovação, lixamento, aplicação de retardador de pega de 

superfície e apicoamento. Desses, os que apresentaram melhores resultados (maior rugosidade e 

aumento de área superficial do elemento de concreto) foram o lixamento – realizado com 

lixadeira elétrica com disco diamantado –, o tratamento com aplicação de retardador de pega de 

superfície e o apicoamento – realizado com martelete eletromecânico [10]. 

A Figura 90 mostra vigas do edifício estudado onde é possível visualizar a superfície lisa do 

concreto armado: fator que pode ter contribuído para o descolamento e a queda da argamassa e 

do revestimento cerâmico. A fim de alcançar superfícies de concreto mais rugosas e porosas, 

tratamentos como os testados no estudo mencionado podem ser empregados nos elementos de 

concreto existentes nas fachadas do edifício. 

Espessura da camada de argamassa de regularização. Por sua vez, a considerável 

espessura da camada de argamassa de regularização aplicada sobre os elementos de concreto 

contribuiu para os descolamentos, uma vez que ocasionou sobrecarga no chapisco e no suporte 

(vigas e pilares de concreto) e forçou a já fraca aderência entre eles.  

A espessura média de 60mm da camada de argamassa – chegando em alguns pontos a mais de 

70mm – (Figura 91) pôde ser medida a partir da amostra do material que se descolou e da 

distância entre os revestimentos cerâmicos externos e as rachaduras, ainda observadas em 

diversos apartamentos (Figura 91). Entretanto, a NBR 13749 (Revestimento de paredes e tetos de 

argamassas inorgânicas – Especificação) coloca como admissíveis para paredes externas 

espessuras de argamassa entre 20mm e 30mm [12]. Sendo assim, a camada de 60mm encontrada 

no edifício estudado está entre 2 e 3 vezes maior que a recomendada em norma. Por sua vez, a 

NBR 7200 (Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 

Procedimento) expõe que, quando da correção de irregularidades no suporte, poderá ser 

executado enchimento das falhas com mais de 50mm de profundidade desde que se utilize tela 

metálica galvanizada ou desde que o enchimento seja realizado em 2 etapas: aplicação de 

                                                           
10

 A absorção capilar é um fenômeno que ocorre em estruturas porosas e consiste na ação de forças de atração dos 

poros da estrutura sobre os líquidos que estão em contato com a superfície. 
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primeira camada de argamassa e realização de secagem por período superior a 24h, e aplicação 

da segunda camada após umedecimento leve da primeira [13].  

 

 

Figura 90: Viga de concreto armado após retirada de parte do revestimento cerâmico de fachada: superfície lisa. 

Já de acordo com a NBR 13755 (Revestimento de paredes externas e fachadas com placas 

cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento) quando a espessura total 

necessária de argamassa a partir do chapisco até o tardoz da placa cerâmica for maior que 25mm, 

deve ser inserida na camada de argamassa uma tela metálica soldada e ancorada na estrutura 

suporte. Segundo esta norma a função da tela é inibir a retração da argamassa e suportar o peso 

próprio de todas as camadas a partir do chapisco [5]. Entretanto, a partir das inspeções in loco e 

amostras do material que se descolou das fachadas, não foi verificado o uso das telas metálicas 

no interior da camada de argamassa, conforme determina a NBR 13755. 

Para a resolução desse problema o indicado é a retirada total da camada de argamassa existente e 

posterior execução de argamassa com espessura entre 20mm e 30mm, conforme a NBR 13749 

[12], ou caso seja feita com uma espessura maior, que haja fixação de tela metálica ancorada nos 

suportes e inserida na argamassa, conforme a NBR 13755 [5]. 

A fim de sintetizar as informações expostas e facilitar o entendimento das características da 

manifestação patológica de descolamento encontrada no prédio estudado foi elaborada a Tabela 

1. 

VIGA EM 

CONCRETO 

VIGA EM 

CONCRETO 
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Figura 91: À esquerda: camada de argamassa e revestimento cerâmico com aproximadamente 60mm de espessura 

que se descolou da fachada do edifício. À direita: rachadura (apontada pelas setas brancas) situada à cerca de 60mm 

da face externa acabada. 

Considerações Finais 

Além dos tratamentos citados anteriormente soma-se às medidas necessárias para o tratamento 

das manifestações patológicas do edifício estudado e de casos similares, a instalação de bandejas 

primárias e secundárias nas fachadas dos prédios a fim de conter pedaços de revestimento 

externo que venham a se desprender. Em seguida, todo o RCF defeituoso deve ser retirado e 

substituído, respeitando-se as características dos novos materiais a serem assentados, sua 

compatibilidade com os materiais existentes no local (substrato, argamassas, etc.) e as normas 

técnicas que abordam o projeto e construção de RCF. 

Ressalta-se que as causas do descolamento de revestimento cerâmico de fachada já são 

conhecidas pelo meio técnico-científico, sendo várias medidas preventivas de tal manifestação 

patológica já contempladas nas normas técnicas brasileiras. Além disso, algumas dessas normas 

estão em vigor a mais de 15 anos, entretanto várias vezes são negligenciadas durante os projetos 

e construção de edifícios. 
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Tabela 36: Síntese das prováveis origens, medidas preventivas e corretivas relacionadas ao descolamento de 

revestimento cerâmico de fachada encontrado no edifício estudado. 

Descolamento de revestimento cerâmico de fachada na interface com suporte 

Origem Medida preventiva Medida corretiva 

Presença de 

desmoldante na 

superfície dos 

elementos de 

concreto 

Lavagem ou escovação com água e sabão 

dos elementos de concreto após desforma a 

fim de retirar os resíduos do produto 

desmoldante [9]. 

Uso de agentes retardadores em substituição 

aos produtos desmoldantes convencionais 

[9]. 

Retirada total do revestimento cerâmico e 

argamassas existentes sobre o suporte para 

realização de sua lavagem ou escovação com 

água e sabão. 

Após essas ações, procede-se com a aplicação 

de novo RCF [9]. 

Superfícies de 

concreto lisas e 

com baixa 

porosidade 

Emprego de tratamentos sobre a superfície 

dos elementos de concreto visando a 

aumentar sua rugosidade e porosidade, e, 

com isso, propiciar aumento da aderência 

entre ela e a argamassa de chapisco ou 

emboço [10]. 

Retirada total do revestimento cerâmico e 

argamassas existentes sobre o suporte para 

realização de tratamentos sobre a superfície 

dos elementos de concreto visando a aumentar 

sua rugosidade e porosidade [10]. Após essas 

ações, procede-se com a aplicação de novo 

RCF. 

Espessura da 

camada de 

argamassa de 

regularização 

Realizar as camadas de argamassa com 

espessura total entre 20mm e 30mm, 

conforme a NBR 13749 [12].  

Quando a espessura da camada de argamassa 

entre o chapisco e o tardoz da placa cerâmica 

for superior a 25mm, instalar tela metálica 

ancorada no suporte e inserida na argamassa, 

conforme NBR 13755 [5]. 

Retirada total do revestimento cerâmico e 

argamassas existentes sobre o suporte para 

realização de camadas de argamassa com 

espessura total entre 20mm e 30mm, conforme 

a NBR 13749 [12].  

Quando a espessura da camada de argamassa 

entre o chapisco e o tardoz da placa cerâmica 

for superior a 25mm, instalar tela metálica 

ancorada no suporte e inserida na argamassa, 

conforme NBR 13755 [5].  

Após essas ações, procede-se com a aplicação 

de novo RCF. 

Atualmente, com a vigência da NBR 15575 (Edificações habitacionais - Desempenho) que 

determina a vida útil dos vários sistemas
11

 de uma edificação e coloca como 40 anos a vida útil 

mínima do sistema de vedações verticais externas [14], espera-se que os profissionais e empresas 

responsáveis pelo projeto e construção de edifícios sejam exigidos, por parte dos consumidores, a 

cumprir os requisitos técnicos estabelecidos na norma. Com o estabelecimento de parâmetros 

técnicos a aferição da qualidade da construção torna-se clara e, com isso, os interessados podem 

se embasar em informações objetivas para reclamar [15]. 
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Abstract A kinetic based comparison between expansion tests for alkali-aggregate reactivity was 

carried out deriving critical rates from test criteria, in an earlier paper. The present paper checks 

the assumptions and models of such earlier comparison against results with real aggregates 

varying in alkali reactivity. Using the same approach, for each aggregate, expansion rates for 

three expansion tests were estimated, corrected for alkalinity and depicted as an Arrhenius plot. 

The relationship used data from NF P18-590, ASTM C 1260 and ASTM C 227 tests and shows 

linear Arrhenius plots for several aggregates, aligned almost parallel to the line obtained for test 

criteria. Aspects related to the different experimental conditions on test-methods and their effects 

are discussed. The proposed conclusion is that both standards and aggregate results, at the given 

conditions, are not inconsistent under the kinetic point of view. Some suggestions are made for 

improving the accuracy of the relationship obtained. 

Introduction 

Gonzalez et al [1] have presented a kinetics based procedure to compare several expansion tests 

for determining alkali aggregate reactivity, based on linear expansion measurements and 

corresponding criteria.  

Assumptions made were: 

- a near linear expansion occurs for quasi reactive aggregates (defined in this two part series as 

aggregates with reactivity close to the upper limit of nonreactive field), 

- a linear relation between reaction and expansion, the measured variable, what leads to 

critical rates value being taken directly from tests criteria (i.e., 0.1 % in 14 days for ASTM C 

1260 equals 0.1/14 %/day) 

- a first order dependence of expansion or reaction rate on alkalinity, given by the hydroxyl 

content,  

- and an Arrhenius-type dependence of reaction rate on temperature.  

These assumptions are not new; they have been considered in several studies of the ASR kinetics 

or expansion modelling. 

For quasi reactive aggregates, reaction rates were estimated from tests criteria limits and ages, 

considering linear expansions, corrected for alkalinity effect to a reference comparison alkalinity 

of 1M, using the first order assumption, and representing in Arrhenius plot the corrected rates 

thus found (the rates were expressed as the inverse of the equivalent time, defined as the time the 

strain would take to reach 0.1%, if it was constant).  

The linearity of this plot, considered as a criterion for kinetic consistency between tests, was 

verified for ASTM C 1293 [2], ASTM C 1260 [3] and NF P18-590 [4] expansion tests. Several 
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tests, adaptations of these (Canadian, Norwegian and German AMBT, and German CPT [5,6]), 

were found to match this criterion, within certain variation. The effect of other lesser factors was 

evidenced in the case of particle size, for which the Norwegian AMBT test [5, 6] mentions 

different criteria and it is supposed that similar variations should occur for other factors.  

A logical issue is the handling of abstract information from criteria, defining hypothetical 

behaviour as if dealing with virtual aggregates.  

How far from reality could be such assumptions and findings ? This issue was the aim of the 

present work, and was tested against existing data using three experimental tests with real 

aggregates: five siliceous sands, five limestones, four granites, two quartzites and one schist. The 

expansion tests considered were the ASTM C 1260, the NF P18-590 and the ASTM C 227 test, 

the last running under conditions similar to the ASTM C 1293, but using a somewhat lower 

cement alkalinity (0.89% Na2Oeq.).  

The data collected allowed to check the validity of the expansion linearity assumption, before 

being processed the same way as in previous tests [1], and representing corrected rates of 

expansion in Arrhenius plots. 

Experimental 

Santos Silva 2005 published [7] experimental results of tests ASTM C 227 [8] , ASTM C 1260 

[3] and NF P18- 590 [4] carried out on 17 portuguese aggregates (5 siliceous sands, 5 limestones, 

4 granites, 2 quartzites and 1 schist) with varying reactivity where possible. In case of ASTM C 

227, alkalinity was fixed at 0.9% Na2Oeq , cement basis, by addition of NaOH during the mortar 

preparation.  

These three tests are widely known, a summary of the main relevant features and parameters 

being presented as Table 1 in reference [1], and they will not be commented here unless referring 

to additional details. 
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Figure 1 - Results of ASTM C 1260 for 17 Portuguese aggregates : 5 siliceous sands (a), 5 limestones (b), 4 

granites (c), 2 quartzites and 1 schist (d) . 
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Results  

Expansion Results for ASTM C 1260. The results of the tests are depicted for intermediate 

and final readings in Figure 1 for the ASTM C 1260 test. As it is possible to see, using only the 

ASTM C 1260 criterion, only one sand is markedly reactive; one is non-reactive just close to the 

test lower limit (0.1% at 14 days) and the other three are above, but still close to this same test 

limit referred to as quasi-reactive limit.  

A limestone, by the same criterion, is classified as reactive; another has reactivity between high 

and low limit (closer to quasi reactivity) and the other three are particularly inert. The reading 

precision for very low expansions, in these latter three, compare to expansion values, and the 

corresponding data is thus irrelevant. 

Granites present also problem of low expansion, although not as low as the inert limestones, but 

their expanding nature in long-term tests requires judgement. All of them are in the non-reactive 

area, two with a linear expansion pattern while the other two show a downward curvature 

pattern. 

One quartzite is clearly reactive, while the other’s expansion curve overlaps the lower limit line, 

being above at 14 days (dubious reactivity according to the test). The schist data fall in the non-

reactive area, though close to the lower limit.  

All these last three aggregates follow a general linear expansion pattern. Regarding expansion 

linearity, granites 3 and 4 are remarkably linear from the origin. The four lower reactivity sands, 

the two higher reactivity limestones, the quartzites and the schist all present a fair linearity but 

only after an expansion of about 0.02%, a varying threshold commonly referred to in literature as 

linked to the start of microcracking, namely of cement paste, e.g. in Nonat [9]. 

Expansion tests, final data. The results for the three expansion tests are presented in Table 1.  

The general observations on ASTM 227 consider it as too permissive and in fact no aggregate 

was classified by this test as reactive, even in the case of sand 5, limestones 4 and 5 and quartzite 

2, for which both other tests yielded a reactive classification. The NF P18-590 also identified 

sand 4 as reactive, while ASTM C 1260 fails to do so, considering it only potentially reactive.  

The ratio of expansions NF/ASTM at the end of tests is relatively constant in the sands, slightly  

higher in the quartzites, increasing in the schist, granite and  the limestone, particularly in the low 

reacting granite and limestones, varying up to 20 fold. Such variation, for the very low expansion 

tests, may be due to experimental errors, but expresses the influence of the aggregate nature and 

the complexity of the underlying reactions and transformation and the difficulty of expressing all 

factors   as a unique reactivity parameter. Norwegian test of AMBT has considered the critical 

expansion value depending on the size of aggregates. 

Data Processing to rates/equivalent ages and their Arrhenius plots. The obtained data was 

submitted to the same procedure presented in a first part of this work [1]. Average expansion 

rates were maintained where linearity starts at 0.02%.  

The rates were also converted to equivalent times, although not required in this situation, to keep 

a uniform procedure (the values of equivalent times themselves have no special meaning, being 

just a projected trend never to be reached in the case of the granites).  

Finally, the corrected rates for alkalinity were plotted in the equivalent age format in Arrhenius 

plots. For comparison, in the plots are included the data for the three tests compared in [1]; the 

limits due to the temperature variation within the allowances in ASTM C 1260 and 1293 tests 

were not considered, due to the high number of lines.  

The Arrhenius plots thus obtained are presented in Figures 2 and 3. For easier comparison, 

regression and correlation coefficients are listed in Table 2.  

Figures 2 and 3  evidence a few interesting facts.  
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Table 1- Aggregates expansion results (%) in alkali-reactivity tests 

Aggregate ASTM C 1260 (14 d) NF P18-590 (5 d) ASTM C 227 (181 d) 

 Non-reactive < 0.1  

Potentially reactive 0.1÷0.2 

Reactive>0.2 

Non-reactive<0.15 

Reactive >0.15 

Non-reactive < 0.1 

 Reactive > 0.1 

 

Sand 1 0.090 0.075 0.011 

Sand 2 0.101 0.090 0.019 

Sand 3 0.122 0.090 0.021 

Sand 4 0.147 0.166 0.022 

Sand 5 0.294 0.201 0.018 

Limestone 1 0.001 0.016 0.008 

Limestone 2 0.003 0.024 0.023 

Limestone 3 0.006 0.033 0.020 

Limestone 4 0.140 0.390 0.022 

Limestone 5 0.227 0.208 0.017 

Granite 1 0.019 0.046 0.036 

Granite 2 0.027 0.046 0.018 

Granite 3 0.035 0.042 0.005 

Granite 4 0.031 0.041 0.001 

Quartzite 1 0.091 0.095 0.023 

Quartzite 2 0.247 0.266 0.034 

Schist 1 0.072 0.111 0.009 

 

Experimental expansion data is depicted by nearly straight lines in many cases, in some cases 

within the error margins allowed for the method, suggesting that if not the same, controlling 

steps with very similar energy of activation are taking place. Even in the case of ASTM C 227 

test, in which the corresponding limit set by test criteria deviates clearly, as seen in figure 3 of  

[1].  

This confirms again the usual remarks made on the ASTM C227 criterion as being too 

permissive, and suggests that a lower limit to critical expansion should be considered (which in 

practical terms was corrected by the standard test ASTM C 1293). 

The linearity for most aggregates considered reaches very high correlations as shown in table 2, 

exceeding 0.99  in 13 out of  the selected 17 aggregates, and lowers only when expansions are 

very small, departing from the  near critical region where initial assumptions made are valid.. 

Another feature evidenced is that most of the straight lines are parallel,  some well departed, 

between them and the initial test straight line. 

Discussion  

The main purposes of this part of the work  are to check if the proposed procedure depicts a 

“kinetic consistency” between results from different expansion tests for real aggregates, i.e., if 

they lead to linear Arrhenius plots and also to compare the plots for real aggregates with the plots 

derived for quasi reactivity criteria conditions as shown in [1].  

The sands show a general good alignment, parallel to the criteria line. The reactive sand 5 is the 

less good case, with R
2
= 0.989. Non-reactive limestones depart from parallel alignment, but 

limestones 4 and 5 show a good parallel alignment. Granites follow a similar pattern, though 

being very low reactive, granites 3 and 4 depicting a good alignment; the others departing from 

general behaviour mainly for longer  testing ages. Quartzites and the schist align very well as 

parallel lines. In summary, all aggregates except the reactive sand 5, the three very non-reactive 

limestones, and the two downwards curved granites follow the expected alignment in Arrhenius 



 

627 

plot. The exceptions are also the aggregates departing more from linear expansion and quasi 

reactivity, both conditions assumed in the procedure development. 
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Figure 2 - Arrhenius plot for results of ASTM C 1260, ASTM C 227 and NF P18-590 tests with same  sand (upper), 

and limestone (lower) aggregates tested in Figure 1, in comparison with same tests estimated from quasi reactive 

criteria in Figure 1, represented as filled diamonds. The regression and correlation coefficients obtained for the 

respective lines are presented in Table 3. 
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Figure 3 Arrhenius plot for results of tests ASTM C 1260, ASTM C 227 and NF P18-590 with same four granite 

(uppert) and 2 quartzite and one schist (lower) aggregates tested in Figure 1, in comparison with same tests estimated 

from quasi reactive criteria from Figure 1, represented as filled diamonds. The regression and correlation coefficients 

obtained for the respective lines are presented in Table 3 
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Table 2. Linear regression of data in the Arrhenius plot for inverse of equivalent time.  ( x=1/(2.303 R T) 

Data Regression line of 1/teq , * R
2
 

Test Criteria = -20644.8  x+11.663 0.9998 

Sand 1 = -19490.8 x+ 11.090 1.0000 

Sand 2 = -17940.4 x+ 10.002 0.9993 

Sand 3 = -18200.1 x+ 10.122 1.0000 

Sand 4 = -19242.3 x+ 10.649 0.9983 

Sand 5 = -20667.6 x+ 11.922 0.9892 

Limestone 1 = -15391.4 x+ 7.377 0.7182 

Limestone 2 = -13591.1  x+ 6.600 0.7055 

Limestone 3 = -15027.1 x+ 7.600 0.8107 

Limestone 4 = -21852.2 x+ 12.675 0.9945 

Limestone 5 = -20956.1 x+ 12.057 0.9956 

Granite 1 =-14337.3 x+7.468 0.8834 

Granite 2 =-16343.9 x+8.670 0.9687 

Granite 3 =-19545.8 x+10.511 0.9999 

Granite 4 =-23348.0 x+12.666 0.9962 

Quartzite 1 =-17777.4 x+9.882112 0.998526 

Quartzite 2 =-19632.2 x+11.38299 0.999903 

Schist 1 =-20834.1 x+11.63536 0.999812 

Considering only the “aligned” cases, slightly in the reactive field fall the lines for sand 4, 

limestones 4 and 5 and quartzite 2, while, slightly on the non-reactive field fall the lines of sand 

1, granites 3 and 4, and the schist; quartzite 1 line overlaps the criteria quasi reactive condition. 

This behavior essentially agrees with the expansion curves, in reference to the lower, quasi 

reactive limit of ASTM C 1260, as shown in Figure 1. The fact that these aggregates have an 

Arrhenius plot with same slope as the criteria line has an interesting connection with another 

reactivity criterion, the Threshold Alkali Limit (TAL). Indeed, as parallel aligned aggregates 

present the same slope, such real aggregate present rates, for the different tests considered, 

proportional to rates derived from quasi reactive criteria applied to same tests. For each 

aggregate, the departure from quasi reactivity may be quantified by such a proportionality 

constant (or its logarithm, in Arrhenius plot by an additive, translational term). As a first order 

dependence on alkalinity was assumed, this departure may then be expressed also as equivalent 

alkalinity ratio. In other words, for all tests, at a certain alkalinity ratio to the standard alkalinity, 

the aggregate should behave as critically reactive; this is the principle backing the TAL definition 

[10] [12].  Unfortunately, the initial program was not designed to yield results allowing to check 

such possibility, so to confirm this conclusion an adequate experimental program would be 

required. (note also that the present results have applied only to aggregates not very far from 

quasi reactivity).  

Conclusions and Recommendations  

This paper shows that a kinetic consistency may exist between the ASTM C 1293, ASTM C 

1260 and NF P 18-590 expansion tests at the adopted criteria level and at the respective test 

results, carried out with the same aggregates. The comparison done assumes constant expansion 

rate for quasi-critical reactivity and the effect of the main factors (alkalinity, humidity and 

temperature) yielded by models found in literature. The criterion of consistency adopted was the 
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linearity of the Arrhenius plot of the reaction rate after correction by the effect of the other 

factors to a same comparison basis.  

A similar alignment was found for the expansion rate with available data for ASTM C 227, 

ASTM C 1260 and NF P 18-590 tests, for most of the tested aggregates, covering different 

reactivity. In others, the linearity for quasi reactive aggregate may be observed mainly above an 

expansion of about 0.02%. The apparent energies of activation for the real aggregates are nearly 

the same as the one found from tests criteria, as the alignments for real aggregates and criteria are 

about parallel (comparing with Figure 1 –ASTM C 1260 test - , quartzite 2 is the more reactive, 

and schist is non reactive, whilst quartzite 1 alignment overlaps the limit line for criterion). 

The proposed approach, presents interesting results, but is over-simplified in its assumptions and 

lack of precision, difficult to avoid in such a complex reaction. It evidences a global coherence 

between data, regardless of the effect of possible factors variations, some of which were not even 

considered, and the different interpretations and behaviour referred to ASR. That may be possible 

because kinetics is concerned only with the performance of the controlling reaction, and some 

factors´ influence may be not controlling. 

The quality of the assumptions may be improved in many aspects, namely: 

i) by improving all the used models, regarding 

quantification of alkalinity resulting from several interactions in concrete environment, 

variation of alkalinity due to leaching and reactions, 

effects of variation of humidity.  

ii) by extending the proposed approach by inclusion of other expansion tests, specially those 

which use the linear expansion, and data from expansion tests of other aggregates in different 

tests. If results are positive, extend to tests based on different properties. 

iii) by improving the accuracy of reading experimental data, namely expansion and 

temperature and, when relevant, alkalinity and its evolution . 
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Abstract. Service life, in alkali-silica reaction (ASR) affected concretes, is reached when 

expansions no longer allow normal use of a structure. ASR expansions are detected only after a 

long period, accelerating after that, similarly to reactions having an induction period in Chemical 

Kinetics 

This study deals with service life as a conventional induction time, and uses kinetic methods in 

its estimate. The classical Unreacted Shrinking Core (USC) model with diffusion control and 

induction time was selected among other models. Both plane and spherical interfaces were 

considered adapting their models to expansion data. ASTM C 1260 setup and test conditions 

were selected, its near constant alkalinity being closer to initial conditions in concrete.  

Mortar bars prepared with a reactive Tagus river aggregate were tested at temperatures of 80, 70, 

60, 50 and 37ºC. Plane and spherical expansion models were fitted to the isothermal curves 

obtained;  depicting their kinetic parameters in Arrhenius plots suggests the spherical model as 

better. The main interest of this study is to, in what concerns the potential for alkali-silica 

Reaction (ASR), discuss and foresee possible problems allowing to schedule monitoring and/or 

the needs of adequate interventions at a stage as early as possible. 

The extension of service life allows savings in raw materials and energy, improvement of the 

investment economics and, on a long term basis, lower investment requirements, contributing to 

an improvement of the sustainability of all related sectors.  

Introduction 

Service life is commonly used as a durability indicator. In the case of a concrete affected by 

the Alkali-Silica Reaction (ASR), service life is the age at which expansions no longer allow 

the normal utilization of a structure. The relevance of such expansion depends on the kind of 

structure and its particular use, significant values being reported from near 0.02% (for 

dams[1] [Scrivener 2010]) to about 0.2% (for a pier [2] [Myaga and Miura, 2006]). Dams 

mobile parts are often cited as sources of problems even at low strains (alignments in 

electric generating equipments, tensions and mobility of discharge gates, possibly long 

before tensions due to constrained expansions and cracks arise structure safety concerns) A 

general default value of 0.04% is considered, as widely accepted, for microcracking to be 

seen (e.g., Grattan-Bellew 1983 )[3].  

In the case of reactive aggregates, the ASR expansion is generally slow at beginning, but 

accelerates quickly after a certain time, at or near which microcracking becomes visible. 
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This overall behavior is similar to a reaction with induction time, and the approach followed 

in this work is to assume service life as the induction time estimated by conventional 

methods used in chemical reactions kinetics. 

Under a physical model perspective, induction time was interpreted by some authors as the time 

needed for the alkali gel to form, expand and fill in the space between the aggregates external 

surface and the pores in the cementitious paste [Diamond 1981, Ichikawa 2007] [4, 5]. On the 

other hand, Scrivener 2010 describes initial gel as forming inside the aggregates.  

As a global method, the induction time approach allows using expansion models without need of 

detailing the nature and influence of all underlying processes like these (only controlling process 

are relevant), provided that the curve of conversion is approximately sigmoid shaped, even if 

there is no induction, strictu sensu. Gonzalez et al 2001 listed different physical and chemical 

processes leading to this same curve shape [6].  

The underlying phenomena may condition, however, other aspects of the reaction beyond 

kinetics, like products morphology or development of porosity, stoichiometry and parallel 

reactions. It is a useful approach, but subject to an evaluation of the agreement between model 

and reality. A check of microstructure changes may be particularly relevant whenever possible. 

To model induction time, it is convenient for conditions to be as steady as possible, in order to 

isolate the effect of the main known factors, alkalinity, humidity and temperature and to assign 

values to these factors 

As a wide knowledge on ASR is provided by expansion tests in different test conditions, these 

test conditions were considered to define the more convenient set up of the experiments to carry 

out. Among the main expansion tests, the ASTM C 1260 mortar-bar test, is the only one that 

allows to consider a comparatively steady reaction environment regarding alkalinity, humidity 

and temperature, even if it departs from concrete conditions in field, as seen below, and has 

precision limitations due to the dependence on reaction and reading temperatures. The other 

expansion tests available run under saturating conditions; so, the alkalinity decreases due to 

leaching and to the ASR itself (in the former test these variations are compensated by 

interdiffusion with the immersion fluid). 

It must be referred to that the conditions used in ASTM C 1260 test are designed for alkali 

reactivity determination; they are quite different from conditions in concrete under normal use, 

and so they are not appropriate to simulate the expansion during the entire concrete life, beyond 

the period in which expansion is very small. The method is thus selected just to model induction 

time. The models traditionally used to predict quantitatively concrete expansion are validated for 

normal concrete conditions, (e.g., the models referred to in the revisions by Moranville-Regourd 

1997 [7] and Poyet 2003 [8]), and may not be adequate for the conditions now selected. In some 

of them, the alkalinity significant decrease by reaction and leaching has a relevant role on 

reaction slowing and halt, and thus may not be appropriate as they are based (or consider) the 

effect of alkalis and hydroxyl consumption.  

Data from ASTM C 1260 test [9] were modelled using topochemical ( diffusion controlled), and 

nucleation and growth models. A diffusion controlled model, with a plane interface, was used by 

Furusawa et al. 1994 [10] using data from the ASTM C 289 test [11], in conditions of excess 

alkalinity similar as those of ASTM C 1260 (though focused on silica dissolution rather than 

strain development, and during a shorter period). The nucleation and growth model was referred 

to by Pade and Struble 2000 [12] and by Johnston and Fournier 2000 [13]. These last authors 

used the test ASTM C 1260 to model expansion and characterize the reactivity through the 

kinetic parameter associated to growth rate. The topochemical model, diffusion controlled, is 

also consistent with  remarks of many authors on the importance of diffusion, considered by 

some as controlling step.  
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The induction time may be inserted in this model as an additive constant (Murayama et al. 1994) 

[14], assuming a null strain for ages lower than induction time. Induction time is an abstract 

notion and its formulation depends on the model considered. For a better understanding, the 

models are briefly sketched.  

The more general topochemical model is the  model USC (unreacted shrinking core), applied 

in its original form [Levenspiel 1972] [15] to non catalytic heterogeneous reactions with non 

porous solid reagent, assuming that the reaction occurs by removal or incorporation of part of 

fluid reagent, in the interface between solid reagent and solid product. The conversion of solid 

reagent into product, occurring uniformly where the reaction takes place, displaces, as a whole, 

the interface to inside of the reagent phase,  the reaction progressing along a direction normal to 

the interface. This limit situation is ideal; usually the reaction takes place in a more diffuse way, 

and would be better described by a reaction front with a certain “depth”, along which unreacted 

to completely reacted material is found. The overall description of reaction progress is however 

similar or equivalent (an early work found a proportional relation to exist between areas of sharp 

and diffused fronts, globalised in the kinetic constant). The physical progression of the reaction 

front, i.e., of the interface, measures thus the extent of global transformation, and may be 

expressed by the amount of remaining solid reagent (ahead the interface) or the amount of 

product formed (behind the interface). Often, full conversion is not achieved locally and the front 

progress leaves behind a heterogeneous mix of reacted and unreacted product keeping a certain 

uniformity regarding its components proportion and grain size, as well as the microstructure of 

pores and fissures, and is called “ash”, when such designation is not confusing. In its original 

form, the model considers three potentially controlling stages, that may appear as single control 

(of each stage), and as mixed control of two or even three stages. The three control stages 

considered are surface reaction, diffusion through the products layer (“ash”), and the diffusion of 

fluid reagent through the boundary layer external to the particle. The complete mechanism 

considers two more stages of diffusion of products through the fluid phase up to the bulk fluid, 

with similar formulation to the diffusion of fluid reagent (the distinction between these two 

stages and the former ones is not easy, and is seldom done). The driving force of the reaction is 

the difference of reagent concentration between bulk fluid and the equilibrium concentration at 

the solid surface; it is broken down in parcels for those 3 stages, considering intermediate 

concentrations at the external surfaces of the initial particle and at the unreacted core. In this 

model a constant reaction rate per unit interface area is assumed; in diffusional stages, the 

processes follow the laws of diffusion, with simplifying assumptions as the existence of a 

pseudo-stationary state 

The model is easy to develop in the case of only one reaction, assuming constant the 

concentration of the bulk fluid, as it may be reasonable to accept in tests with immersed bars 

such as ASTM C 1260, and in certain conditions lead to relatively simple equations [Levenspiel 

1972], for interfaces with plane, long cylinder and spherical shape. Usui et al.1994 and 

Murayama et al 1994 [14, 16] present more complex models for several sequential or 

intermediate reactions, (in most cases only one of these is controlling and needs to be considered 

for kinetic modeling). This model found a wide application even outside its original scope of 

validity, being reported namely in porous materials in certain conditions, in reversible reactions 

and for fluid reagent deprived conditions. This lead, in part, to development of new models 

derived or based on this model, such as the crackling core model, the grain or structural model 

(applied to porous materials), and Sohn’s model, this one associating to the usual controlling 

stages a nucleation and growth stage. 

For single ash diffusion control the equation is [Levenspiel 1972]:  

For plane interface                t =  B/(6bDeCA)  (x)
2
                                                      

(1)  
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For spherical  interface          t = BR
2
/(6bDeCA)  (r/R)

2
 [1- 3(r/R)

2
+2(r/R)

3
)]             

(2) 

where B is the molar density of the solid reagent, b is a stoichiometric coefficient, De is the 

effective diffusion coefficient inside solid product (ash), CA is the concentration of concentration 

of fluid reagent in the fluid phase, x is the thickness of the solid product layer,  R is the radius 

of the aggregate particle, when assumed spherical, r is the radius of the unaffected grain, and  

r= R - r is the reaction front progress, close the thickness of  the solid product shell (equals it 

when there is no expansion or retraction).  Obviously, equation (2) tends to equation (1) if  R is 

very large 

No induction time is considered in this original model. When the conversion curve is sigmoidal, 

induction time may be added as a constant term [14]. The model thus defined contains a 

discontinuity due to the sudden change of the derivative value, and naturally is not appropriate to 

represent what happens, in a continuous way, within the induction period. Its application is valid 

[Gonzalez et al. 2001], when this period is not relevant beyond simply adjusting the start of the 

subsequent stages. 

For plane interface                t =  tind + B/(6bDeCA)  (x)
2
                                                 (3) 

For spherical interface           t = tind’ + BR
2
/(6bDeCA)  (r/R)

2
 [1- 3(r/R)

2
+2(r/R)

3
]           (4)      

The nucleation and growth model, or Avrami’s (the designation of Erofeev´s, or 

Kolmogorov´s, also often appears, sometimes with variations in assumptions and meaning of the 

parameters)  assumes that the transformation of solid reagent in product occurs through a 

continuous formation of nuclei, with even probability everywhere in the space still occupied by 

the reagent, followed locally and immediately by the growth around each nucleus at the reagent-

product interface, in several directions, at a constant rate; the growth stops when another 

interface is found, i.e., all reagent is locally consumed. Thus, nucleation precedes growth only 

locally, for each nucleus, but may coexist in different nuclei. The correspondent equation is: 

 Mottk
o e1


                                                         (5) 

where  is the conversion (between 0 e 1), o is the initial expansion at to, 4
th

 day of cure, k is a 

kinetic constant and M is the exponent. 

In this model, with shape intrinsically sigmoidal, there is no parameter that may be called 

induction time (in the case of a real reaction with induction, it would probably occur before 

nucleation). However, we may physically associate it with the microstructure change caused by 

the initial formation of nuclei, and related acceleration, though the model itself considers such 

nuclei formation as well as their growth not confined to an initial stage, but extended 

permanently, continuously in action until the reaction is complete.   

In terms of conversion curve, this idea of “induction” allocated to an initial period with low 

reaction rate, is accepted and currently applied, e.g., over the conversion curve plot, taking as 

“induction time” the abscissa of the point where the time axis is crossed by the tangent to the 

conversion curve, where this is as linear as possible.  

In the USC model with induction time, this leads exactly to the additive term considered; in the  

nucleation and growth model it leads to an “equivalent induction time”. Gonzalez et al. 2001[6] 

used the Avrami equation (being a continuous function) to evaluate this parameter, analytically, 

after the inflexion point position (where second derivative is null), the tangent value (by the first 
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derivative) at that point and thus, by elementary analytical geometry, of the abscissa of the point 

where the tangent line cuts the time axis.  

However, although allowing a good fit to data at higher temperatures, the Nucleation and Growth 

model was discarded because the “induction time” estimate by the Avrami model present 

difficulties at lower temperatures, for which the curvature is less pronounced. Also, Johnston and 

Fournier 2000 refer a dependence, though ill-defined, between the exponent of the model and the 

alkalinity. This dependence render difficult the application of a model developed from an 

aggregate tests with a cement type, to concretes with same aggregates but different alkali 

contents (by change of cement quality, or external additions). 

The present work adapts the equations of the USC model with ash diffusion control, for plane 

and spherical interfaces, to the actual case, considering expansion proportional to reaction extent, 

allowing to use directly expansion data in percentage or fraction. A series of data is then used to 

determine the kinetic parameters by least squares fitting, as well as the dependence of the found 

parameters on the temperature factor. This model of expansion kinetics is complemented with 

models taken from the literature, for the effect of humidity and alkalinity, in function of the 

quality of cement in use. 

 

Experimental 

Observation by optical and scanning electron microscopy. In the case of ASR, some 

authors (Helmut et al. 1993 [17], Scrivener and Monteiro 1994 [18], Kawamura 1997 [19]) refer 

the existence of an external layer altered by cracking, the presence of alkali and calcium ions and 

a variation of micro-hardness. A reaction rim is referred in some cases [Ichikawa 2007 [5] , 

Rivard 2002 [20], Moranville-Regourd 1989 [21] ]. The existence of an unreacted core beyond a 

certain alteration depth was underlined in these works. With the exception of the reaction rim, 

they don´t mention though the existence of a clearly defined interface (a reference [18] mentions 

that no such interface or limit could be found, despite detecting a concentration variation), and 

consequently a product shell, what doesn’t alter the essential assumptions of the procedure 

carried out.  

The aggregate used, being a mix, was difficult to check for microstructure variations. However it 

is known that a major component is reactive silica from quartzites or strained quartz grains. 

Observations were carried on granite aggregate, around an attacked quartz grain was identified, 

assumed to be similar to at least some of   sands components from a river crossing a large 

granitic area. 

Observations were carried out by optical microscope, for resin penetration in fissures and, in 

nearly crossed polars, for the sub grain microstructure, to check eventual relation between 

fissuration and crystallite boundaries, and, at the scanning electron microscope, of general 

microstructure, including fissures and element distribution, as element maps and profiles.  

Expansion tests. Experimental data were obtained from mortar bars, prepared with a alluvial 

reactive siliceous aggregate from Tagus river in Portugal, immersed in 1M NaOH, according to 

the set up of ASTM C 1260 test, at temperatures of 80, 70, 60, 50 and 37 ºC, to model expansion 

at constant alkalinity, as  function of aggregate reactivity and the first four temperatures, using 

the last isotherm for an independent comparison. 

Results Processing and Discussion  

Observation. By optical observation, Figures 1 and 2 show a monocrystalline grain of 

undulatory, strained quartz at nearly crossed polars (Figure 1) and inside it, by resin penetration, 

the existence of peripheral, intra-crystallite micro-cracking (Figure 2).  
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Figures 1 and 2: Optical microscope of a monocrystalline grain, nearly crossed polars (left, Figure 1) and a 

observation of resin penetration in cracks (see text) . 

A general pattern of tangential and radial cracks, denser in zones of higher curvature,  leaves a 

less affected core, and preferential peripheral expansion and reaction front progress inwards may 

be inferred. Note the radial crack in the lower right corner of the grain (cf. Pade and Struble 

2000, Golterman 1994, 1995) [12, 22, 23].  

Golterman [22, 23] analyzed the relation between local peripheral expansions and tensions field 

inside particles, and the potential cracking pattern. In case of polycrystalline grains, the reaction 

may be less uniform, concentrating preferentially in the inter-crystallite siliceous cement in 

quartzites, or grains of unstable nature, like cristobalite or tridymite.  

 
 

Figures 3 and 4: A strained quartz grain with preferential peripheral enrichment in Oxygen in a SEM Oxygen 

mapped image (Figure 3) and, enlarging the same field, a cracking pattern, denser in the periphery, better evidenced 

in the corresponding Calcium mapped image (Figure 4). 

A possible “ash” shell formed after the reaction progresses inwards is suggested by Figure 3, of a 

SEM Oxygen map of a strained quartz grain in a concrete thin lamella. This may be related to 

local formation of amorphized silica referred to, i.a., by Bulteel and Garcia Diaz [24, 25] as the 

first step of silica attack (opening siloxane bridges), which is accompanied by a considerable 

expansion : 

2 SiO2 + OH 
-
 + Na

+
  =>  H Si2O5

-  
+ Na

+ 

These authors quantified the expansion due to this transition from Q
4
 to Q

3
 in the protonised 

form of this material. The transition is associated with an increase of the ratio O/Si, due to the 

reaction itself (from 2 to 2.5) and subsequent cations adsorption and hydration (the presence of 

solvated ions and water molecules may rise the ratio), and is followed by a silica dissolution step; 

the value of 2.5 is found in solid products identified by some authors with the reaction 
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(amorphized silica, kanemite, oekonite and other Q3 silicates). These transformation should then 

be evidenced in a SEM Oxugem map such as Figure 3.  

 Radial cracks, along which oxygen enrichment is higher, are also evidenced in Figure 4, of a 

Calcium map of the same field, cropped and enlarged to enhance details showing alkali-calcic 

gel penetration in the cracks. The cracking pattern is denser in the periphery.  

The relation shown between an oxygenated, expansion-reacted shell and a peripheral crack 

pattern suggested in figures 3 and 4, although, was not checked in other observations for its 

wider significance, what is expected for a later work. Both features, O/Si and peripheral 

microcracking, may be interrelated, denoting an expansive degrading reaction progressing 

inwards, leaving an outer, reaction affected shell. 

Expansion tests results and modelling. Expansion data below 0.25% for isothermal curves 

at 80, 70, 60 and 50ºC are plotted in Figure 6, as well as data for the longer 37.2 ºC run. The 

data, particularly for the last curve is too numerous to allow tabling.  

The topochemical model by ash diffusion control was adapted to expansion data, considering that 

the expansion is the result from the (proportional) effect, at bar level, of the expansion of 

aggregate particles with a uniform size, R, constituting the aggregate skeleton of the concrete. 

For this, equations (3) and (4) were re-formulated to made explicit the dependence on expansion, 

rather than reaction extent, by making    r = R- r =  = k.e , what corresponds to : 

t  - tind= BR
2
/(6bDeCA)  (r/R)

2
 [1- 3(r/R)

2
+2(r/R)

3
]                     (6) 

plane interface         t = tind +  C (x)
2
 = tind +  C (k.e)2,                                                 (7) 

spherical interface   t = tind’ + C’ (r/R)
2
 (1-2/3 r/R) = tind’ + C’ (k.e)

2
 (1-2/3 k.e)   (8) 

These equations were fitted to experimental data, for determination of kinetic parameters using 

only the curves at 50 to 80ºC. Data with expansions below 0.04 – 0.06% were not included in 

this fitting of isothermal data. The kinetic parameters thus extracted are then represented as 

Arrhenius plots, as shown in figure 5, high correlation coefficients having been obtained. For the 

plane model, k is incorporated in the constant C. For the spherical model, least squares were 

applied numerically, using the SOLVER command of EXCEL to determine k, as constant for all 

temperatures. The linear representation allows an easy modeling by regression of the dependence 

of said parameters on the temperature. 

 
Figure 5 Arrhenius plots for “ash” diffusion models with plane and spherical interface; k represents, according to 

the model, C (plane interface) or C’(spherical interface); the upper curve is  induction time’s. 

Figure 5 shows that for induction time, the correlation coefficient is higher in the case of 

spherical interface; this should be expected as its equation is more general.  
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Applying the equations obtained for C, tind, C’ and tind’, the models may express estimated 

times as function of expansions and temperature, as shown only for the spherical case below in 

Equation (9): 

t = exp (- 22.313 ).exp ( -8262.6/RT) + [exp ( -17.891 ).exp( 7871.1/RT ) ]. (k.e)
2
 (1-2/3 k.e) 

(9)  

The correlation thus obtained allow to estimate at each temperature, the induction time and the 

resulting curve of strain against time and the other mentioned factors, only for laboratory 

conditions. But only for the induction time, the first parcel in equation 9, estimates should be 

considered as acceptable for other situations, as set for target in the present work. 

Comparison between data and model estimates 

The estimates are represented in Figure 6, along with the corresponding experimental data, for 

both plane and spherical models.   

As referred, the data of the isotherms at 50, 60, 70 and 80 ºC were used to extract the parameters 

for the model. For these the comparison is just an indication of the quality of the model regarding 

the data in which it is based. 

For the lower temperature, parameters equations obtained are used to estimate values, 

extrapolating from the original data interval,  to 37.2ºC, so higher deviations in behaviour and 

values themselves may occur, although not necessarily, and that what figure 6 shows.   
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Figure 6   Comparison between estimated and experimental curves for models of diffusion with induction time, in the 

cases of plane (left) and spherical (right) interfaces, for points used in the fitting and independent run at 37.2ºC 

For the upper temperature expansions there is generally a good agreement, except for deviations 

in curves at 50 and 70 ºC, where all deviations, although small, are systematically to one side, 

and clearly better for the spherical interface case, as expected from the higher correlation 

coefficients obtained for this case.  

Figure 6 evidences further, for the prediction of induction time at 37.2ºC, a better fitting of the 

model with spherical interface in comparison with plane interface. At this temperature, however, 

at higher expansions the curve depart significantly from data, displaying even a different pattern.  

Conclusions 

The shape similarity between usual expansion curves obtained for alkali testing of aggregates, 

and conversion curves of reaction with induction time, lead to the present approach of estimating 

the service life by the induction time determined by chemical kinetics methods. The model 

selected to fit experimental data was the classical unreacted shrinking core model. The induction 

time was formulated according the model selected, as an additive constant depending on the 

temperature.  Two interface shapes were analyzed, plane and spherical, fitted and compared. The 
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spherical interface model presented a better fit, in terms of the induction time correlation, which 

was confirmed by an independent test at 37.2ºC. 

Figure 6 shows the large influence of the temperature factor on the results, by a variation of ±-2 

around 37.2ºC. This strong influence, ca 15 % in time for a 2 degrees variation, suggests the 

need of an independent reading of the temperatures in use, with precision of 1/10
th

 ºC. 

Temperature off setting within the test allowance may also be a cause for the systematic 

deviations found in  50 and 70 º C .This should not be confused with the always relevant need of 

a special attention to the reading conditions of expansions in which the bar is subject to a 

temperature variation.  

A more detailed discussion of the data and estimated curves is presented in Part II of this paper 
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Abstract.This paper compares expansion model estimates and experimental data. In an earlier 

paper, a diffusion controlled topochemical model fitted to isothermal curves yielded kinetic 

parameters (induction time and kinetic constant). Linear regression of their Arrhenius plots 

modelled the constants dependence on temperature, allowing to predict induction times at given 

temperatures and times in laboratory. Comparing expansions thus estimated with experimental 

values at 37 ºC in mortar-bars immersed in 1M NaOH solution ASTM C 1260 adapted test, the 

expansion start matched the modelled induction time. The experimental and modeled expansion 

after that time follow different patterns. The model may use known correlations for correcting for 

different alkalinities and humidity’s,.  

The model possibilities were checked with published data on ASR-affected concrete . The 

estimates matched real values despite high errors in statistical processing and environment data. 

Improvements are proposed for reducing errors, in modeling major factors , and application to 

other cases.  

Introduction 

In an earlier paper [1] the authors discussed relevant aspects for model selection leading to 

the choice of Unreacted Shrinking Core model, with spherical interface and induction time.  

The experimental conditions used the ASTM C1260 setup and isothermal data were 

collected at 50, 60, 70 and 80 ºC, measuring the expansion at several ages in mortar -bars 

immersed in 1M NaOH solution for fitting the model and determining the parameter values.  

A test run was carried out at 37.2ºC, yielding data for an independent comparison with test 

data was also carried out.  

The induction time displays a better fitting for the model with spherical interface, but further 

expansion follows a completely different pattern at this temperature. Possible improvements 

were earleier discussed in Gonzalez 2010 [2] and Gonzalez et al. 2011 [3]. This second part 

presents only the comparison of the model obtained with experimental data. 

Experimental  

The expansion test at 37.2ºC was planned and carried out to evaluate the estimated expansions 

using the model by comparison with experimental data, independent from the data used for 

fitting. The setup was analogous to ASTM C 1260 test. The temperature reading was made with 
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higher accuracy than the required by the ASTM test, as the projected estimates from the model 

have shown extremely sensitive to this variable. Readings of three specimens were made 

sequentially in the same order and averaged. The data collected is presented graphically in Figure 

1. 

Results and discussion 

Test data comparison with model estimates and discussion. Figure 1 displays as void 

circles data measured in tests at several temperatures, used to evaluate the model parameters as 

described in Part I of this paper [1], and as losanges the test at 37.2 ºC.  The estimated curves are 

represented as continuous lines at the corresponding temperatures. The model assumes null 

expansions below induction time, followed by a diffusion controlled regime.  
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Figure 1 Detail of the pre-cracking period, covered by present model only for its total duration, assumed as induction 

time, with null expansion before it. At higher temperatures, this period is less well defined.  

Higher temperatures. There is good agreement between data and estimated lines for higher 

temperatures, above the induction time, better seen in Figure 6 of Part I of this paper [1] . At 70 

and 50 ºC some deviations occur to the same side, displaying a biased behaviour, probably due to 

a misfit of the model or to a systematic error that may be due,  e.g., to a small deviation of the 

test setting temperature, even within the allowance of the test itself. 

The sensitivity to temperature of the results has two aspects, the curing period and the measuring 

period.  

The first is subject to a test allowance of ± 2 
o
 C, which for this particular purpose can be 

narrowed by more accurate reading method. This would reduce the errors in analysing the 

dependence of the isothermal parameters on temperature.    

The latter is related to the short time allowed for measuring the expansion, directly on a 

specimen taken from a warm bath, so that a small variation in the measuring time may affect the 

temperature and thus the length of the cooling specimen being measured.  

Figure 1 shows that induction time is fairly well predicted by the model, which was the explicit 

aim of the work, but further expansions beyond it follow a linear pattern instead of the typical 

downward curved, so that modelling higher expansions are not validated. This linear trend was 

confirmed in another experiment at 45ºC. This clear change of pattern between higher 

temperatures and lower was not studied. It may possibly be due to an alteration of controlling 
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mechanism from only diffusion to partly reaction; its confirmation however requires an 

independent experimental program, and the balance between benefits and effort required is not 

clearly positive. 

The model considers null expansions at ages before induction time, which is obtained by 

projecting back the diffusion controlled model in which fitting very low expansions were 

excluded. For the aimed purpose of estimating induction time as an indication of service life, this 

is enough.  

However the tests results show an intermediate zone, where expansions are already in the 

microcracking range, and acceleration is taking place (expansion lines are curved upwards), but 

is not yet in the diffusional controlled regime. This zone can extend as high as 0.06% expansion 

at the higher temperature. Considering the rapid expansion increase close to the 0.04% level 

(widely accepted as critical for fissuration) induction time is tentatively identified with the initial 

pre-fissuration period. In this intermediate zone, the transition is less pronounced at higher 

temperature, and better outlined at lower, probably because of some overlapping of different 

transformations at higher rates (i.e., higher temperatures).  

Lower temperatures. Figure 1 details also this pre-cracking period, for the test at 37.2ºC, for 

estimated isotherms ±1ºC and ±2ºC, pointing out the time of appearance of gel and its nigration 

to the solution. There is an initial regime, until 0.012%, curved downwards, followed by an 

accelerated expansion, curved upwards up to 0.028%, ending as a sudden expansion (assumed to 

be cracking; it was not possible to confirm visually, due to rugosity of the surface). These 

observations agree with several authors’ remarks that this area below 0.02 % is important to 

understand and model [4], both for aggregates and the cement paste to start micro-cracking[5]. 

Below the intermediate zone the initial expansion tendency is blocked by the material reaction, 

and the expansion proceeds with downward curvature, better evidenced at lower temperatures . 

The pre-fissuration period expresses probably, thus, a balance between expanding and retracting 

forces developing inside the reactive particles and cement paste.  

An interpretation of what happens depends on the phenomena considered to happen, and would 

certainly need a much more extended program to clarify the possibilities allowed by the currently 

accepted expansion models. Considering one of the mechanisms, of solid expansion, just for 

reference,   expansion in the test beginning is relatively fast (assuming the data is accurate 

enough to describe it), and is followed by a levelling period, probably when expansion is 

counteracted by the material reaction to deformation, accumulating stresses. Goltermann [6, 7] 

modelled this procedure considering the expansions located in the spherical particles periphery, 

and developing compressive  tangential  stresses and radial tensile sresses. It is interesting to note 

that the reported appearance of gel on the specimens surface and inside the solution also provides 

evidence for the “alternative” transsolution model theory. 

The outline of this region as it is, drawn from raw data, must be pondered by accuracy 

considerations. Although it seems logical that the expansion curve starts here, 

phenomenologically, it is obviously interesting to relate the early processes here to later higher 

expansions; this part of the curve requires more sensitive readings ( not necessarily with other 

equipment). Probably a controlled low temperature bath would stabilize reading conditions 

enough for the higher accuracy needed; better reading procedures must be established and 

discussed before using this potential. There is already a large involvement of research in or very 

close to this area, when setting up criteria for AAR-4.  

Tentative comparison with field data. The model was tentatively applied to a case reported 

in literature, of a concrete railway sleeper with symptoms of incipient ASR after 11 years of 

service [Santos Silva 2008] [8]The alkalinity was estimated from the composition of the cement 

used by Helmuth 1993 correlation[9]. The correction of the effect of temperature and humidity 

proposed in Part I [1] assumed for these environment variables values taken from published 
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general meteorological data reported. The use of these data was in this particular case justified by 

the structure location, in covered place. The correction leaves certainly a lot of margin for 

improvement, but that analysis in a more general, wide context, is out of the scope of the present 

research work. The estimates agree with the data, as depicted in Figure 2, but are affected by 

significant errors. Improvements of the prediction precision are proposed elsewhere [2] . 

The model is especially adequate to estimate the service life when the start of significant strains 

is critical, as well as to define time intervals for inspection, and covers only the problems due to 

material properties degradation. It is inadequate to foresee strains within the pre-cracking period 

and, after cracking, when relatively large strains are allowed. In these cases, there are completely 

different interactions, between concrete and reinforcement bars, and between the different 

components of the construction. Procedures to improve the accuracy of the estimates are 

suggested and discussed in Gonzalez 2010. 

 

Figure 2  Prediction by the model in the case of a concrete structure. Prediction of strain at different temperatures 

(10, 16 and 22ºC); the error margins in temperature (16+,16-) are indicated by dashed lines. 

Conclusions         

The expansion tests performed show that the expansion starts immediately, although only 

reaching a significant level (across the limit of 0.04% usually assumed for the start of visible 

cracking) after a low expansions period which in this communication is treated as an induction 

time. The kinetic parameters of a model with induction time are best fitted to data from 

isothermal tests, between 50 and 80ºC. The fitting is better for the unreacted shrinking model 

with induction time and spherical interface. The kinetic parameters were modeled themselves in 

relation to temperature by regression in an Arrhenius plot. 

The induction time prediction, original aim of the work, presents a fair match with data for an 

expansion curve at 37.2 ºC. The model considers null all expansions during this period, although 

this pre-cracking period may be relevant for expansion predictions. After induction time, the data 

at 37.2 ºC display an expansion pattern completely different from the previous model estimates 

(other well known models also don´t follow this pattern). 

Tentatively the model was applied to a concrete structure with incipient ASR. The positive 

comparison evidenced however significant errors of statistical data treatment (that might be 
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improved with a better experimental design aimed at that purpose), and the modeling and 

definition of the effects and of environmental data, enhancing the need of further improvements. 

A possible advantage of the model now proposed, with spherical interface, is to define a 

dependence on the aggregate particles size that, if confirmed experimentally, might constitute a 

basis to transfer data from mortar bar test results to concrete, with larger aggregate particles. This 

model considers the behavior of the material in itself, independently of size and interaction of the 

concrete structures, setting a general limit to service life. It allows to predict the period of time in 

which the initial concrete properties are kept within acceptable low limit. When service life is 

constrained by very small strains that might occur within the induction (pre-cracking) period, or 

allow large strains well above incipient cracking, other models should be tried and used. 
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Abstract Among the properties measuring aggregates reactivity towards alkali-silica reaction 

(ASR), linear dilatation of mortar bars or concrete prisms is often used in several tests for 

determining aggregate reactivity under various conditions, criteria and procedures of measuring 

and accelerating the reaction. As reactivity is an essentially kinetic property, the expansion limits 

in such tests, or even tests results for the same aggregate, should be kinetically inter-related. This 

paper presents a proposal of kinetic relationship for critical reaction rates, evaluated from criteria 

of standard test-methods NF P 18-590, ASTM C 1260, and ASTM C 1293. For this, the critical 

expansion rate of these tests were corrected for a reference 1N alkalinity and depicted as 

Arrhenius plot. The high correlation of the regression line evidences linearity of the proposed 

model, which was assumed as criterion of kinetic compatibility between said tests.  

The discussion includes a comparison with other tests and literature comments on their 

evaluation. 

The main interest of this study is, in what concerns the potential for ASR, to discuss and compare 

methods aiming to improve service life of structures, by:  

i) a good materials selection;  

ii) decisions on the appropriate concrete formulation; 

iii) foreseeing possible problems allowing to plan monitoring and/or the need of adequate 

intervention as well as possibility for test improvements. 

The extension of service life allows savings in raw materials and energy, improvement of the 

investment economics and, on a long term basis, lower investment requirements.  

Introduction 

The alkali-silica reaction (ASR) or, in general, the alkali-aggregate reaction (AAR), is a system 

of physical and chemical transformations with global volume increase, between alkaline concrete 

pore solution, some silica containing aggregates and portlandite (Ca(OH)2).  Main factors 

affecting the reaction rate are alkalinity, aggregate reactivity, humidity, temperature and presence 

of calcium ions. Absence or lowering of any of these factors can reduce or even arrest the 

reaction. 

The aggregate reactivity varies with origin, composition and geologic history. In Ireland flints are 

tested innocuous, but as reactive in England and North of France. Bektas et al 2008 [1] refer to 

differences in crystallinity. Nixon 1992 and Hobbs 2000 refer to the allowed use in U.K of 

aggregates with reactive components, but above pessimum contents [2, 3]. Le Roux 1984 [4] 

hints that metamorphization or weathering, even slight, may change reactivity, e.g., by straining 

quartz grains [5].  
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Rayment 1992, 1996 [6, 7] has shown flint reactivity to depend on weathering by the amount of 

external cortex. Wigum 1997 [8] refers to variations in composition and mechanical deformation 

of minerals reflecting regional variations. In other situations, limestones and rocks became 

reactive by siliceous inclusions in grains, veinlets or matrix impregnation invisible to the naked 

eye [5].  

In Portugal, the more common reactive rocks occur as granites or gneisses, quartzites, 

greywackes and limestones with flint nodules [9].  

With such sensitivity to slight changes, the meaning and evaluation method of the alkali-

aggregate reactivity become especially important. Thomas et al 2006 [10] refer that an aggregate 

is best classified as reactive by comparison with its field record; as this requires long periods of 

observation, the expansion on concrete block on field is the second best comparison basis. 

Aggregates or concrete mixes tested in these conditions may constitute a basis to validate other 

shorter tests or expedite criteria presently in use. 

The ASR reactivity of aggregates is often measured by linear expansion of mortar bars or 

concrete prisms, but many other material properties, inherent or affected by the reaction, are 

reported  [11-14]. Several aggregate reactivity tests based on linear expansion differ in 

experimental conditions, procedures and criteria, as shown in Table 1.  

The tests are not exactly equivalent, as they classify differently some aggregates, due to national 

test variations and small differences in, e.g., bar size, effective humidity around them and 

criteria.  

Appendix X1 of test ASTM C 1293 [15], , item X1.5, includes a comparison of a few relevant 

tests.   

Briefly, in ASTM C 227 test [16], Grattan Bellew 1983, 1997 [17, 18] suggests limits ca four 

fold lower; Berubé et al. 1992 [19] found the test ASTM C 1260 [20] to yield some false 

positives, what was confirmed by other authors [21-23]. The test ASTM C 1293 [15] is generally 

considered as the one better fitting field records; Thomas 2006 refers not being of his knowledge 

disagreements of reactive field records in normal utilization with the ASTM C 1293 test, except 

for a few cases reported for highways with high alkali contents [10]. 

The expansion values depend on the test conditions. As reactivity is essentially of a kinetic 

nature, such differences should agree with known effects of major kinetic factors like alkalinity 

and temperature. Several authors suggest care in such test comparisons. Grattan-Bellew 1983 

alerts to possible other high temperatures reactions, not usually present [17]; Cyr and 

Guisbergues 2002 indicate different time scales for pre and after cracking stages [24]; Lenzner 

1983 considers that at high temperature, expansion may start in unconsolidated concrete reducing 

initial expansion[25]; Chatterji 2005 highlights differences between  field and laboratory 

conditions[26]. 

Not ignoring such useful and good sense alerts, this paper tries to highlight kinetic inter-relations 

among standard tests NF P 18-590 [27], ASTM C 1260 and ASTM C 1293, in a wide range of 

temperature and alkalinity, and further compares results with others from tests referred to in 

Table 1.  
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Table 1 - Summary of test parameters for selected linear expansion methods (revisions in Silva 2005 [42], Wigum 

2006 [23], Chak and Chan 2004 [40]). In seven last lines, values useed in calculations of their equivalent times 

(ages). Subscripts “e” and “s” designate experimental and reference or standard conditions (see  text) Adapted from 

[36]. 

Designation 

[16]   ASTM  

C 227 

USA  

[15]  ASTC 

C 1293   

USA  

[20]  

ASTM C 

1260 USA  

[27] NF P 

18-590 

France  

[23]  NB 21 

(Norway)  

[43] Alkali 

Richtlinie 

(Germany)  

[43] Alkali 

Richtlinie 

(Germany)  

Abbreviation Mortar CPT AMBT 1 autoclave AMBT 2 AMBT 3 CPT 2 

Bar size , mm 25x25x285 75x75x250 25x25x285 
40x40x16

0 
40x40x160 40x40x160 

100x100x50

0 

Conditions, humidity 
Container, saturating 

over water  

Container, 

saturating 

over water 

Immersed, 

NaOH 1M 

Immersed, 

water 

Immersed,  

NaOH 1M 

Immersed, 

NaOH 1M 

Container, 

saturating 

over water 

Temperature,  ºC 38 38 80 127 80 80 40 

Alkalinity: [OH
-
] in 

solution,  %  Na2Oeq cem 

not specified ;   0.9-

1.25% assumed 
1.25% NaOH 1M 4% NaOH 1M 

NaOH 

1M 
1.3% 

Ages for readings: hours, 

days, months 
3, 6, 12 m 

0, 7,28,56 d 

3,6,9,12 m 

0, 

3,7,10,14, 

21, 28 d 

5 h 

± 10 min 
14 d 

13 d 

(previously, 

14 d ) 

9 m 

Critical expansion 

in ASTM C 33 [44]: 

0.05% at 3 m 0.10% 

at 6 m 

0.04%@12m 
0.10%@14d 

0.20%@28d 

0.15%@ 

5.25h 

0.08% (coarse), 

0.11%(fine,coarse) 

0.14% (fine) 

0.10% at 

13d 

0.06% 

at 9 m 

Observations 

Being too permissive, 

may yield false 

negatives 

Yields best 

results face 

to recorded 

performance  

Being too 

strict, may 

yield false 

positives 

Considered 

too strict 

Criteria are set  

separately  to 

fines, coarse, and 

both altogether 

  

Critical straine , % 0.10 0.04 
0.10 - 

0.20 
0.15 

0.11 (fine, coarse) 

0.14 (fine) 

0.08 (coarse) 

0.10 0.06 

Final experimental age, 

te, in days or hours 
181 d 365 d 14-28 d 5.25 h 14 d 13 d 9 m 

Ce , alkali concentn or 

from Helmut eqn, M 
0.49 0.67 0.74 1 2.73 1 1 0.70 (est) 

Na2Oeq,% 

Initial 0.89 1.25 1.25  4   1.3 

Average by 

leaching 

model 

0.688 0.955 0.955  - - - - 0.99 

Equivalent expansion rate, 

%/day 

0.0011

3 

0.00082

5 

0.000147

8 
0.00714 0.399 0.00786 0.00769 0.00032 

Equivalent time or age, to 

achieve e, days 
88.5 121 677 14 0.25 12.7 (fine, coarse) 13 313 

Procedure 

For the 3 mentioned tests, critical expansions were converted to reaction rates, corrected for 

alkalinity to arbitrarily pre-fixed concentration (1 M) , and represented as an Arrhenius plot.  

The main assumptions were: 

- extent of reaction proportional to strain and measured by it; 

- reaction rate is almost constant up to 0.10-0.15% for aggregates with expansion near the 

upper limit value for nonreactives (referred to in this paper as quasi reactive aggregates), in 

several tests of Table 1, and confirmed as approximation for several aggregates as displayed in 

Figure 1. 

- alkalinity of pore solution is the one of immersion solution or, for non immersing tests, is 

estimated by equation of Helmut 1993 [28], from the alkalis contents of the cement, and w/c, the 

water/cement ratio,  
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- reaction rate is proportional to alkalinity, i.e., concentration of OH
-
, defined as 1M in ASTM 

C 1260, and as given by equation (1) for ASTM C 1293and NF P 18-590 tests. In the longer 

ASTM tests, concentration is corrected for leaching. Short duration test NF P 18-590 assumed no 

correction. 

- kinetically consistent equivalent reaction rates of a reaction should yield a linear Arrhenius 

plot. The linearity of such plot is assumed as criterion of kinetic consistency between tests, 

meaning that the same reaction step is controlling, but not specifying it, nor implying all other 

transformations to be the same. 
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Figure 1 - Results obtained in ASTM C 1260 for five siliceous sands (a), two quartzites and a schist (b. Shadowed 

area is the zone critically reactive. 

Rationale and Background 

In each test, the critical limits were set by experiment. To each criterion corresponds a critical 

strain rate or reaction. A hypothetical virtual aggregate with such strain rate is considered. If all 

tests were fully consistent, such aggregate would be classified the same way. This is not exactly 

true for every real aggregate, but it is assumed to be so for most of them, otherwise tests would 

have been discarded. 

Comparing tests is then to compare expansion criteria after given times, i.e., implicitly, rates of 

reaction at different test conditions. The relevant varying conditions are assumed as the main 

factors known to affect ASR (all other factors were neglected as they are kept constant or have 

lesser effects). Rates may then be corrected for alkalinity (proportionally) and temperature 

(following Arrhenius equation), as humidity is constant. To simplify, after corrections for 

alkalinity, the critical reaction rates of the tests should yield a straight line in Arrhenius plot. 

Finally, reaction rates meaning is less evident in experimental terms. However, as they were 

assumed constant for quasi reactive aggregates, rates may be expressed by the inverse of their 

equivalent ages, i.e., the time needed to reach a common reference strain arbitrarily fixed at 

0.10%, assuming a constant rate.   

Assumptions made, in detail: An almost linear expansion or constant rate is suggested for 

quasi reactive aggregates by the tests expansion limits, e.g., the ASTM C 1260. Then, critical 

reactivity means critical rate. These test limits aren’t though exactly equivalent, as a hierarchy 

exists in case of divergence. The approach to linearity is shown in Figure 1 in real aggregates. 

Some cases evidence no proportionality, but just linearity beyond a point ca 0.02%, after which 

the rate becomes constant, so that the same assumption can be made just with a translation.   

Alkalinity of the pore solution. Alkalinity of the pore solution is related by different authors 

with w/c and cement alkalis contents and by others with the total alkalis in concrete. The first 

situation is modeled by Helmut 1993 equation [28],  

[OH
-
], mol/L = 0.339 Na2Oeq % / (w/c) + 0.022 ± 0.06                                (1) 
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Equation (1) models just the effect of hydration and partial ion adsorption in concrete 

consolidation.  

Other reported effects on alkalinity are due to the reaction (a measurable effect [29, 30]), to 

alkalis leaching under saturating humidity, and to alkalis liberation in certain aggregates (Le 

Roux considered these latter to be able to trigger the reaction [4]). For modeling purposes this 

work considers all effects included in the effect of leaching under saturating conditions. In 

ASTM C 1260 test conditions, the alkali content is in large excess and the reaction effect is 

minimized, i.e., alkalinity is practically constant, at least in the early stage. The reaction rate, 

assumed proportional to alkalinity, is assumed as the concentration of OH
-
.  

Humidity. Humidity is a main factor on ASR. The reaction nearly stops at Relative Humidity 

(RH) below 80%, accelerating with humidity increase up to a maximum ca 95%; above this, 

leaching supposedly counteracts this trend. Capra 1998 [31] used a factor (RH,%/100)
8
 as effect 

of humidity in non saturating conditions. 

Temperature. For thermoactivated transformations, it is expected that their rate constants 

follow Arrhenius law: 

ln ( 1/K)  = k1. exp (-Ea/RT)                                                                                                         (2) 

where K is the kinetic constant of the reaction, k1 is the pre-exponential constant, Ea is the 

apparent energy of activation, and T is the absolute temperature, in Kelvin degrees. Equation (2) 

applies if the controlling reaction/step is the same (or has the same energy of activation) . 

Proposed approach  

Assumptions summary. The assumptions used are presented in the Procedure as: reaction 

proportional to strain, constant reaction rate for quasi reactive aggregates, alkalinity of the pore 

solution given by Helmut equation, reaction rate proportional to alkalinity, reaction rates constant 

following Arrhenius law.  

Modelling the leaching effect. The effect of humidity in saturating conditions was studied 

experimentally by Rogers and Hooton 1989, 1991 [32, 33], Rivard 2003 [34] and Lindgard 2010 

[35]. Lining with absorbent coating the concrete prisms or container walls, to promote 

humidifying, may induce a significant reduction of the expansion; Rivard 2003 has shown 

condensation to occur on the surface of the concrete, leaching alkalis from concrete[34]. In the 

case of NF P 18 590 test-method, the bars are immersed in water, but leaching was neglected as 

the test is very short. This assumption should however be verified, if possible. 

External diffusion controlled leaching model. Gonzalez et al. 2011 presented a model for 

leaching [36] assuming continuous condensation, overflowing as a film running down over the 

prism surface. The diffusion from prism surface, S, into this film was supposed as controlling 

and modelled assuming uniform concentration inside the prism, Cas.  

Cas = Caso . exp (- K t )                                                              (3) 

In the beginning, Cas = Caso (the initial concentration) and in the end (for t= infinite) Cas = 0. 

Knowing alkali losses at a certain age, (1- Cas / Caso), equation (3) yields the value of K, and 

enables to evaluate the concentration Cas at any age and its average value during the test. 

Thomas 2006 [10] refers a loss at 12 months of 35% of alkalis in conditions similar to ASTM C 

1293. Equation (3) yields a constant of 0.00118 and, for an initial contents of 1.25% Na2Oeq, 

alkalis, values of 1.01% average and 0.81% Na2Oeq final. Without other experimental data, 

these values were generalized until better information is available. 
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This model corresponds to descriptions commonly found. It is very rough, though, and 

overestimates the average alkali contents, departing from original leaching data at intermediate 

times, as shown in Figure 2. 

Internal diffusion controlled leaching model. Another possible model assumed leaching 

as a process controlled by pore diffusion, leaving an inner, higher concentration region 

(assumption consistent, e.g., with the higher viscosity expected in this region). 

The interface was assumed as plane, a well studied model (see, e.g., Levenspiel 1972 [37]), 

yielding  

Cas = Caso . ( 1 – K’ ( t )
1/2

 )                                                       (4) 

For the leaching data used, the same final value requires K’o = 0.01832. A fit to minimize 

squared X deviations yields K’x = 0.01952, while minimum squared time deviations yields K’t = 

0.01924. For this last K’t value, which seemed best, a concrete 1.25 % Na2Oeq, at 365 days, has 

36% of its alkalis leached, final contents of 0.79% Na2Oeq and 0.96% average. For 0.90% Na2Oeq 

initial, has final value of 0.56 %, and 0.69 % average. 

Figure 2 depicts alkali losses in weight fraction, X=(1-Cas/Caso), against time, for the leaching 

data of Thomas 2006 [10] and leaching models estimates for final value, time fit or X fit criteria. 

The internal diffusion control, plane surface model, fits data better, by any of these criteria, than 

the earlier model (equation 3). As earlier, results are extrapolated to other concretes; a better 

support for such assumption needs an experimental program. 

   
Figure 2 Comparison of models controlled by external and by internal diffusion. In ordinates fractional losses of 

alkalis. Data at 38ºC and respective models 

Equivalent reaction rate at a reference concentration. For test comparison, the relevant 

reaction rate is not the obtained from experimental data, but the equivalent reaction rate 

estimated at a pre-fixed alkalinity, reference concentration, 1 M. 

The experimental rate of reaction is ve = e/te, where e, the strain measured after time te, is 

assumed, for quasi reactive aggregates, as the limit strain defined in the end of the standard test. 

Being proportional to the concentration used in each test, Ce, may be corrected for the reference 

concentration CS: 

vs = ve (Cs/Ce) =  e/te (Cs/Ce).                                         (5) 

Time equivalent at a reference strain. Arrhenius plots are valid for reaction rates, strains 

and times being easier to understand. For assumed constant rate, plots may use instead an 

equivalent age tS, or time to reach a reference strain, S, fixed as 0.10%.  
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tS = te (Ce/Cs) (S/ e )                                                    (6) 

The equivalent age, a virtual value, is listed for each test in Table 1, valid for quasi reactive 

aggregates.  

Results    

Comparison of expansion tests. 

Critical rates and equivalent time representation in Arrhenius plot. From the 

experimental conditions listed in Table 1, the critical expansion rate and equivalent ages were 

estimated for each test, as presented in Table 2. 

The equivalent times for the selected expansion tests NF P18-590, ASTM C 1260, and ASTM C 

1293, [15, 20, 27] are plotted in Figure 3 along a regression line with high correlation coefficient. 

As the points refer to limit reactivity reaction rates, the line separates then a reactive field (higher 

reaction rates, above the line) from a non reactive one. Variations are expected in experimental 

conditions, even within allowed tolerances, broadening the fields delimiting line. The sensitivity 

to temperature settings allowance of ± 2ºC, at 38 and 80 ºC, affect the results, as depicted by the 

dashed lines in Figure 3. Other variations may be present. 

Comparison. A few other tests, based on linear expansion, were also represented in the same 

plot (Figure 3), for comparison: 

 - the Canadian test CSA A23.2-25A, [40]  ABMT at 80 ºC uses an expansion limit of 0,15 % 

at 14 days (0.10% in limestone) immersion in 1M Na(OH); the test is not considered suitable to 

distinguish between moderate and highly reactive aggregates  

- the Norwegian  NB 21, an ABMT at 80 ºC , with 40x40x160 mortar bars immersed in 1 M 

Na(OH) for 14 days [23] uses limits varying with size fraction separately defined for fines 

(substituting the coarse fraction for equal amount of a nonreactive aggregate, with limit of 0.14% 

at 14 days), coarse (substituting the fines fraction for equal amount of nonreactive aggregate with 

limit of 0.08% at 14 days) and fine and coarse (with no substitution and limit of 0.11 % at 14 

days)   

- the German AMBT at 80 ºC [43], also with 40x40x160 uses 0.1% expansion as limit at 13 

days immersion in 1M Na(OH) (initially 14 days) 

- the German CPT  at 40 ºC [43], uses 100x100x500 concrete prisms prepared with cement of 

1.3% Na2Oeq  and a limit expansion of 0.06% at 9 months, in a saturated container over water 

- an alternative German CPT at 70 ºC [43] uses 40x40x160 mm  concrete prisms prepared 

with 2,5% Na2Oeq, in a saturated container over water, with a limit expansion of 0.15% at 28 

days measured at 20 C (previously measurements were carried at at 70 C and a limit of 0.20% at 

21 days was used ) 

AAR4 and similar tests (at 60 ºC) were not included in the comparison as their limit expansions 

are in general very low, close to the pre-cracking limit. Lindgard reviews and analised 

particularly well the correspondence between limit expansions at this temperature.  

In accelerated mortar-bar immersed tests, AMBT, at 80 ºC in NaOH 1M, the limit values for 

expansion range from 0.08 to 0.15 (Berube et al. 1992, Hooton and Rogers 1992, Wigum 1995 

[19, 38, 39]). The ASTM C 1260 defines the limit as 0.10%, referred to by some authors (Lobo 

1998, Hooton 1994) as too severe [21, 22]. In Figure 3, the exactly co-linear position for this 

test-method in relation to the other two corresponds to 0.11% at 14 days, or 0.10% at 12.7 days. 

Both these values equal the limits for tests AMBT in Norway (for fine and coarse) and Germany, 

respectively [23] [Wigum 2006]. In Norway, expansion limits may differ for coarse (0.08%) and 

fine (0.14%) fractions if tested separately (using an innocuous complement). In Canada, the test 

uses 0.15% as limit (0.10% for limestones and other aggregates [40][Chak and Chan 2004]).  

../../../../Administrador/My%20Documents/_Alkali-Silica/_Textos&Estudos/_Kinetics&Thermodynamics/_8Test&Comparisons&Evaluations/Siebel&al2006AKR-Pr_fverfahren_Vergleichbarkeit.pdf
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Expansion tests using concrete prisms in saturated container were also considered. Equivalent 

ages for ASTM C 227 [16], (corrected for leaching by the model proposed) is plotted at two 

alkalis levels in concrete, 0.90 and 1.25% Na2Oeq, inside the reactive field, what is in agreement 

with comments that it may yield false negatives. In this test, the correction value for leaching 

used the same as discussed for ASTM C 1293, so that the two tests differ only in the criteria, for 

1.25% case. Other similar test in saturating conditions over water are cited from German test 

reviews [23,43] at 40 ºC and 70 ºC may also be close to the limiting line (the leaching correction 

factor considered was the same as for 38 ºC, so that a deviation, particularly significative at 70 ºC 

is expected. Bar size also is different for the 40 ºC test.  

 
Figure 3  - Arrhenius plot relating ASTM C 1260, ASTM C 1293 and NF P18-590, in comparison with a few other 

expansion tests (see text). Dashed lines delimit approximately effect of temperature variation of ± 2 ºC. (as allowed, 

i.a., by the ASTM C 1260) 

Other common autoclave test, the microbar test, was not considered as it uses more than one 

temperature. For comparison with the present model, intermediate expansion measurements and 

the alkalis losses after each temperature cure would be required, implying a special experimental 

program.  

Evaluation of the comparison. The results found are close to comments from authors on 

these tests under different perspectives, to which this kinetic approach may lend apparently a 

certain rationale, indicating a possible kinetic consistency between those tests. However, it 

allows just an approximate comparison and must be considered as preliminary, needing to 

include ill or not yet quantified effects of factors of known relevance like size and size 

distribution, and to better quantify the effect of factors already considered such as alkalinity, 

humidity and leaching. 

As underlined above, the points in this plot are not exactly equivalent. The criterion of ASTM C 

1293 is more significant, whereas ASTM C 1260, that may yield false positives, is somewhat 

shifted downward, to the reactive side; such a downward shift makes sense, as the alkalinity 

decreases more slowly in this test.  
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The criteria dispersion for the AMBT evidences a near but not full equivalence. It results from 

varying size or other unaccounted sub-factors in the nature and properties of the aggregates, 

shape or size of the specimens. For alkalis liberating aggregates a limit of 0.08% was referred to 

in Hooton and Rogers 1992 [38].  

This near but not exact equivalence agrees with the known complexity of the reaction, with a 

multitude of factors acting on the expansion. When a test fixes limit values for specified 

conditions, the effect of other lesser factors is ignored, or these factors are considered to have no 

variation at all.  

To underline a positive comparison in spite of a still incomplete knowledge and modeling of the 

underlying phenomena, the authors prefer to consider the results as the tests being not kinetically 

inconsistent. 

Other expansion tests 

The comparison procedure proposed doesn’t apply directly to complex tests, like the microbar 

test AFNOR P18-588, with intermediate cure at 100 ºC before autoclave at 150 ºC [41]. Future 

work may study the application to this test and the chemical test, ASTM C 289, of the procedure 

proposed.  

Conclusions and Recommendations  

Kinetic consistency was checked among ASTM C 1293, ASTM C 1260 and NF P 18-590 tests. 

The comparison carried out assumed constant expansion rate for quasi critical reactivity. In some 

tested aggregates, the linearity of expansion for quasi reactive aggregate was observed only 

above ca 0.02%. Effect of relevant factors variation was considered for alkalinity, temperature 

and leaching; others were not considered at all, either because are constant or are negligible. The 

effect of the main factors (alkalinity, humidity and temperature) used models found in literature. 

For the effect of leaching a model is proposed.  

The consistency criterion adopted was the linearity of the Arrhenius plot of the reaction rate after 

correction by the effect of the other factors to a same comparison basis.  

The proposed approach has lead to a linear Arrhenius plot, evidencing a global coherence 

between tests conditions and related criteria. ASTM C 227 evidences a critical rate too high, 

regarding the general trend. Considering tests temperature allowances, a temperature allowed 

variation was obtained (dashed lines, Figure 3).   

A few other linear expansion tests were added, and found to fall within or close to this allowed 

variation. They form a cluster of points surrounding the AMBT, AAR-2 tests at 80 C ( Canadian, 

Norwegian and German ), and another cluster around CPT AAR-3 test at 38-40 C (German). 

Another German CPT test at 70 C is not entirely valid for this comparison, as data available is 

not enough, particularlly regarding leaching effect.  

The points are not independent. The coherence intra cluster results mainly from the experimental 

researchers effort in developing similar tests, variation being due to local variations in aggregates 

and criteria differences. In any case, they enlarge the set of aggregate types and experiences with 

compatible behaviour. The testing of the model to other conditions is limited by the data 

available for this purpose.   

These results only concern the presence of a common controlling step. Other steps may exist or 

be added, and vary, even changing the overall mechanism, but they are kinetically irrelevant, if 

they are faster.  

Present conclusions are constrained by the simplified assumptions and lack of precision, difficult 

to avoid in such complex reaction. Their quality may be improved, namely by: 

i) improving the used models, namely regarding alkalinity variation due to ASR and leaching. 
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ii)extending the proposed approach to other standard expansion tests, mainly those using 

linear expansion, and to other temperatures and conditions. Experiments may be required to get 

additional data, e.g., for  leaching models. If results are positive, extend to tests based on 

different properties. 

iii) extending the proposed approach to data from expansion tests of real aggregates in 

different tests, in which case may be convenient to improve the accuracy of reading experimental 

data, namely expansion and temperature and, when relevant, alkalinity and its evolution 
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Resumo. Este estudo visa contribuir para a qualificação do setor de habitação de interesse 

social na região do Vale dos Sinos, Brasil, avaliando sistemas construtivos e fatores de 

desempenho no projeto deste tipo de empreendimento praticado em São Leopoldo, RS. A 

história da produção social da moradia coloca o Estado como um dos principais atores nos 

processos implantados no Brasil desde a década de 30, embora essa atuação esteja sujeita a 

diversas críticas, tais como a baixa qualidade dos condomínios produzidos e o afastamento 

dos requisitos dos usuários. Esses dois elementos provocam inevitavelmente a necessidade 

de intervenções, geralmente desordenadas, bem como perda de qualidade do produto. Neste 

estudo, são identificados e analisados alguns dos programas oficiais mais importantes 

existentes na região (PSH, BNH/COHAB-RS, PAC/Metrô, MCMV). Foram utilizados, 

como metodologia de pesquisa, instrumentos tais como levantamento de dados documentais, 

APO e entrevistas com usuários e demais atores dos programas estudados, bem como a 

observação sistêmica. Como resultado conclui-se que os modelos estudados apresentam 

características que atendem parcialmente às necessidades da população assistida pelos 

programas de habitação de interesse social na região. 

Introdução 

O problema da habitação de interesse social é histórico e se apresenta em praticamente todos os 

países, em especial nos países subdesenvolvidos e nos países emergentes ou em 

desenvolvimento. A moradia digna é um dos mais importantes direitos do homem, sendo uma 

necessidade premente do ser humano, caracterizando valores, cultuados desde a infância, como 

segurança, abrigo e status. Ao longo dos últimos 100 anos, diversas ações foram adotadas no 

Brasil [1]. Porém são inúmeras as dificuldades encontradas em aplicar resultados de pesquisas e 

evoluções tecnológicas neste setor. No país, a produção social da moradia é decorrente em 

grande parcela de vontade política, pois está vinculada aos recursos públicos e aos interesses dos 

agentes públicos. O poder público, em geral, trata o assunto quase que exclusivamente com 

objetivos eleitoreiros e populistas [2]. 

O governo brasileiro propôs diminuir consideravelmente o déficit habitacional com ênfase no 

setor de habitações de interesse social que alcançou mais de 6,2 milhões de unidades [3]. O 

objetivo deste estudo é avaliar as práticas dos programas da habitação de interesse social, tendo 

em vista exigências dos usuários relativas à habitabilidade no contexto da cidade de São 

Leopoldo, Brasil, e entorno. A população abrangida nesta pesquisa está na faixa de 0 a 3 salários 

mínimos (equivalentes a 675 Euros), registrada no cadastro de interessados em receber HIS. O 

cadastro compreende um universo de aproximadamente 6.200 famílias que engloba inclusive 
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mailto:cclaudiok@unisinos.br


 

662 

outras faixas de renda. O grupo considerado representa aproximadamente 60% das famílias 

cadastradas.  

Método  

A pesquisa fundamenta-se em estudo de casos, buscando avaliar os principais exemplos de 

conjuntos habitacionais produzidos na região do Vale do Rio dos Sinos, ao sul do Brasil. Os 

instrumentos utilizados para coleta de dados foram o levantamento de dados documentais e 

entrevistas com usuários e demais atores dos programas estudados, bem como a observação 

sistêmica dos pesquisadores, in loco.  

O levantamento de dados inicial foi realizado com a pesquisa em documentação disponibilizada 

pelos órgãos envolvidos em cada programa selecionado. Os usuários foram entrevistados e 

responderam a questionamentos feitos pelos pesquisadores, que posteriormente registraram suas 

percepções sobre as habitações ocupadas. Na análise sistêmica realizada foram registradas as 

observações e constatações dos pesquisadores. 

No desenvolvimento desta pesquisa foram investigados os processos de produção da moradia, 

entrevistas. Foram aplicados questionários aos envolvidos (promotores, gestores, projetistas e 

usuários), para a obtenção de dados característicos de cada setor. Além disso, foram feitos 

levantamentos fotográficos dos condomínios escolhidos, bem como levantamentos e observações 

sobre os sistemas construtivos e avaliações de fatores de habitabilidade. 

O passo seguinte foi o de descrição dos fatores de habitabilidade e seus níveis de avaliação. Essa 

etapa da pesquisa se deu com base em algumas exigências dos usuários definidos no capítulo de 

habitabilidade da NBR 15.575 [4]. Esta norma define um conjunto de requisitos e critérios 

estabelecidos para um edifício habitacional e seus sistemas, com base em exigências do usuário, 

independentemente da sua forma ou dos materiais constituintes. 

A avaliação completa de seus itens exige a aplicação de diversos critérios e normas, bem como a 

utilização de equipamentos. A população-alvo deste estudo apresenta um nível de formação que, 

na média, não passa do Ensino Fundamental. Em função desses condicionantes, somente foram 

selecionados os fatores de habitabilidade e que pudessem ser notados pela percepção dos 

usuários e sem o uso de equipamentos, aplicação de normas ou critérios complexos de avaliação. 

No que se refere à avaliação dos pesquisadores, a análise crítica desses itens foram baseadas na 

experiência profissional. Os fatores de habitabilidade considerados, conforme as exigências dos 

usuários da NBR 15.575 [4], são os seguintes: 

 Funcionalidade e acessibilidade; 

 Estanqueidade; 

 Saúde, higiene e qualidade do ar; 

 Conforto acústico; 

 Conforto térmico; 

 Conforto lumínico; 

 Conforto tátil e antropodinâmico. 

Alguns itens não foram selecionados, por se tratarem de exigências com maior aprofundamento, 

como é o caso de segurança e sustentabilidade, os quais dependem da aplicação de normas e da 

utilização de equipamentos para medição.  

Seleção dos Programas e Conjuntos Habitacionais. Foram identificados e descritos os 

principais programas e conjuntos habitacionais adotados para a produção da habitação de 

interesse social na região do Vale do Rio dos Sinos, situados em São Leopoldo e Portão, RS, 

Brasil. A seleção centrou-se em dois programas que tratam diretamente de habitações para 

população vivendo em zonas de risco e com o modelo de construção de casas de até dois 

pavimentos. Foram selecionados os modelos de produção de moradia popular proporcionados 
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pelo Programa de Subsídio a Habitação (PSH), nesse caso o conjunto habitacional Tancredo 

Neves, e Programa de Aceleração do Crescimento (PAC/Metrô), vinculado às obras de extensão 

da linha de metrô que liga São Leopoldo a Novo Hamburgo, o conjunto habitacional Padre 

Orestes. Esses dois modelos apresentam características específicas similares. 

Por sua importância e atualidade, foi importante incluir o programa mais recente e dirigido a essa 

população alvo, Minha Casa Minha Vida (MCMV). Não foi encontrado nenhum 

empreendimento horizontal deste modelo na cidade de São Leopoldo, na época da pesquisa. 

Somente foram encontrados, executados ou em execução, condomínios com edificações de mais 

de dois pavimentos. Assim, a busca se estendeu às cidades vizinhas com características 

semelhantes. No programa MCMV, o conjunto habitacional selecionado foi o condomínio 

Germano Arduíno Toniolo, encontrado ainda em fase de implantação na cidade de Portão, 

distante 6 km de São Leopoldo.  

Também foi incluído um programa de habitação popular anterior, construído na década de 80 em 

São Leopoldo [5]. Foi promovido pela Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul 

(COHAB/RS), e estava vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação proposto pelo extinto 

Banco Nacional da Habitação (BNH). Foi selecionado o conjunto habitacional COHAB-Duque 

de Caxias, também conhecido como COHAB-Duque. Essa escolha teve por objetivo buscar uma 

referência de passado de um dos mais difundidos programas de produção da moradia no Brasil.  

Os quatro conjuntos habitacionais estão localizados na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Na sequência dos trabalhos foram localizadas e identificadas todas as unidades para estudo em 

cada conjunto habitacional. Para o conjunto habitacional Tancredo Neves, numa das etapas de 

assentamento, 68 unidades foram disponibilizadas para a população que será deslocada da área 

do Parque Imperatriz. Embora o número total de unidades disponibilizadas para essa população 

tenha sido maior, 192 casas, foram selecionadas para a pesquisa somente essas 68 unidades por 

serem as unidades proporcionadas integralmente pelo modelo PSH, detalhado anteriormente. 

Para o conjunto habitacional Padre Orestes, apesar de 661 unidades integrarem o programa 

PAC/Metrô, 90 unidades foram selecionadas pelo fato de que somente essas foram ocupadas 

durante o período da pesquisa. Para o conjunto habitacional Condomínio Germano Arduíno 

Toniolo, 82 das 192 unidades estavam programadas para a conclusão durante o processo de 

pesquisa e esse foi o universo selecionado. No conjunto habitacional COHAB-Duque foi 

identificado apenas 10 unidades com características construtivas semelhantes à época de sua 

concepção e integrantes de uma etapa do processo de produção da moradia proporcionadas pela 

companhia estadual. Para o mapeamento dos conjuntos habitacionais assim como para a 

identificação das casas selecionadas, foram utilizadas plantas cedidas pelos órgãos públicos e 

promotores de cada conjunto (Quadro 1). 

Quadro 1 - Características dos conjuntos habitacionais estudados 

Conjunto Habitacional Total de unidades 

produzidas 

Mantidas ainda 

originais 

Amostra 

Tancredo Neves 198 68 14 

Padre Orestes 661 90 14 

Germano Arduíno Toniolo 192 82 14 

COHAB-Duque 553 10 3 

Descrição dos Programas Investigados. O primeiro empreendimento analisado foi o conjunto 

habitacional Tancredo Neves, implantado em 2008. Pertence ao Programa Produção Social da 

Habitação (PSH), localizado no bairro Arroio da Manteiga, na zona oeste do município de São 

Leopoldo. Dista 6 km do centro da cidade. Este conjunto habitacional faz parte de um projeto 

para reassentar a população de baixa renda do município que vivia em regiões de risco, projeto 

implantado em várias fases, com características distintas. Em uma das etapas desse processo 

foram reassentadas 68 famílias removidas do atual Parque da Imperatriz, localizado no centro da 
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cidade e em área alagadiça e reserva de área para cheias pluviais. A Figura 1 apresenta um 

exemplo de moradia neste condomínio. 

 
Figura 1: Casa Popular - Conjunto Habitacional Tancredo Neves - São Leopoldo 

O segundo caso examinado, conjunto habitacional Padre Orestes, foi promovido pelo programa 

conhecido no município de São Leopoldo como PAC-Metrô, e teve seu início em 2010. Foi 

oportunizado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O PAC é um programa do 

Governo Federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas econômicas planejadas para os 

anos seguintes, que tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil, sendo uma 

de suas prioridades o investimento em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, 

transporte, energia e recursos hídricos, entre outros (Figura 2). 

 
Figura 2: Casas geminadas com dois pavimentos – conjunto habitacional Padre Orestes – São Leopoldo 

O terceiro conjunto habitacional investigado é o condomínio Germano Arduino Toniolo, 

localizado na cidade de Portão e construído no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV), com construção iniciada no ano de 2010. O Programa MCMV está incluso no PAC. 

Os recursos vêm do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e o MCMV é um programa do 

Governo Federal em parceria com os estados e municípios, gerido pelo Ministério das Cidades 

conjuntamente com o Ministério da Fazenda e operacionalizado pela CAIXA. O objetivo do 

programa é a produção de unidades habitacionais que depois de concluídas são vendidas às 

famílias que possuem renda familiar mensal entre 0 a 3 salários mínimos, no valor vigente à 

época da contratação (Figura 3). 

O conjunto habitacional COHAB-Duque de Caxias, desenvolvido no âmbito do Sistema 

Financeiro da Habitação, através do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), foi construído 

na década de 80 pela Companhia Habitacional do Estado do Rio Grande do Sul (COHAB/RS), e 

foi incluído para comparação com os modelos mais recentes. Os critérios de produção da 

moradia do modelo em questão foram definidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, vigente a 

partir da década de 60, que atendia parcialmente à demanda de moradia para programas de 

habitações populares. Ou seja, para esse grupo de usuários interessados esse era um dos 
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programas disponibilizados pelo Governo Federal a partir dos anos 60 até o final dos anos 80. A 

Figura 4 apresenta um imóvel típico de habitação proposto pelo programa BNH/COHAB-Duque. 

 

 
Figura 3: Casas geminadas com dois pavimentos – conjunto habitacional Germano Arduíno Toniolo – Portão 

 
Figura 4: Casa popular 3 dormitórios – COHAB-Duque – São Leopoldo 

Resultados e análise  

Os conjuntos habitacionais avaliados apresentaram os seguintes resultados referentes ao sistema 

construtivo e aos fatores de habitabilidade para suas respectivas habitações. Mesmo com 

processos construtivos distintos, a avaliação destes conjuntos pode contribuir para o debate. 

Análise dos sistemas construtivos. No Conjunto Habitacional Tancredo Neves, de 14 

unidades pesquisadas, foram avaliadas oito unidades denominadas “completas” e seis unidades 

“sem acabamento”. Nos itens em que há diferenças de acabamento, os resultados foram 

computados separadamente (ver Quadro 2). Os principais resultados encontrados foram os 

seguintes. Para os painéis de vedação, constatou-se que oito unidades apresentaram problemas de 

passagem de umidade nas paredes externas, as que não apresentavam pintura externa, no entanto, 

até o presente momento esse fato não causou nenhum dano aparente ou que não seja de fácil 

intervenção. Em outras três unidades consideradas “completas” o sistema de painéis internos não 

teve acabamento concluído junto ao forro. Em quatro unidades há sinais de reparos no 

revestimento externo. As demais unidades atendem satisfatoriamente os requisitos deste sistema. 

Em todas as unidades, foi constatado que o reboco externo apresenta falhas de acabamento junto 

ao telhado. Para as oito unidades pesquisadas onde existe acabamento de revestimento interno, 

três delas apresentam cantos com pequenas falhas ou deformação de desempeno. Uma unidade 

apresentou falha de acabamento junto ao forro. As seis unidades “sem acabamento” não 

apresentam revestimento interno. Revestimentos em zonas úmidas. O sistema de esquadrias 

externas foi confeccionado com material frágil. As portas empenam e trancam e as janelas 
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apresentam dificuldade de movimentação em todas as unidades pesquisadas. As ferragens 

apresentam o mesmo sintoma. O sistema de esquadrias internas é idêntico ao de esquadrias 

externas, confeccionado com material frágil, com problemas similares. Para os pesquisadores, 

duas das oito unidades contempladas com cerâmica apresentaram defeitos de execução. Nas 

unidades “sem acabamento” e com piso desempenado, em somente uma das seis unidades foi 

constatado o acúmulo de água no piso. O sistema de pintura não foi contemplado no processo de 

produção deste loteamento. Embora tenha sido um item de participação dos usuários, somente 

algumas casas foram contempladas com doação de tintas para pintura.  

Na análise das 14 unidades pesquisadas para o Conjunto Habitacional Padre Orestes, os 

resultados encontrados foram os seguintes (ver Quadro 2). No item estrutura não há problemas 

graves, porém nove unidades com dois pavimentos, das 12 pesquisadas, apresentaram fissuras 

nas emendas dos painéis verticais e horizontais. Em todas as unidades pesquisadas existem falhas 

de arremate no acabamento externo dos painéis. Em duas delas existem cantos quebrados e sem 

recomposição dos revestimentos. O revestimento interno apresenta irregularidade de cobertura e 

principalmente superfície extremamente rugosa e pontiaguda para todas as unidades. Para o 

sistema de revestimentos em zonas úmidas, o que ficou definido pelo projeto e em cada grupo de 

habitações, foi contemplado. Em nenhuma unidade foi constatada falha de sistema. Para o item 

esquadrias externas, registrou-se que em todas as 14 unidades o sistema é confeccionado com 

material fino, as portas empenam e as janelas apresentam dificuldade de movimentação. As 

ferragens apresentam defeito de funcionamento a quase todo o momento exigindo do usuário 

insistência para que o mesmo funcione. Em todas as unidades, no que se refere à porta do 

banheiro, o problema é idêntico ao de esquadrias externas, confeccionado com material frágil, 

sendo que a porta empena e a tranca também em todas as unidades. Para as portas de dormitório, 

a escolha de portas sanfonadas de PVC não atende a especificação de projeto em todas as 

unidades. Em todas as unidades foram constatados problemas de acabamento na pintura, 

aparentemente vinculados à qualidade da mão de obra.  

Em relação ao Conjunto Habitacional Germano Arduino Toniolo, foram pesquisadas 14 unidades 

(ver Quadro 2). No item estrutura, nada foi constatado que comprometa as unidades avaliadas. 

Foi constatado que em dez unidades existe uma fissura horizontal entre a porta principal e a 

janela da sala, porém não parece comprometer o sistema de painéis de vedação. Os painéis 

divisórios internos não apresentam qualquer deformação. O sistema de louça sanitária de todas as 

unidades está adequado, inclusive nas unidades construídas para portadores de necessidades 

especiais (PNEs), com a existência de barras de apoio nos locais definidos em projeto e 

atendendo as determinações normativas. O sistema de metais, no que se refere a esse grupo de 

habitações, está executado conforme as especificações de projeto. Todas as unidades estão com o 

sistema funcionando e adequado inclusive nas unidades adaptadas para PNEs, com torneiras e 

registros com dispositivo de alavanca. O sistema de esquadrias externas é satisfatório. Em todas 

as unidades, tanto as portas como as janelas funcionam e atendem ao especificado no projeto. No 

entanto em nove das 14 unidades foi constatado que existem falhas de arremate do revestimento 

externo junto à porta principal e de serviço, que podem caracterizar deformação do sistema. As 

portas internas atendem as especificações e estão em perfeito estado de uso. O sistema de piso 

apresenta condições satisfatórias em todas as unidades. 

A síntese da investigação sobre o Conjunto Habitacional COHAB-Duque está apresentada no 

Quadro 2. Para o sistema de painéis de vedação, paredes externas, o sistema está eficiente. 

Aparecem pequenas fissuras superficiais em duas unidades, mas que não demonstra insuficiência 

do sistema. A outra unidade já sofreu manutenção ao longo do tempo. Em uma das unidades 

pesquisadas foi constatado fissuras superficiais nos painéis verticais internos, sem risco de dano 

ao sistema. As outras duas unidades estão em bom estado. As louças sanitárias são adequadas em 

todas as unidades. O sistema de metais é satisfatório para duas unidades que já fizeram troca do 
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sistema. Para uma unidade, há problemas com o registro hidráulico. Quanto ao sistema de 

revestimento externo, uma das unidades apresenta pequenas fissuras. As outras duas nada 

apresentaram que comprometesse o sistema. Uma unidade foi externamente pintada 

recentemente. Também para o sistema de revestimento interno, uma unidade apresenta fissuras 

superficiais. Outras duas estão em bom estado. Como no item anterior uma unidade teve 

reformas internas nos painéis. Uma das unidades apresenta sinais de descolamento dos azulejos 

quando batidos suavemente. As outras duas unidades estão em bom estado, no que se refere ao 

revestimento em zonas úmidas. O sistema de esquadrias externas apresenta defeito de 

fechamento das aberturas para uma das unidades. Foi constatado que em duas das unidades já 

foram trocadas as esquadrias externas e recebem manutenção periodicamente. Todas as unidades 

apresentam bom estado de funcionamento para o sistema de esquadrias internas.  

Considerando em conjunto os conjuntos habitacionais analisados, o Quadro 2 sintetiza a 

percepção dos usuários e dos pesquisadores quanto aos Sistemas Construtivos. Uma avaliação 

das médias de satisfação, na maioria dos conjuntos habitacionais pesquisados, demonstra que 

existe uma semelhança na percepção do usuário e dos pesquisadores no que se refere aos 

sistemas construtivos, diferindo apenas pelo percentual de satisfação. 

Quadro 2: Avaliação de elementos de habitabilidade na percepção dos usuários e dos pesquisadores 

 Conjunto Habitacional Tancredo Neves Padre Orestes COHAB-Duque Germano A. Toniolo 

# Sistema Usuário Pesq. Usuário Pesq. Usuário Pesq. Usuário Pesq. 

1 Fundações 100%  57%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Impermeabilizações 100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Estruturas 100%  100%  79% 25% 100% 100% 100% 100% 

4 Painéis de vedação 93%  43%  79% 79%  100% 100% 95% 100% 

5 Painéis divisórios 100%  79%  93% 64%  100% 100% 98% 100% 

6 Contrapisos 93%  57%  * * * * * * 

7 Soleiras ** ** ** ** 100% 33% 100% 100% 

8 Escada de acesso 100%  10%  83% 0% 100% 33% ** ** 

9 Instalações sanitárias 70%  100% 100% 86% 67% 100% 100% 100% 

10 Inst. hidráulicas 100%  64%  100% 100% 100% 67% 100% 100% 

11 Instalações elétricas 79%  100%  85% 100% 100% 100% 85% 71% 

12 Louças 100%  100%  100% 86% 100% 100% 100% 100% 

13 Metais (Plásticos) 100%  0%  100% 0% 67% 67% 100% 100% 

14 Rev. externos 93%  71%  100% 86% 100% 67% 95% 79% 

15 Rev. internos 88%  29%  71% 0% 100% 67% 89% 79% 

16 Rev. zonas úmidas 93%  79%  100% 100% 100% 67% 100% 100% 

17 Esquadrias Externas 79%  0%  36% 0%  67% 67% 72% 36% 

18 Esquadrias Internas 79%  0%  50% 0%  100% 100% 100% 100% 

19 Pisos 86%  79%  86% 71% 67% 67% 100% 100% 

20 Forros 100%  36%  93% 36% 67% 67% 100% 100% 

21 Coberturas 71%  93%  43% 50% 67% 67% 100% 100% 

22 Pinturas ** ** 71% 100% 67% 33% 100% 100% 

 médias 91% 58% 82% 59% 94% 75% 88% 87% 

Fonte: Autores; * Avaliado juntamente com o item Piso; ** Não consta em projeto; 

Análise dos Conjuntos Habitacionais quanto à Habitabilidade. No item funcionalidade e 

acessibilidade, o espaço proposto pelo projeto do Conjunto Habitacional Tancredo Neves não 

atende às necessidades do usuário, exceto se este tiver condições de acesso ao mobiliário sob 

medida. O Quadro 3 apresenta o resumo dos resultados. Além do fato de que não existe espaço 

para equipamentos domésticos, além dos projetados. As seis unidades sem acabamento e outras 

três unidades acabadas, mas que não foram pintadas externamente, apresentam sinais de umidade 

oriunda de chuvas, nos painéis de vedação, o que compromete a estanqueidade do sistema. Não 

foram constatados vazamentos no sistema hidráulico das unidades pesquisadas. Em nove das 14 

unidades pesquisadas existem condições precárias de higiene. As seis unidades que não têm 

forro, reboco interno e piso cerâmico, bem com três das unidades chamadas completas e que não 
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estão pintadas externamente, permitem a passagem de umidade pelas paredes externas e a criação 

de fungos em zonas de pouca ventilação. As seis unidades sem forro estão abaixo da condição 

considerada satisfatória, mesmo com todas as janelas e portas abertas em dias de verão. As outras 

oito unidades satisfazem minimamente esse quesito. As seis unidades sem forro não contemplam 

o mínimo aceitável para o item conforto acústico, pois os ruídos internos de outros ambientes são 

facilmente percebidos. Os ruídos externos também não são retidos somente pelos painéis de 

vedação. Todas as unidades apresentam as medidas mínimas especificadas em projeto e atendem 

as determinações de código de obras. No entanto seis unidades tiveram ampliações e 

comprometeram a iluminação natural das unidades. Para o item de conforto tátil e 

antropodinâmico, a avaliação dos pesquisadores registra que nas seis unidades sem acabamento 

de reboco, essa condição está comprometida. A movimentação interna dos usuários pode ser 

afetada pela irregularidade dos elementos construtivos deste conjunto sem acabamento. As oito 

unidades com revestimento interno são satisfatórias quanto a esse quesito.  

Os dados levantados pelos usuários e pesquisadores no Conjunto Habitacional Padre Orestes são 

apresentados a seguir (Quadro 3). O quesito funcionalidade e acessibilidade é insatisfatório para 

todas as unidades, por não permitir a acomodação de mobiliários específicos a cada ambiente, de 

forma confortável, exceto se feitos sob medida, bem como na inexistência de equipamentos de 

apoio para idosos e PNEs. Apesar da execução de rampas de acesso nas unidades desse grupo, 

não existem guarda-corpo para proteção dos mesmos. Quanto à estanqueidade, nas unidades 

avaliadas, as fissuras entre painéis de vedação e os acabamento decompostos nos arremates das 

aberturas podem demonstram comprometimento deste item. Porém no momento da pesquisa 

nada foi constatado. Saúde, higiene e qualidade do ar ficam comprometidas pelo sistema de 

revestimento interno “rugoso” proposto pelo projeto, que favorece o acúmulo de sujeira nas 

paredes e tetos. O odor existente em algumas unidades e pode ter sido confundido com o 

acúmulo de lixo dentro ou no entorno das unidades, não sendo possível afirmar a baixa qualidade 

do ar no conjunto habitacional. 

No que se refere ao item conforto térmico, somente as duas unidades térreas foram consideradas 

insatisfatórias, sendo que uma delas teve este problema diminuído pela execução de varanda, por 

parte do usuário. O conforto acústico foi considerado satisfatório para os dois modelos de 

habitação estudados nesse loteamento, levando em consideração o momento em que as análises 

foram feitas (durante o dia). Em duas unidades foram constatadas ampliações da edificação de 

modo a comprometer a iluminação direta. As especificações de projeto foram atendidas e em 

acordo com determinações de código de obras. O revestimento proposto, bem como a existência 

de vértices dos elementos construtivos com superfície pontiaguda, determinou a insuficiência de 

habitabilidade no item conforto tátil e antropodinâmico para todas as 14 unidades pesquisadas. 

Mesmo com todos os problemas encontrados no processo de construção das unidades do 

conjunto habitacional Padre Orestes, bem como do conjunto habitacional Tancredo Neves, é 

possível ver que a intervenção dos usuários pode trazer mais qualidade para os espaços propostos 

originalmente.  

O quesito funcionalidade e acessibilidade é insatisfatório para todas as unidades do Conjunto 

Habitacional Germano Arduino Toniolo, por não permitir a acomodação de mobiliários 

específicos a cada ambiente de forma confortável, exceto se feitos sob medida. As unidades para 

PNEs apresentam equipamentos de apoio no banheiro das unidades, porém as dimensões dos 

ambientes também comprometem a acomodação de mobiliário que não sejam elaborados 

especificamente para aquele espaço. Nada foi constatado que comprometesse o item 

estanqueidade nas unidades deste conjunto. O quesito saúde, higiene e qualidade do ar foi 

considerado satisfatório para todas as unidades pesquisadas em se tratando de avaliação do 

interior das habitações. Externamente o sistema escolhido de pavimentação pode favorecer o 

acúmulo de sujeira nos locais onde foi executado com lastro de brita. Todas as unidades foram 
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consideradas satisfatórias quanto ao conforto térmico, embora as condições de temperatura 

interna nas unidades se agravem nas fachadas oeste, pois não tem proteção contra a incidência de 

sol, como beirados largos ou elementos para sombreamento. O conforto acústico foi considerado 

satisfatório para os dois modelos de habitação estudados nesse conjunto habitacional. Todas as 

unidades apresentam condições de luminosidade satisfatória e em acordo com o projeto bem 

como com o código de obras. Não existem elementos que possa comprometer o item conforto 

tátil e antropodinâmico na construção das unidades exceto pela pouca largura das escadas que 

dificulta a movimentação com algum objeto de maior dimensão, porém não a impede. O Quadro 

3 mostra o resumo destes dados, também sem ser possível o relato da percepção do usuário. 

Neste conjunto habitacional, não foram possíveis os levantamentos referentes à satisfação do 

usuário quanto a sistemas construtivos e fatores de habitabilidade.  

Na avaliação de habitabilidade do Conjunto Habitacional COHAB-Duque, considerando os 

critérios de análise descritos neste trabalho, os dados encontrados para este conjunto 

apresentaram os seguintes resultados (Quadro 3). Em uma das unidades, não existe espaço 

suficiente para a acomodação de mobiliários pertencentes a essa família. Pouca circulação e 

equipamentos domésticos fora da zona de uso, como por exemplo, o freezer colocado num dos 

dormitórios. As demais unidades estão com os equipamentos colocados nos devidos ambientes, 

mas os espaços de circulação são muito estreitos dificultando a movimentação dos usuários. 

Somente em uma das unidades foram constatadas manchas de umidades na parte interna das 

paredes externas. Nessa mesma unidade foi verificado que o sistema hidráulico apresenta pontos 

de leve gotejamento nas torneiras. As outras duas unidades não apresentam problemas de 

estanqueidade. No quesito saúde, higiene e qualidade do ar, uma unidade apresenta sinais de 

existência de microorganismos em painel de vedação externa junto ao piso. As demais unidades 

não apresentaram problemas nesse quesito. 

Para o item conforto térmico, as condições são satisfatórias, especialmente pela existência de 

forro (mesmo que sem isolamento térmico) e a inclinação adequada da cobertura. As condições 

de afastamento entre as unidades do conjunto habitacional e as vedações existentes, colocam o 

sistema, referente à acústica, como satisfatório. Apesar de que todas as unidades apresentam as 

aberturas de dormitório com dimensões diferentes das constantes em projeto, o sistema de 

conforto lumínico é satisfatório e dentro dos parâmetros especificados pelo código de obras 

vigente na época de sua construção. A avaliação quanto ao item conforto tátil e antropodinâmico 

é satisfatória, para todas as unidades desse conjunto habitacional. 

Análise das condições de habitabilidade. O Quadro 3 também mostra o resumo da avaliação 

com as percepções dos usuários. Nos conjuntos habitacionais avaliados, a percepção do usuário 

evidenciou que o nível de satisfação é significativo independente de localização e de sistema 

construtivo adotado. O nível de satisfação dos usuários para os fatores de habitabilidade dos três 

conjuntos alcançou uma média acima de 81%.  

Contudo, é possível verificar que o conjunto habitacional Tancredo Neves apresentou um nível 

de satisfação bastante baixo. Os baixos recursos disponibilizados para a sua implantação 

desqualificaram os sistemas construtivos e comprometeram os fatores de habitabilidade. Para o 

conjunto habitacional Padre Orestes o sistema construtivo adotado (painéis pré-moldados de 

concreto) trouxe algumas deficiências para os fatores de habitabilidade, em especial saúde, 

higiene e qualidade do ar e também conforto tátil e antropodinâmico, baixando sua média de 

satisfação. Os conjuntos habitacionais Germano Arduino Toniolo e COHAB-Duque, quanto a 

fatores de habitabilidade, apresentaram um bom nível de satisfação, acima de 72%. No entanto 

todos os conjuntos, na percepção dos pesquisadores, são insatisfatórios para o fator 

funcionalidade e acessibilidade.  
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Quadro 3: Habitabilidade – Apreciação das percepções dos usuários e dos pesquisadores 

Item 
Tancredo Neves Padre Orestes COHAB-Duque 

Germano Arduíno 

Toniolo 

Usuários Pesq. Usuários Pesq. Usuários Pesq. Usuários Pesq. 

Funcionalidade e 

acessibilidade 

100% 0% 86% 0% 100% 0% 70% 0% 

Estanqueidade 93% 36% 36% 100% 67% 67% 100% 100% 

Saúde, higiene e 

qualidade do ar 

93% 36% 100% 0% 100% 67% 100% 100% 

Conforto térmico 79% 57% 86% 86% 67% 100% 90% 100% 

Conforto acústico 100% 57% 86% 100% 67% 100% 80% 100% 

Conforto lumínico 71% 57% 86% 86% 100% 100% 100% 100% 

Conforto tátil e 

antropodinâmico 

71% 57% 86% 0% 100% 100% 90% 100% 

Médias 87% 43% 81% 53% 86% 76% 90% 86% 

Discussão  

Após os levantamentos realizados e análise do que se refere a sistemas construtivos e 

habitabilidade dos conjuntos habitacionais selecionados para o debate, outras considerações 

foram tidas como relevantes e registradas a seguir. Os programas de produção da moradia 

popular, no segmento da HIS, atuam fundamentalmente em áreas de insegurança social ou com 

população vivendo em risco permanente. Esse fato coloca o Estado como principal, senão como 

único provedor do segmento no Brasil. 

Os programas pesquisados foram adaptados às necessidades de cada grupo alvo e aos 

condicionantes regionais e municipais de sua época, no entanto, a sua configuração final, em 

especial ao produto obtido, de uma forma geral não atenderam as necessidades dos usuários, 

mesmo eles tendo demonstrado satisfação. 

A análise dos programas pesquisados, em especial o PSH e o PAC/Metrô, demonstrou que 

mesmo com uma melhoria na qualidade das habitações, os problemas socioeconômicos foram 

transferidos da zona de risco para a nova área. A dinâmica urbana se encarregou de mudar a 

ordem socioeconômica do conjunto habitacional COHAB-Duque no momento em que esse 

deixou de ser um simples conjunto habitacional e se transformou num bairro com certa 

autonomia funcional e de serviços. 

É possível identificar, através das características e das atividades desenvolvidas pelos usuários, 

grupos com culturas bem específicas, que induzem a um tipo também específico de produto, que 

não são necessariamente os modelos de habitação propostos. 

A disponibilização da assistência técnica para os conjuntos habitacionais pesquisados não 

garante ou induz a uma melhoria na qualidade das habitações. É necessária uma ação mais 

objetiva e presente junto aos usuários para orientação e planejamento das possíveis intervenções, 

pois a autoconstrução não melhora necessariamente a habitabilidade e os sistemas originalmente 

propostos. 

A funcionalidade e acessibilidade das unidades dos conjuntos habitacionais propostos pelos 

programas PSH, PAC-Metrô, MCMV e BNH/COHAB-RS foram considerados insatisfatórios, 

pois não consideram a que as famílias dispõem de mobiliário que não cabe nos espaços propostos 

ou precisam de espaço para o exercício de sua mobilidade. As questões vinculadas ao mobiliário 

doméstico, como sofá, cama, armários, mesas e cadeiras, apresentam dificuldades de adequação 

ao uso pelo simples fato de que esses móveis, normalmente doados ou adquiridos por baixo 

custo, não são feitos sob medida e por consequência, normalmente não cabem ambientes 

projetados. 

As unidades sem pintura externa, no conjunto habitacional Tancredo Neves, obtiveram maior 

insatisfação no item estanqueidade pelo fato de que o sistema construtivo não impede passagem 
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de água das chuvas. Os equipamentos hidráulicos, como registros e torneiras plásticas, 

facilmente apresentam problemas de funcionamento. Embora, durante a pesquisa não se tenha 

constatado defeito nesses elementos eles podem vir a comprometer o item estanqueidade pela sua 

fragilidade. 

O item saúde, higiene e qualidade do ar nos conjuntos habitacionais analisados apresenta 

condição insatisfatória nas habitações que não apresentam revestimento interno ou são muito 

ásperos, em especial pelo acúmulo de resíduos. 

Considerando-se as condições de moradia anteriores, o conforto térmico não é um problema, 

para as famílias pesquisadas nas atuais moradias, embora seja possível afirmar que as unidades 

sem forro apresentam condições térmicas insatisfatórias para estes casos. 

As casas geminadas e as unidades sem a execução de forro interno apresentam problemas quanto 

ao conforto acústico, apesar de que na avaliação dos usuários isto não necessariamente um 

problema. As unidades dos conjuntos habitacionais estudados apresentam, de forma geral uma 

condição original satisfatório no que se refere à questão lumínica. As interferências dos usuários, 

em especial nas ampliações de suas unidades, acarretaram em problemas de iluminação nas 

unidades pelo fato de que as áreas ampliadas tornaram ambientes originalmente construídos 

como espaços sem iluminação natural. O conforto tátil e antropodinâmico ficam comprometidos 

em unidades sem revestimento interno ou com revestimento rugoso. As superfícies sem 

acabamento ou com acabamento muito áspero possibilitam a ocorrência de lesões aos usuários. 

O programa MCMV, aplicado no conjunto habitacional Condomínio Germano Arduino Toniolo, 

alcançou o melhor nível de habitabilidade dos quatro conjuntos avaliados. No entanto, o item 

funcionalidade e acessibilidade, em função das pequenas dimensões dos ambientes e escada 

estreita, ficou comprometido. 

Para os programas PSH, PAC/Metrô e COHAB-Duque, ficou evidente que, em boa parte dos 

fatores de habitabilidade analisados, as necessidades dos usuários não foram atendidas ou foram 

atendidas parcialmente. Mesmo com propostas genéricas, ou seja, propostas para qualquer grupo 

ou família, é possível a melhoria da maioria dos sistemas, exceto no que se refere às dimensões 

dos espaços projetados. No programa PSH essas melhorias ficam comprometidas pelos baixos 

recursos disponibilizados para a edificação. 

Conclusão 

A identificação e caracterização dos usuários do segmento de HIS, em São Leopoldo e Portão 

evidenciou que a população atendida pelos programas de produção da moradia popular na faixa 

de 0 a 3 salários mínimos (675 euros) vivia anteriormente em condições de miséria, em zonas de 

risco permanente, exercendo atividades profissionais não regulares e boa parte desses estavam 

envolvidos com prostituição ou drogas, exceto no conjunto habitacional COHAB-Duque.  

A identificação dos demais atores dos processos analisados coloca o Governo Federal como 

único provedor de recursos para o segmento de HIS, as prefeituras municipais de São Leopoldo e 

Portão como gestoras e as empreiteiras da construção civil como executoras e, no que se refere 

ao MCVM, também como empreendedoras. 

A avaliação dos sistemas construtivos e de fatores de habitabilidade aplicáveis ao setor foi 

avaliada e evidenciou que, na percepção dos usuários, os imóveis têm um bom grau de 

habitabilidade. Mesmo com as constatações de falhas e não conformidades nos sistemas 

construtivos, constatou-se  uma significativa satisfação desses, na ordem de 89%, em especial 

quando comparadas as condições de moradia atual com as vividas no seu passado recente. Os 

itens destacados para a análise de fatores de habitabilidade permitiram a medição da satisfação 

dos usuários, que alcançou a faixa de 83%, principalmente após serem devidamente esclarecidos 

do significado de cada um dos itens. 
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A avaliação crítica dos programas e conjuntos habitacionais pesquisados demonstrou que os 

programas mais recentes de produção da moradia popular no segmento de HIS, tal como o 

modelo de “Concessão de Uso” (Tancredo Neves e Padre Orestes) não garantiram a permanência 

de seus beneficiados nos novos locais de moradia. Houve um significativo percentual de venda 

informal das unidades no programa PSH-Tancredo Neves, em torno de 36% e indícios de que o 

mesmo ocorrerá com o programa PAC/Metrô-Padre Orestes. Os conjuntos habitacionais 

Tancredo Neves e Padre Orestes, na percepção dos pesquisadores, apresentaram habitabilidade 

média baixa, 43% e 53% respectivamente, enquanto que o conjunto habitacional COHAB-Duque 

obteve uma média de 72% de satisfação e o conjunto habitacional Germano Arduino Toniolo, 

um percentual médio de satisfação em torno de 86% para os itens avaliados pelos pesquisadores. 

Os programas com “Financiamento e Posse Definitiva” como no MCMV-Germano Arduino 

Toniolo e BNH/COHAB-Duque, com a participação mais efetiva de empreendedores privados, 

mesmo que com grandes subsídios para o beneficiário, demonstraram maior qualidade no 

produto final. Devem por valorização de mercado ou por apropriação conquistada pela compra 

da unidade, atingir mais facilmente o objetivo do governo de diminuir o déficit habitacional no 

setor. 

A realidade dos programas tradicionais ligados ao setor de HIS, por exemplo, os conjuntos 

habitacionais Tancredo Neves e Padre Orestes, impuseram a execução de grandes conjuntos e 

deslocaram os problemas socioeconômicos dentro da malha urbana. Problemas como as 

atividades informais ou ilícitas passaram de uma região para outra dentro da cidade. A 

implantação de pequenos núcleos habitacionais de baixa renda distribuídos nos vazios urbanos 

poderia diminuir a propagação destes problemas, se não pela miscigenação de usuários que 

passariam a ser uma nova referência, pela proximidade com as opções de sobrevivência. As 

pequenas e médias empresas da construção civil, entrando de forma mais atuante e com maior 

decisão no mercado da moradia popular, poderiam diminuir a concentração desses problemas, 

distribuindo no espaço urbano a edificação de pequenos grupos de unidades. 

Percebe-se também que poucas são as unidades que mantém as características originais, mesmo 

em conjuntos habitacionais recentemente entregues. As unidades são modificadas ou ampliadas 

para a adequação ao uso dos ocupantes. A previsão de ampliações ou alterações nas unidades, 

ainda em nível de projeto e o acompanhamento técnico permanente durante e após a execução 

podem favorecer a adequação ao uso nesse segmento, visto que esse item está completamente 

comprometido pelos pequenos espaços propostos para as habitações.  

A inclusão de exigências vinculadas a desempenho e sustentabilidade para o segmento de 

habitações de interesse social, em planos diretores e códigos de obra municipais, que devem ser 

adaptados qualitativamente e não simplesmente regidos por critérios quantitativos, pode 

contribuir significativamente para a produção digna e satisfatória da moradia popular, bem como 

para todos os níveis de edificação. 
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Resumo. A manutenção e a reabilitação da madeira como material de construção dos 

edifícios antigos conduz necessariamente à sustentabilidade do património edificado. Além 

disso, reabilitar permite ainda conservar o valor histórico e artístico dos edifícios, um bem 

não recuperável. É neste sentido que importa avaliar o estado de integridade e capacidade 

mecânica da madeira existente nos edifícios e proceder à sua conservação / consolidação / 

reforço, em função do uso futuro do edifício, dando especial importância às palavras – 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar. É necessário, portanto, encontrar formas de reconhecimento 

de características mecânicas da madeira em uso. 

O texto apresenta um estudo de correlação entre a resistência mecânica da madeira antiga de 

Casquinha, Pinus sylvestris L., obtida em laboratório por ensaios destrutivos e não 

destrutivos, com a mesma obtida in situ por ensaios não destrutivos. Através dos 

equipamentos Resistograph® e Pilodyn®, pretende-se estimar a capacidade mecânica local 

da madeira em uso, baseada nas correlações encontradas laboratorialmente para propriedades 

de referência da madeira, apresentando-se para o efeito um caso de estudo. 

Apesar da grande variabilidade de resultados obtidos, foi possível encontrar uma linha 

coerente de valores de propriedades para os elementos de madeira analisados.  

Introdução 

Problemas ambientais e sustentabilidade, a grande luta do século XXI. A tendência, hoje, é de 

garantir um desenvolvimento sustentável, para o qual o segmento da construção muito pode 

contribuir. A utilização de madeira por exemplo, além de recurso renovável, permite uma 

poupança energética desejada devida ao seu bom comportamento térmico. Como componente 

estrutural pode manter a integridade dos edifícios por vários séculos. Se as condições ambientais 

forem adequadas, pode ser vista como um dos materiais da construção mais duráveis, uma vez 

que o fator tempo, por si, não produz depreciação das suas características [1, 2, 3, 4]. 

Contudo, quando as condições ambientais o potenciam, a ação de agentes biológicos pode ser 

condicionante para as condições de serviço, sendo comum encontrar elementos degradados em 

edifícios antigos. Se por um lado, alterações relacionadas com agentes atmosféricos, como a luz 

solar ou a precipitação, apenas provocam variações estéticas nas peças de madeira, por outro, o 

ataque de agentes biológicos, como fungos, insetos, bactérias e organismos marinhos, muitas 

vezes potenciado pela humidade, pode conduzir a perdas de massa irreversíveis e como 

consequência, à incapacidade estrutural dos elementos [5, 6, 7].  

Torna-se então essencial conhecer as reais condições de serviço das madeiras presentes nos 

edifícios, não só por questões de segurança, mas pela incontornável necessidade de preservar o 

património histórico ou artístico de um país, conservando técnicas construtivas e elementos 

decorativos não mais recuperáveis. Em Lisboa por exemplo, técnicas utilizadas no período 
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pombalino (1755 -1870), de extrema qualidade e de detalhes excecionais, são hoje impossíveis 

de reproduzir, em grande parte pelo desaparecimento de mão-de-obra especializada. Aliada à 

preservação do património insubstituível, encontra-se a possibilidade de recuperar estruturas 

antigas, conseguindo muitas vezes a remodelação de espaços nos grandes centros urbanos e 

potenciando uma poupança significativa de recursos. 

Neste sentido, considera-se que a reabilitação de estruturas, em especial as de madeira, apresenta 

grande repercussão ao nível da sustentabilidade. A não substituição de elementos de madeira 

com capacidade estrutural, a recuperação de peças mediamente degradadas ou a substituição de 

partes de alguns elementos, são possibilidades que irão evitar o gasto de recursos na substituição 

de madeiras antigas e no transporte e aplicação de novas madeiras. 

É de referir que a rigorosa identificação do estado de conservação das estruturas obrigaria à 

utilização de técnicas destrutivas (TD), com a recolha de carotes para ensaios laboratoriais. 

Contudo, essa solução apresenta-se inadmissível na maioria dos casos e o recurso a inspeções 

visuais e a técnicas não destrutivas (TND) é a opção largamente definida [8, 9, 10, 11, 12]. 

Vários estudos têm vindo a ser publicados nesta área [13, 8, 14, 15, 16], caminhando-se para a 

obtenção de maior quantidade de informação conseguida por técnicas não destrutivas. Pretende-

se assim que, em harmonia com a procura de informação como a idade e a história do edifício, 

seja possível fazer uma caracterização real do estado de conservação do elemento avaliado 

através de técnicas não destrutivas. 

Desta forma, e com base numa inspeção visual preliminar que permita ter uma noção geral do 

problema e estabelecer um plano de inspeção detalhado consequente, que seja adequado ao tipo 

de construção e ao seu estado geral, espera-se ser possível, pela utilização de equipamentos como 

o Resistograph® e o Pilodyn®, conhecer in situ propriedades como a massa volúmica, a 

resistência à compressão ou a dureza superficial. 

É com este propósito que se expõe o presente estudo, desenvolvido para uma das espécies de 

madeira mais utilizadas na construção portuguesa, a Casquinha, Scots pine ou Redwood (Pinus 

sylvestris L.), pretendendo-se correlacionar medições realizadas in situ com o Resistograph® e o 

Pilodyn® com ensaios laboratoriais, demonstrando a significância e a possibilidade dessas 

mesmas correlações. Para o efeito, apresenta-se um caso de estudo, de um edifício nobre, datado 

de 1877, situado no centro de Lisboa, e com características construtivas do período pombalino. 

Materiais e métodos 

Provetes. Na campanha laboratorial utilizaram-se provetes isentos de defeitos com 30 x 60 x 

180 mm, de borne e cerne de Pinus sylvestris L., para possibilitar a realização dos ensaios 

pretendidos. As fibras dos provetes são paralelas ao eixo da peça e os topos são planos e 

perfeitamente perpendiculares às faces. A amostra foi recolhida de vários edifícios, com 100 a 

200 anos de história, no sentido de aumentar o espetro de massas volúmicas e idades, tentando 

assim representar a madeira existente nas construções lisboetas. Foram ensaiados 46 provetes 

com massas volúmicas entre 400Kg/m
3
 e 700 Kg/m

3
, calculadas segundo a norma NP 616:1973, 

quando estabilizados a 12% de teor de água, por se considerar este o valor de referência. No 

sentido de correlacionar as propriedades estudadas, formaram-se pares de massas volúmicas 

semelhantes, ensaiando-se um elemento à compressão e o outro com o Pilodyn® e 

Resistograph®, sendo este ainda posteriormente ensaiado à dureza estática. 

Ensaios não destrutivos 

Resistograph®. É um equipamento perfurador, com uma broca de diâmetro máximo de 3 mm 

na ponta e comprimento variável conforme o modelo comercial. A sua ação pode ser considerada 

não destrutiva, pois não exerce efeito negativo sobre a resistência dos elementos inspecionados. 

Permite a leitura de perfis de densidade das peças atravessadas, sendo estes armazenados em 
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memória interna ou impressos instantaneamente em tamanho real, possibilitando a sua análise a 

deteção de defeitos internos ou de situações de degradação. 

A resistência à perfuração é registada a cada 0,04 mm e o valor médio, excluindo 2 mm a partir 

de cada extremidade do gráfico, fornece a medida resistográfica (MR), válida para madeira sã e 

isenta de defeitos. A MR é dada pela equação 1 [17, 18, 19]. 

 
No presente estudo utilizou-se o equipamento IML Resi-B-1280 (Fig.1 a), regulado para uma 

velocidade de penetração de 20 cm/min.  

Pilodyn®. O seu funcionamento consiste na introdução na madeira de um pino metálico de 

2,5 mm de diâmetro, por impacto com determinada energia. O seu resultado baseia-se na relação 

inversamente proporcional entre a profundidade de penetração e a dureza na direção transversal 

[20, 21]. A profundidade de penetração pode também constituir uma medida de intensidade e 

profundidade da degradação [22]. 

No presente estudo recorreu-se ao Pilodyn® 6J (Fig.1 c), cuja escala de leitura apenas permite 

medir profundidades superficiais (até 40mm). 

 
Figura 92 – a) Ensaio com Resistograph® IML Resi-B-1280; b) Tratamento de um perfil de densidade; c) Pilodyn® 

6J 

É de referir que vários estudos [16, 17, 14, 13] apontam para a possibilidade de correlações entre 

os resultados dos ensaios com Resistograph® e Pilodyn® e as propriedades mecânicas dos 

elementos. 

Ensaios laboratoriais destrutivos 

Ensaio de compressão. Os ensaios foram realizados de acordo com a norma NP 618:1973, 

pela aplicação de forças progressivamente crescentes a um ritmo constante, até atingir a rotura ao 

fim de cerca de 3 minutos. Recorreu-se à máquina universal Schimatzu (Fig.2), tendo sido os 

dados tratados pelo programa Trapezium2® e apresentados em N/mm
2
. 

 

Figura 93 - a) Máquina de ensaio Schimatzu; b) Realização do ensaio; c) Após o ensaio 

(1) 
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Ensaio de dureza estática. Os ensaios de dureza estática (Fig.3) foram realizados de acordo 

com a norma ISSO 3350:1975 – Bois. Détermination de la dureté statique, na máquina de 

ensaios universal AMSLER de 4000 Kg de capacidade. Utilizou-se uma esfera de raio igual a 

5,64 ± 1 mm, cravada a uma velocidade constante de 3 a 6 mm/min, sob carga progressivamente 

crescente. Após a realização do ensaio, a resistência à indentação apresentou-se em N.  

 
Figura 94 -a) Esfera de ensaio; b) Realização do ensaio; c) Após o ensaio 

Caso de estudo 

Apresentação do edifício. O estudo desenvolveu-se num edifício nobre datado de 1877, 

situado no Príncipe Real, no coração de Lisboa. Embora temporalmente fora do período 

pombalino, a constituição da sua estrutura teve por base técnicas desenvolvidas e aplicadas nessa 

época. O edifício apresenta a madeira como material de excelência, recorrendo à famosa gaiola 

pombalina, proporcionando assim um excelente comportamento antissísmico. De facto, desde a 

estrutura dos pavimentos, cobertura e escadas, às paredes mestras em frontal e aos tabiques, a 

madeira é o material utilizado. Existem ainda inúmeros acabamentos de valor histórico e 

artístico, como tetos e estuques (Fig.4), atualmente impossíveis de reproduzir, que devem por 

isso ser conservados. 

 
Figura 95 - a) Escadaria principal; b) Estuque de valor patrimonial; c) Elevador; d)Pormenores no Átrio; e) Átrio 

central 

Inspeção Visual. A inspeção visual é indispensável para uma boa caracterização das 

patologias de um edifício, uma vez que permite identificar possíveis situações de risco. Sendo a 

humidade o principal fator responsável pelo ataque biológico [7], a inspeção tem início no 

exterior do edifício, com a pesquisa de possíveis situações responsáveis pela entrada de água, 

como é o caso de fissuras, fendas, telhas partidas, rebocos desagregados, entre outros indícios 

como a presença de vegetação ou algerozes e caleiras danificados ou entupidos [22, 8]. Os 
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defeitos detetados no exterior do edifício, devem depois ser seguidos no interior para avaliar o 

seu verdadeiro significado e respetiva importância. 

Deve ainda prestar-se especial atenção a madeira na proximidade de redes de água ou esgotos e 

locais mal ventiladas, assim como a paredes húmidas [23]  e a outros indícios como deformação 

excessiva de tetos ou pavimentos, manchas na madeira aplicada, presença de serrim, a existência 

de canais de terra sobre a madeira ou aderentes às alvenarias próximas, entre outros [22]. 

 
Figura 96 - a);b) Utilização de objeto cortante no auxílio à inspeção visual 

Esta observação, que passa por uma análise direta da madeira, pode ser complementada pela 

utilização de um objeto cortante simples, como demonstrado pela figura 5. Pretende-se obter um 

levantamento geral da estrutura e dos seus danos, que servirá de base para um plano de 

intervenção, onde se definem depois os meios auxiliares a utilizar caso se justifique. No presente 

caso de estudo recorreu-se aos equipamentos Pilodyn® e Resistograph® como meios auxiliares 

de diagnóstico, pretendendo-se correlacionar os valores obtidos com os ensaios realizados na 

campanha laboratorial e assim estimar algumas das propriedades de referência dos elementos 

intervencionados.  

Pontos de ensaio. Foram escolhidos três pontos de ensaio (Fig.6) de madeira não degradada, 

situados no último piso do edifício: costaneira de parede de tabique, troço de uma escada e viga 

de pavimento, para representatividade do estudo. 

 

Figura 97 - a) Costaneira; b) Escada; c) Viga do pavimento 

Discussão e análise de resultados 

No sentido de estudar correlações entre variáveis, recorreu-se a gráficos de dispersão, 

apresentando as equações das retas de tendência e o seu valor de R
2
, o qual irá ditar a 

significância ou não dos resultados encontrados. 

Neste sentido e indo ao encontro do estudado por outros autores [16, 17, 8, 14, 13, 24, 25, 26], 

foram estudadas as seguintes correlações:  

 Com a medida resistográfica, MR: massa volúmica, ρ; resistência à compressão, fc,o; 

resistência à indentação, Hc,12%;  

 Com a profundidade do Pilodyn®: massa volúmica, ρ; resistência à compressão, fc,o; 

resistência à indentação, Hc,12%; medida resistográfica, MR. 

Sendo a madeira um material natural, apresenta por esse facto grande heterogeneidade e 

anisotropia, não sendo por vezes fácil a sua caracterização. Faz-se então acompanhar a 
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apresentação de resultados com as conclusões conseguidas por outros autores em estudos 

semelhantes, sempre que adequado.  

Correlações com a medida resistográfica, MR. 

Massa volúmica, ρ. Após a realização de uma longa campanha experimental em 100 vigas de 

Pinus radiata espanhol, Lladró et al., 2006 [16], afirmam ser possível recorrer ao Resistograph® 

para conhecer in situ o valor da massa volúmica com alguma fiabilidade. Por outro lado, Feio, 

2006 [17], verifica uma grande dispersão de resultados, afirmando não existir correlação entre a 

medida resistográfica e a massa volúmica. Também Riggio & Piazza, 2011 [25], ao estudar 

várias espécies de madeira, indicam não ser possível estabelecer uma correlação direta entre estas 

variáveis, a não ser que os elementos apresentem perfis resistográficos semelhantes nas 

diferentes secções em estudo. 

Já Machado & Cruz, 1997 [13], ao estudarem madeira de Pinho bravo, afirmam que, embora o 

Resistograph® não permita estimar com rigor a massa volúmica de elementos estruturais, para 

alguns casos fornece uma aproximação significativa. Num estudo semelhante, Henriques, 2011, 

após ensaiar um grupo de 67 provetes, concluiu existir uma boa correlação entre estas variáveis, 

apresentando um valor de R
2
=0,87. 

Os resultados obtidos com o presente estudo não foram tão significativos, contudo, apontam 

igualmente para a existência de correlação entre as variáveis, conforme se verifica na figura 7. 

 
Figura 98 - Gráfico MR Vs. Massa volúmica 

Chama-se a atenção para o facto de a amostra ter sido recolhida de vários edifícios e apresentar 

uma gama alargada de idades e massas volúmicas. Desta forma, e uma vez que mesmo com a 

heterogeneidade apresentada se conseguiu um resultado satisfatório comparativamente a outros 

estudos, considera-se existência de correlação. 

Resistência à compressão, fc,o. A correlação com a resistência à compressão parece ser mais 

unanime. Machado et al., 2000 [27], indicam ser possível, pela utilização do Resistograph®, usar 

a medida resistográfica como indicativo para aferir a resistência à compressão da madeira sã, 

desde que seja por comparação. 
Também Feio, 2006 [17], ao estudar a correlação destas duas variáveis para a madeira de 

Castanho, obteve uma correlação moderada. Contudo, chama a atenção para a variação que se 

verifica em função da orientação da carga e da idade da madeira. Mais tarde, Henriques, 2011 

[8], ao estudar provetes de Pinho bravo e Casquinha chega a um R
2
=0,69, apontando para a 

existência de correlação. 

No presente estudo, encontrou-se uma correlação com R2=0,53 (Fig.8). A grande 

heterogeneidade da amostra justifica o valor apresentado, acreditando-se que para uma amostra 

mais homogénea a correlação seria bastante mais representativa. Desta forma, pensa-se existir 

uma relação entre estas variáveis. 
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Figura 99 - Gráfico MR Vs. Resistência à compressão 

Resistência à indentação, Hc,12%. A correlação com a resistência à indentação tem sido 

menos estudada. Apresenta-se no gráfico da figura 9 o resultado obtido, onde se verifica a 

existência de correlação entre a medida resistográfica e a dureza estática, com um valor de 

R
2
=0,74. 

 
Figura 100 - Gráfico MR Vs. Resistência à indentação 

Este ensaio parece ser pouco afetado pela heterogeneidade da amostra. Contudo, a comparação 

destas variáveis só é válida para peças isentas de defeitos, chamando-se a atenção para a 

variabilidade possível de resultados, caso esse fator não seja garantido. Desta forma, a 

extrapolação para valores in situ, deve ser bastante cuidada.  

Correlação com a profundidade com o Pilodyn® 

Massa volúmica, ρ. Parece existir um consenso no que respeita à correlação entre a 

profundidade atingida com o Pilodyn® e a massa volúmica. Feio, 2006 [17], afirma existir 

correlação para a madeira de Castanho, apresentando R
2
 ≈ 0,8. Também Henriques, 2011 [8], 

encontrou uma correlação com R
2
=0,8 para madeira de Pinho bravo e Casquinha. Gorlacher [14], 

já em 1987, encontrou excelentes correlações entre estas variáveis, com R
2
 entre 0,74 e 0,92, em 

função da espécie e do número de medições. Mais recentemente, Giuriani et al, 2013 [26], ao 

estudarem a madeira de Castanho, encontraram também correlações bastante significativas, com 

R
2
 próximo de 0,8. 

Também Branco et al., 2010 [15], apesar de terem chegado a um coeficiente de apenas 0,5 ao 

estudar asnas de madeira, afirmam parecer adequada uma correlação entre estas variáveis. 

Contudo, a correlação obtida no presente estudo apresenta um R
2
=0.54 (Fig.10), claramente 

baixo comparativamente a valores obtidos por outros autores. 

Chama-se no entanto a atenção para os valores de penetração conseguidos, em média na ordem 

de 16 mm, e por isso muito sensíveis a pequenas variações de superfície.  
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Resistência à compressão, fc,o. Ao estudar madeira de Castanho, Feio [17], em 2006, não 

encontrou correlação entre a resistência à compressão e a profundidade registada com o ensaio 

do Pilodyn®, afirmando mesmo que não se deve considerar o valor do Pilodyn® como indicador 

quantitativo da resistência à compressão. 

Por outro lado, Henriques, 2011 [8], encontrou uma correlação moderada entre estas variáveis, 

onde cerca de 60% dos valores de uma variável são explicados pela outra, justificando assim 

nova investigação. 

Neste estudo, embora se verifique uma tendência, representada no gráfico da figura 11, não é 

possível estabelecer correlação entre as duas variáveis. 

 
Figura 101 - Gráfico Profundidade Pilodyn® Vs. Massa volúmica 

 
Figura 102 - Gráfico Profundidade Pilodyn® Vs. Resistência à compressão 

A elevada sensibilidade deste aparelho a pequenas variações de superfície, aliada à 

heterogeneidade da amostra justificará o valor encontrado.  

Resistência à indentação, Hc,12%. No gráfico da figura 12 apresenta-se a relação entre a 

profundidade de penetração do Pilodyn® e a resistência à indentação, existindo uma correlação 

moderada entre as variáveis, com um valor de R
2
=0,57. 

 
Figura 103 - Gráfico Profundidade Pilodyn® Vs. Resistência à indentação 

O facto de a profundidade atingida ser baixa e por isso, muito sensível a pequenas alterações de 

superfície, remete para o cuidado na extrapolação destes dados para madeira aplicada em 

edifícios. No entanto, uma vez que ambos os ensaios medem a dureza superficial da madeira, e 
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sendo um, um ensaio laboratorial destrutivo e o outro um ensaio não destrutivo de aplicação in 

situ, será lógica a sua comparação. 

Medida resistográfica, MR. Avalia-se neste ponto a relação existente entre os ensaios não 

destrutivos realizados. Sendo um facto relevante a diferença de profundidades atingida pelos 

mesmos, a sua comparação será apenas válida para madeira isenta de defeitos. 

Henriques, 2011 [8], ao estabelecer a mesma comparação para madeira de Pinho bravo e 

Casquinha, chegou a um valor de R
2
=0,74. No presente estudo, chegou-se um valor ligeiramente 

superior, R
2
=0,76 (Fig.13), e para uma amostra muito mais heterogénea, o que se considera 

bastante promissor. 

 
Figura 104 - Gráfico Profundidade Pilodyn® Vs. MR 

Neste sentido, pensa-se existir um elevado grau de confiança nos resultados apresentados. Parece 

então adequado o uso destes dois equipamentos num processo de inspeção e diagnóstico, para 

que os seus resultados se complementem. 

Estimar propriedades físico-mecânicas in situ. Pretendia-se que, em harmonia com a 

procura de informação como a idade e a história do edifício, fosse possível fazer uma 

caracterização aproximada do estado de conservação do elemento avaliado através de técnicas 

não destrutivas, nomeadamente através de ensaios com Resistograph® e Pilodyn®.  

Apresenta-se neste tópico uma estimativa para as propriedades dos elementos analisados in situ, 

assente nas correlações estabelecidas na campanha laboratorial. 

Tabela 37 - Estimativa das características em função da medida resistográfica 

Propriedade 
Teor de 

água [%] 

Mr médio 

[20cm/min] in situ 

 Resistência à 

compressão, fc,o [N /mm2] 

Resistência à 

indentação,Hc,12% [N] 

Massa volúmica 

[Kg/m3] 

Reta de 

tendência 
- - y = 0,2246x + 2,9058 y = 0,0029x + 2,6416 y = 0,031x - 5,0532 

Costaneira 12 13,11 45,45 3611 586 

Escadas 9 11,61 38,77 3094 537 

Pavimento 7 12,79 44,00 3499 575 

Chama-se a atenção para o facto de as equações das retas de tendência serem estabelecidas para 

teores em água de 12%. Desta forma, existe ainda um erro acrescido nos valores apresentados em 

função das diferenças dos teores de água, pela influência que este fator apresenta [28]. De facto, 

apenas na costaneira se verificou um teor de água de 12%, sendo por isso os valores apresentados 

para este elemento os mais próximos da realidade. Assim, com base no valor médio de MR e na 

equação da reta de tendência da correlação, a resistência à compressão deste elemento seria de 

aproximadamente 45 N/mm
2
, sendo este um valor aceitável da tensão de rotura para madeira de 

Casquinha de acordo com a ficha técnica M4 do LNEC [29].  

Na tabela 2 apresenta-se uma estimativa das propriedades dos elementos em função do ensaio 

com o Pilodyn®. 
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Tabela 38 - Estimativa das características em função da profundidade com Pilodyn® 

Propriedade 
Teor de 

água [%] 

Pilodyn® 

[mm] in situ 

 Resistência à 

compressão, fc,o [N /mm2] 

Resistência à 

indentação,Hc,12% [N] 

Massa volúmica 

[Kg/m3] 

Reta de 

tendência 
- - y = -0,2852x + 25,387 

y = -0,0034x + 

25,165 
y = -0,0391x + 35,333 

Costaneira 12 12,33 45,77 3774 588 

Escadas 9 11,40 49,04 4049 612 

Pavimento 7 16,17 32,33 2646 490 

 

Conclui-se que para a costaneira, a correlação encontrada através do ensaio com Pilodyn® 

conduziu a um valor semelhante de resistência à compressão ao obtido com o Resistograph®. De 

facto, mesmo as estimativas das outras propriedades para este elemento, são bastante 

semelhantes das conseguidas através do ensaio com Resistograph®, em linha de conta com a 

existência de correlação entre os resultados destes dois ensaios. Consegue-se assim alguma 

confiança nos valores apresentados para teores em água próximos de 12%. 

Alerta-se no entanto mais uma vez, para o facto da extrapolação de dados laboratoriais para 

situações reais ainda não ser um processo seguro, e por isso ter de ser feito com extremo cuidado. 

Desta forma, em linha com outros autores [16, 15, 8, 24], aconselha-se uma aplicação cautelosa 

deste método e dos seus resultados, uma vez que in situ, a limitação de defeitos é bastante difícil.  

Conclusões 

Da campanha laboratorial resultaram correlações aceitáveis para a maioria das situações 

estudadas. De facto, obtiveram-se valores para o fator de determinação (R
2
) situados entre 0,5 e 

0,6 para a maioria dos casos, podendo afirmar-se que tanto o Resistograph® como o Pilodyn® 

parecem ser úteis na estimativa da massa volúmica, resistência à compressão e resistência à 

indentação. O ensaio de dureza estática revelou-se ser o menos afetado pela heterogeneidade da 

amostra, apresentando-se por isso como um bom indicador da massa volúmica e das 

propriedades mecânicas da madeira. Parece ainda existir uma correlação forte entre os resultados 

dos ensaios com o Resistograph® e com o Pilodyn®, pensando-se assim que estes se possam 

complementar num processo de avaliação e diagnóstico.  

Quanto à estimativa das propriedades dos elementos ensaiados in situ, com base nas correlações 

estabelecidas, parece conseguir-se obter valores aceitáveis para teores de humidade próximos de 

12%. Contudo, embora este seja o caminho a seguir, a realidade é que a grande heterogeneidade 

e variabilidade da madeira ainda não o permite fazer com rigor. Deve assim continuar-se a 

investigação neste campo, com vista a que um dia seja possível, através de simples ensaios não 

destrutivos, conseguir estimar in situ as propriedades físico-mecânicas da madeira. Se as 

condições de serviço dos elementos de madeira forem estimadas com rigor, as opções de 

intervenção serão certamente diferentes das que atualmente são efetuadas, conseguindo-se desta 

forma a manutenção das madeiras estruturais por redução do risco de incerteza atualmente 

presente nas campanhas de inspeção e diagnóstico. Note-se o impacto económico que esta 

manutenção irá representar, com a eliminação de gastos em recursos desnecessários, revelando-

se assim um forte contributo para a sustentabilidade na construção. 
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Abstract. Old earthen Structures are fragile by nature. For centuries they have been kept and 

maintained because they were useful and have been used, moreover these construction 

techniques were familiar; But since last century with the advance of new materials such as 

cement and concrete, old technologies have been abandoned. Earthen structures have been 

forgotten or neglected, therefore the existing earthen structures often are in a high degradation 

state. 

Nowadays, the role of these structures has changed, and there is a renewed interest from cultural 

and economical view point. They become a national heritage and/ or a place of tourist attraction  

This is why more and more nations are interested in the safeguard of these structures as witnesses 

to their history. 

The restoration of a old earthen building requires general and specific knowledge regarding 

construction techniques of earthen constructions such as the behaviour of earthen materials 

during and after compaction, the role and relevance of hydraulic binders, the quality control of 

work, as well as the transmission of this knowledge to local architects, companies, and 

technicians. This paper presents the solutions adopted for the conservation of a wall in Cacela 

Velha in Portugal. 

Historical presentation of the ramparts   

The rammed earth walls of the historic site of Cacela Velha, belongs to the Municipality of Vila 

Real de Santo António in southern Portugal. 

Despite the small size of this wall, this monument is very well known and important among the 

military structures of southern region of Portugal. It is exact date of construction is unknown, it is 

probably date for the sixteenth century.. By that period, lots of earthen structures were built by 

the militaries. These structures were made of lime stabilized earth and are mostly all in good 

shape. 

The reputation of this wall is not proportional to the reduced physical size of the structure. This 

wall panel is currently visible in the eastern part of the historic site where was carried out this 

work. This importance of the wall is even visibly enhanced by the recent archaeological 

excavations undertaken on the land facing the wall. The wall is on average height 5m and serves 

as a retaining wall for the village square. General view of the wall is depicted in (Figure 1) and 

(Figure 2). 

The peculiarity of the earthen wall of the old city of Cacela Velha, unique among all the old 

structures built in southern Portugal is well known. The architectural heritage of Portugal 

undergoes Islamic influence, particularly in the south. Accordingly, it should be noted that this 

monument has the distinction of being constructed in rammed earth, very old technology 

mailto:mesbah@entpe.fr
mailto:alegria@mail.telepac.pt
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associated with the development of the Islamic presence in the Iberian Peninsula, basis of many 

characteristics of the architectural heritage of southern Portugal. This background, beyond its 

influence in the history of southern Portugal and its potential as cultural framework of the region 

is linked to this monument, unfortunately neglected by the authorities and the population for a 

long time. Generally  another reason for degradation were trash, debris, garbage and other waste 

on the top and at the base of the wall, which led the wall to damage, in addition to the 

neighborhood of wastewater entering into the structure. 

 
(Figure 1) General view of the wall of Cacela Velha 

 

 
(Figure 2): view of the wall of Cacela Velha 

The wall before restoration 

Origin of the degradation of wall. This monument was abandoned and neglected for 

centuries. It had suffered and had been degraded by daily attacks and aggressions of different 

types: 

- Rainwater infiltration;  

- Sewage from nearby houses;  

- Infiltration by capillarity;  

- Spontaneous and decorative vegetation that have been growing up on the whole wall;  

- Dumped materials by local people such as, garbage and other waste on top and the base of the 

wall, that introduced more elements of erosion and destruction; 

 - Animal aggression like birds making their nests; 

- Wind flowing from the sea which brought moisture to the wall. The wall became humid in its 

surface which facilitated the detachment of particles. 
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(Figure 3): zoom on some pathologies of the wall 

The result of these aggressions can be noted as: 

- A lot of horizontal, vertical and inclined cracks observed on the wall. 

- Voids and large cavities clearly were visible along the surface of the wall 

- Aggravated surface due to the presence of plants whose roots grow deeply into the wall. Thus, 

the flow of water was intensified due to the loosened and cracked soil. These parts of the wall, 

threatened the safety of pedestrians.  

- The main part of the structure was solid, very well conserved, and this encouraged us for its 

restoration. Some pathologies are depicted in the (Figure 3). 

Mechanism of degradation of earthen structures of wall. Like most ancient structures, 

abandonment and / or lack of maintenance is one of the reasons of deterioration of this 

monument.   

When earthen structures are not in contact with water, their behavior is very similar to concrete 

or backed brick masonry, whereas in presence of moisture and water, their behavior completely 

changes.  

Earthen structures are by their nature and composition, very sensitive to rainfall, runoff, 

infiltration from top, accumulation of water in the form of puddles and the capillary rising from 

the foundations.  

Runoff water on the surface washes and takes off the fine elements, which facilitates the 

detachment and the departure of the larger elements and makes holes and gaps in the structures. 

These holes in turn become the source of further deterioration of the structure. This entails 

surface erosion due to the local transformation of soil and the removal of particles by water or 

wind. 

Water penetrating and infiltrating into earthen structures modifies the internal behavior of the 

clay material, creates disorder and provokes the shrinkage cracks during drying. Clay, the main 

natural binder of earth, will be washed away from the structure and entails its loss of cohesion. 

During raining, water accumulates in eroded areas, and penetrates more easily into the structure, 

which intensifies the cycle of erosion.  

Due to the deposit of household waste by the population and the presence of a large amount of 

plants whose roots sink deep into the earth wall, the damage due to water is intensified because 

the soil becomes looser and more fractured. 
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Restoration work 

Primary cleaning work. Primary maintenance work was to remove the surface of the wall 

from exterior materials. In this part, the existing plants in the coronation, on the flat vertical side 

of the wall and at the base of this monument have been removed. 
For the accomplishment of this activity, plant has been eliminated one by one from the area. 

Extracting each root was necessary since any existing organic element might cause harm to the 

wall. In the vertical plane, abundant vegetation existed, even including roots of adjacent trees. 

The most important removal work that had to be done, was located in the South part of the 

coronation of the wall, where a deeply-rooted tree had grown in the wall. 

Once all the existing vegetation were removed chemical agents were sprayed on the parts of the 

wall where roots remained. Cleaning operation on the wall is shown in (Figure 4). 

 
 

 
 

 
(Figure 4): primary maintenance work 

Protection of top the wall against water infiltrations. Second phase of the work was to 

protect the top of the wall against water infiltration. 

Our goal was to canalize the rainwater by using a drain to prevent water infiltration into the wall 

and thus to prevent further deterioration of the wall.  

The first action was to take off the coating of top of the wall that at the origin had served as 

protection.  

Then remains of old origin plasters and existing dust were cleaned by manual brushes. 

One of the most important activities in this rehabilitation was the protection of the top of the wall 

against water infiltration by canalizing it. 

Our goal was to canalize the rainwater by using a drain to prevent water infiltration into the wall 

and thus to prevent further deterioration of the wall.  

Reinforcement of the top of the wall. We decided to build a layer of compacted stabilized 

earth on the top of the wall. This structure was V-shape, in the transversal direction of the surface 

of the wall and with a slight longitudinal slope along the entire length of the wall. 

The objective was to stabilize top of the wall against water and to canalize them toward the drain 

at the end of the wall into a rain collector.  

A) Manufacturing a formwork 

To compact the earth, we needed a formwork. 

The laying of formwork in the classical case of a rammed earth wall is easy and well known, but 

installing the formwork in this case was very difficult and delicate to achieve.  
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To fix the bottom of the formwork against the top and to prevent its moving during the 

compaction, a metal rods, to laid on the floor of the wall, passing on through one side at bottom 

of the formwork and the other side through the merlon of the wall.  

To hold the top of the formwork the same rods was used. It crossed the top of the formwork and 

merlon. The process is depicted in (Figure 5). 

 
(Figure 5): the formwork for rehabilitation of the wall 

For maintain this formwork on the wall, we built a line of masonry brick on the edge (cornice) of 

the wall so to find a perfect alignment and hold on the bottom of the formwork against the wall 

and use that row brick as a decorative wall.  Fixation of formwork is illustrated in (Figure 6). 

  
(Figure 6): fixation of the formwork 

B) Elaborate the material to be rammed 

While the technicians on site were realizing the formwork, we searched in area around the 

“Cacela de Velha” for available materials with almost the same characteristics and behavior as 

the material of the wall. 

After carrying out tests on several materials, we choose the most suitable for which cement was 

identified as a compatible binder. 

As the natural material was fine we required to add gravel in order to obtain a good texture for 

compaction.  

The final mix of the soil to be used has been optimized from sieving curves and Proctor tests. 

The proportion was endowed to stabilized the material with 4% of cement and 12% of moisture 

content, calculated from the weight of dray soil 

The mixture to be rammed contained: 

            - 2 natural soil wheelbarrows 

            - 1 gravel wheelbarrow  

            - 2 1/2 20 liters’ pots of cement (to prepare stabilized soil at 4% cement) 

            - Water depending to the natural moisture content on material. 

 Natural earth, the gravel and mixing material are depicted in (Figure 7). 
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(Figure 7): identification of material 

C) Re-build the coronation of the wall 

At first, a lime milk was sprayed on top of the wall, where the stabilized soil would be disposed,. 

This action was for connecting the new compacted soil to the existing wall. 

The formwork filling was be made by modules of approximately 2.5 meters in length. Each 

module was formed by two layers of approximately 6 cm of height. Each layer properly was 

compacted with a wooden rammer (temper). 

In order to cure properly the new topping of the wall, a cover (plastic) has been set on site for 3 

weeks. The compaction of the stabilized soil and on the wall and its curing are shown in Figure 

8. 

Other actions: Archaeological researches   

During the cleaning processes of the lower platform a decision was taken to perform two 

archaeological excavations to see whether some archaeological ruins existed. Interestingly, the 

excavation results were positive, indicating the presence of archaeological ruins.  

In the first excavation performed in the southern part of the base of the wall, a great number of 

small holes which constitute a water tank. 

Another important aspect which attracted our attention was the good conservation of the 

structural material of the wall. The excavation works are shown in (Figure 9). 

During the realization of the second excavation, a stone road in very perfect shape was found. 

The width of the excavation was ranging between 1-2 m. The increase of the excavation width 

resulted in the finding of more archaeological elements. 

The elements excavated have been very well cleaned with great rigor and dedication for their 

posterior observation.  

The archaeological work has been performed and supervised by an archaeologist Dr. 

archaeologist Cristina Tété Garcia la from the municipality of Vila Real de Santo António with 

the technical assistance of Celso Candeias. 
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(Figure 8): Compaction and curing 

Conclusion Remarks 

The preservation of ancient earth structures is getting more and more common, mainly because 

the technologies adapted to this material are now back under control.  

In this project, the positive results we obtained could be achieved thanks to the research done 

during the past 20 years in ENTPE. However, in order to develop this kind of restoration 

activities, it appears compulsory to transmit this knowledge to masons, technicians, engineers 

and architects.  

This project is a reference and an example of the technical feasibility of such a restoration work. 

The next step should be to teach on a large scale all actors of the earth construction rehabilitation 

process on how to handle a similar project. 
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(Figure 9): Excavation  
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Resumo. Este estudo compreende a identificação de parâmetros para a caracterização do 

comportamento estrutural de placas delgadas compostas por argamassas geopoliméricas 

estruturadas com malhas de fibra de carbono bidirecionais. Inicialmente, são apresentados 

projetos de fachadas elaborados por escritórios em São Paulo que utilizam os conceitos de 

arquitetura sustentável promovendo o uso de materiais geopoliméricos. Em seguida, apresenta-se 

a composição da argamassa geopolimérica utilizada neste estudo e a caracterização de suas 

propriedades mecânicas. No âmbito do programa experimental, avalia-se o comportamento à 

flexão de placas e o efeito do arrancamento/puncionamento de insertos metálicos. São utilizados 

os recursos avançados de simulação computacional do programa ATENA, que correspondem ao 

Estado da Arte no âmbito da modelagem de estruturas de betão armado. Tais características 

permitem a calibração do modelo matemático de elementos finitos com base nas informações 

provenientes do programa experimental. Os resultados numéricos do modelo de elementos 

finitos apresentaram uma aderência satisfatória com os resultados experimentais. Salienta-se a 

importância da validação destes resultados pois contribuem para o aumento da credibilidade da 

análise limite para a determinação das cargas de colapso de elementos estruturais. Reflete 

positivamente no campo da Engenharia de Estruturas diante do crescente avanço dos programas 

de modelagem de superfícies e das inovações tecnológicas que buscam o aumento do 

desempenho dos materiais frente aos critérios de sustentabilidade das construções. 

Introdução 

A revolução digital permitiu um rápido desenvolvimento de diversas ferramentas de modelagem 

generativa na última década que introduziram os conceitos de arquitetura paramétrica e 

fabricação digital. A interrelação entre projeto arquitetônico, projeto estrutural e fabricação tem 

sido um ponto crucial a ser vencido para a aplicação destas inovações tecnológicas. A cobertura 

da Estação de Hungerburg (Fig. 1) é um paradigma de projeto integrado ao processo de 

fabricação. O modelo geométrico da cobertura foi gerado a partir de superfícies NURBS (“Non 

Uniform  Rational Basis Spline”) e segmentadas com curvas isoparamétricas em painéis 

menores, de tamanho e forma únicos. Cada painel foi fabricado em fibra de vidro com 

informações vindas diretamente do modelo digital e fixados em uma estrutura metálica tubular 

projetada de modo a sustentar cada painel exatamente na posição final [1]. 

Nesta nova classe de programas generativos, além dos algoritmos nativos de discretização de 

superfícies e de volumes, que admitem a optimização dos vértices dos elementos geométricos 

para cumprir certos requisitos de projeto, os usuários podem implementar seus próprios 
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algoritmos por meio de um código aberto. Esta característica amplia radicalmente o poder de 

criação dos programas de modelagem generativa.  A Figura 2 apresenta alguns exemplos de 

superfícies discretas utilizadas para a definição geométrica dos elementos estruturais de 

sustentação da fachada em pele de vidro de edifícios. 

 

Figura 1: Estação funicular Hungerburg (Áustria) Projeto: Zara Hadid Architects 

 

Figura 2: Modelagem generativa com Grasshopper. Projeto: Arq. Ernesto Bueno 

LABI Laboratório de Idéias e Atelier UM+D 

As principais funções dos elementos arquitetônicos vazados são permitir ventilação, iluminação 

e isolar termicamente os ambientes internos da construção. Nas Figuras 3 e 4 apresentam-se os 

projetos de fachadas compostas por elementos vazados de grande complexidade geométrica, 

produzidos com argamassas geopoliméricas. 

A especificação do material geopolimérico traz  inúmeras vantagens em relação a outro material, 

onde destacam-se: reprodução das peças em alta definição e excelente acabamento superfícial a 

partir de moldes padrão em fibra de vidro; cura rápida e controlável, que permite o aumento da 

produtividade através do reuso dos moldes; baixa retração permitindo o encaixe perfeito entre as 

peças, alta resistência ao fogo e ao calor; durabilidade e redução significativa das emissões de 

gases na sua produção, que geram benefícios ambientais de mesma proporção. 

Composição da argamassa geopolimérica 

Os geopolímeros são materiais ligantes que podem ser obtidos por activação alcalina de produtos 

naturais ou industriais, mesmo resíduos e dejetos sólidos, contendo aluminossilicatos em estado 

parcial ou totalmente amorfo. Deve-se assinalar que existe uma ampla diversidade de materias 

que podem ser considerados precursores geopoliméricos que ainda são pouco explorados ou até 

mesmo desconhecidos do ponto de vista da investigação [2]. 
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Figura 3: Centro Cultural Cais do Sertão Luiz Gonzaga em Recife. Projeto: Brasil Arquitetura 

Fabricação: Wincret Designer Concrete Products 

   
Figura 4: Restaurante árabe em São Paulo. Projeto: ODVO Arquitetura e Urbanismo.  

Fabricação: Wincret Designer Concrete Products 

A geopolimerização, termo criado por Davidovits [3] relacionada à activação alcalina em baixas 

temperaturas e de livre manuseio, é uma reação que integra o silício e o alumínio formando 

estruturas moleculares de características comparáveis às de rochas naturais. Neste processo, um 

conjunto de reações ocorre, que podem ser divididas em três estágios: dissolução, condensação e 

formação de rede tridimensional interconectada. Os materiais obtidos por activação alcalina, em 

geral, exibem maiores resistências mecânicas e durabilidade do que aqueles obtidos por 

activação hidráulica, como é o caso do cimento Portland comum. 

A formulação apresentada neste estudo tem o metacaulino (calcinado a 750
o
C) como precursor e 

silicato composto (silicato de potássio com adição de hidróxido de potássio) como activador. As 

razões molares de composição adotadas visam optimizar a resistência mecânica. Foi considerado 

o activador alcalino composto (silicato + hidróxido) pois tem uma reatividade maior e mais 

completa comparada ao activador alcalino simples (silicato). A solução alcalina pode ser 

composta por sódio ou potássio. O sódio é mais eficiente no processo de dissolução dos 

aluminossilicatos contidos no metacaulino, em contrapartida, leva a uma viscosidade maior que 

implica em uma menor trabalhabilidade. Segundo Davidovits [3], as soluções activadoras à base 

de potássio promovem maior resistência mecânica ao geopolímero além de serem menos 

agressivas ao manuseio em relação às soluções à base de sódio. As matérias-primas de partida 

são: metacaulino, silicato de potássio e hidróxido de potássio, água e areia, com relação entre 

aglomerantes secos e agregados miúdos igual a 2. Pode-se ressaltar que a massa unitária da areia 

é um parâmetro relevante no estudo do desempenho das argamassas geopoliméricas. Na 

formulação atual, nenhum estudo prévio foi realizado no sentido de maximizar o desempenho da 

argamassa geopolimérica com o aumento da massa unitária da areia baseado numa distribuição 

granulométrica ideal. A distribuição granulométrica adotada é de quatro tipos de areias 
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normalizadas retidas nos peneiros 1,2mm, 0,6mm, 0,3mm e 0,15mm divididas em partes iguais. 

As razões molares utilizadas (Tabela 1) favorecem a formação do geopolímero tipo POTÁSSIO-

(POLISIALATO SILOXO), cuja razão atômica entre o sílicio e o alumínio vale 2. O silicato de 

potássio tem um módulo de sílica de 3,26. Com a adição de hidróxido de potássio esta relação cai 

para 1,65, aumentando a reatividade e o manuseio livre de equipamentos de proteção (amigável) 

da solução activadora.  

Tabela 1: Razões molares de combinação 

MATÉRIA-PRIMA ÓXIDOS RAZÃO MOLAR 

PRECURSOR METACAULINO SiO2:Al2O3 2 

ACTIVADOR 

SILICATO DE 

POTÁSSIO 

SiO2:K2O 3,26 

ÁGUA 50% 

SILICATO + 

HIDRÓXIDO DE 

POTÁSSIO 

SiO2:K2O 1,65 

H2O:K2O 11,3 

ÁGUA 45% 

GEOPOLÍMERO K-(PSS)* 

Si:Al=2 
*POTÁSSIO-(POLI-SIALATO SILOXO) 

SiO2:Al2O3 3,5 

K2O:SiO2 0,27 

K2O:Al2O3 0,94 

H2O:Al2O3 9,7 

Para o cálculo das quantidades dos materiais de partida, além das fichas técnicas dos produtos 

manufaturados, são necessários ensaios de fluorescência de raios X para a quantificação dos 

óxidos em estado amorfo presentes. A ordem da mistura adotada inicia-se com a 

homogeneização do metacaulino e da areia (parte seca) seguida da adição da solução activadora 

em misturador mecânico tipo argamassadeira. A solução activadora é preparada 24 horas antes, à 

temperatura ambiente, para a liberação completa das hidroxilas e aumentar a reatividade da 

solução.     

Programa experimental 

Uma série de experimentos é realizada para a caracterização das propriedades mecânicas da 

argamassa geopolimérica necessárias para a calibração dos modelos não lineares de elementos 

finitos. A caracterização da argamassa geopolimérica é dividida em dois conjuntos de 

experimentos. O primeiro, abrange os ensaios para a obtenção das propriedades elásticas e dos 

limites de resistência do material por meio de corpos de prova padronizados. O segundo, envolve 

a realização de ensaios não padronizados de arrancamento e puncionamento de insertos metálicos 

e de flexão de placas geopoliméricas reforçadas com tecidos de fibra de carbono. 

Os provetes são adensados em mesa vibratória para expulsão da fase gasosa, desmoldados em 24 

horas e curados, envolvidos em película de PVC, em sala com temperatura controlada a 25
o
C e 

humidade relativa do ar a 60%, até a data do ensaio. Os ensaios descritos a seguir são realizados 

aos 7 dias de idade e os resultados apresentados correspondem aos valores médios obtidos em 

três provetes. 

    Resistência à compressão. As resistências à compressão, prescritas na norma brasileira  

NBR 7215:1996 [4], são obtidas a partir da moldagem de provetes cilíndricos, três para cada 

período especifícado, de 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura, adensados em mesa 

vibratória. As idades ensaiadas são 4 e 24 horas, 3, 7, 14, 21 e 28 dias. Observa-se, a partir da 

análise da Figura 5, um rápido crescimento da resistência à compressão e se ressalta que aos sete 

dias atinge-se o valor médio aproximado  fc=60 MPa, que corresponde a 85% da resistência 

obtida aos 28 dias. 
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Figura 5: Evolução da resistência à compressão da argamassa geopolimérica 

     Resistência à tração na flexão. A carga de ruptura média de P=3 kN é obtida no ensaio de 

flexão de três pontos em provetes prismáticos de dimensões 40 mm de largura por 40 mm de 

altura por 160 mm de comprimento (vão de 100 mm). Os provetes são preparados conforme o 

procedimento descrito no item 3.1. A Norma ASTM C 348 [5] estabelece que a resistência à 

flexão de provetes constituídos de argamassas cimentícias, nas dimensões estabelecidas pelo 

ensaio, vale fct,fl =0,0028
.
P=8,4 MPa, sendo P a carga máxima em [N] e fct,fl a resistência à tração 

na flexão em [MPa]. A resistência à tração média fctm é obtida indiretamente por meio do ensaio 

de flexão. Segundo a norma CEB-FIP [6] pode-se correlacionar estas resistências por meio da 

expressão:  

MPa7,34,844,044,0 ,  flctctm ff .                                              (1) 

     Módulo de Elasticidade. A Norma BS EN 12390-13 [7] prescreve a metodologia para a 

obtenção do módulo de elasticidade secante à compressão para betões normais. Estas diretrizes 

permitem a obtenção de dois módulos: o inicial, medido para o primeiro ciclo de carregamento, e 

o estabilizado, medido após três ciclos de carregamento. São utilizados provetes cilíndricos de 

dimensões 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura, adaptadas para argamassas geopoliméricas 

[4], preparados conforme descrito no item 3.1. O cálculo das deformações axiais é feito com base 

no comprimento correspondente a semi-altura do provetes em três posições defasadas de 120 

graus. Os ciclos de carregamento são compostos por duas fases: três ciclos de pré-carga com a 

intensidade de fcm/9 seguidos de três ciclos de carga com a intensidade fcm/3, sendo fcm a 

resistência à compressão média calculada previamente. A Figura 6 apresenta os ciclos de 

carregamento aplicados nos provetes cilindrícos, com base na resistência à compressão fcm=60 

MPa que corresponde aproximadamente a uma carga axial de 120 kN. Nesta figura estão em 

destaque os estágios de carregamento em que são obtidos os módulos de elasticidade. O módulo 

de elasticidade secante inicial deve ser utilizado no âmbito do projeto estrutural para análises de 

estabilidade e verficação dos estados limites para cargas de curta duração, por exemplo vento e 

impactos. Embora a diferença entre os valores do módulo de elasticidade secante inicial e, 

estabilizado é um indicativo da suscetibilidade do material ao processo de formação de 

microfissuras induzidas por tensões, neste estudo é utilizado apenas o módulo de elasticidade 

secante estabilizado. 

O módulo de elasticidade secante Ec,s (estabilizado) é definido por [7]: 
 

                                       GPa 18MPa18074
2,3,
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sendo que os pontos de interesse são indicados no diagrama tensão-deformação apresentado na 

Figura 6, correspondente à média das três leituras. 
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Figura 6: Ciclos de carga para o ensaio do módulo de elasticidade secante 

     Coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é calculado de acordo com as prescrições 

da norma ASTM C 469-02 [8]. O ensaio é realizado com os mesmos provetes do ensaio do 

módulo de elasticidade. As medições das deformações diametrais são tomadas na semi-altura em 

três pontos defasados de 120 graus para a tensão correspondente a 40% da resistência à 

compressão fc=60 MPa, obtidas após três ciclos de carga. O coeficiente de Poisson  é definido 

por [8]: 

 

18,0
000100,02

1112 




e

ee
                                                             (3) 

 

sendo e 12  a deformação diametral na semi-altura do provete produzida pela carga axial 50 kN 

(aproximadamente 40% da resistência à compressão fc=60 MPa), e 11  a deformação diametral na 

semi-altura do provete produzida pela carga axial que provoca uma deformação longitudinal de 

100 micro-deformações e e 2  a deformação longitudinal, em relação a semi-altura do provete, 

produzida pela carga axial 48 kN. Embora a norma ASTM sugere que as deformações iniciais 

sejam tomadas para 50 micro-deformações, em referência aos provetes cilíndricos de 150 mm de 

diâmetro por  

300 mm de altura, o coeficiente de Poisson é calculado para a deformação de 100 micro-

deformações pois são utilizados provetes cilíndricos fora do padrão da norma. 

     Energia de fratura. A energia de fratura é obtida segundo as recomendações da norma 

RILEM FMC [9], que é aplicada especificamente para betões e argamassas, por meio do ensaio 

de flexão por três pontos com entalhe no meio do vão. O ensaio é realizado com provetes 

prismáticos de dimensões 40mm de largura por 40mm de altura por 160mm de comprimento 

com vão livre de 152 mm e entalhe com profundidade de meia altura da seção do meio do vão. A 

área sob a curva força versus deslocamento obtida no ensaio (Fig. 7) representa um termo 

energético da expressão da energia de fratura expressa por: 

 

  N/m63,83/00F  ligAmgWG                                                             (4) 

onde mg é o peso do provete acrescido do peso dos dispositivos instalados no provete,  0=0,80 

mm é o deslocamento final obtido no ensaio e Alig é a área da seção resistente no meio do vão. 

Arrancamento de inserto metálico. O ensaio de arrancamento do corpo de rosca interna do 

inserto metálico é realizado em provetes de forma laminar de dimensões 100 mm por 100 mm 

com 22 mm de espessura. O corpo de rosca interna está posicionado no centro geométrico do 

provete e ancorado na profundidade de 18 mm em relação à face superior. O provete é ensaiado 

sob uma chapa de aço de fixação, com orifício central de 65 mm, suficientemente rígida para que 

não se manisfestem esforços de flexão no provete, que podem causar interferência nos resultados 

da força de arrancamento. A velocidade adotada para o ensaio é de 30 micrômetros por segundo. 
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Não é verificada a dependência do diâmetro do orifício da chapa de fixação, que define a 

superfície desconfinada, com o ângulo formado pelo cone de arrancamento (Fig.9). Duas 

configurações são testadas: corpo metálico cilíndrico de base tronco-cônica e corpo metálico 

cilíndrico. A figura 8 apresenta a curva força versus deslocamento obtida no ensaio para as duas 

configurações. Observa-se que as forças de arrancamento últimas, para as duas configurações, 

são muito próximas. Para todos os provetes ensaiados são registrados valores acima de 2,5 kN. 

Assinala-se que o tipo de ruptura observado para o provete com corpo metálico de base tronco-

cônica é frágil, cujo valor da carga é governado pelo valor da resistência à tração da argamassa 

geopolimérica. Por outro lado, o provete com corpo metálico cilíndrico conta com as forças de 

atrito distribuídas ao longo da superfície lateral do corpo metálico e, além disso, podem se 

manifestar ligações de natureza química na interface metal/geopolímero que favoreçam ao 

aumento das forças de adesão. Desta maneira, pode-se explicar o aumento da dutilidade desta 

configuração. A energia necessária para promover o arrancamento do corpo metálico cilíndrico é 

maior, cerca de três vezes, do que configuração tronco-cônica apesar das forças de arrancamento 

últimas serem equivalentes. Neste caso, a maior segurança é conferida à configuração de corpo 

cilíndrico. Esta afirmação também é válida para os casos de manutenção preventiva em que se 

pode detectar falhas do sistema de ancoragem da placa, por pequenos deslocamentos e 

desagregação de material ocorridos na região do inserto metálico (Fig.9), previnindo contra 

graves acidentes que possam ocorrer por desprendimento da placa. Avalia-se a curva força versus 

deslocamento (Fig.8) e observam-se pequenas acomodações do corpo metálico, promovendo 

movimento de corpo rígido, cuja energia é restaurada pelas forças de atrito distribuídas na 

superfície lateral do corpo metálico, até que tenda para uma força de atrito residual que precede a 

força de arrancamento limite. Para fins práticos, o trecho pós-pico é desprezado. 
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Figura 7: Curva força versus deslocamento do ensaio de energia de fratura 
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Figura 8: Curva força versus deslocamento do ensaio de arrancamento de corpo metálico 
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Figura 9: Ensaio de arrancamento de corpo de rosca interna (esq.) configuração cilíndrica 

com escorregamento  (dir.) cone de arrancamento da configuração tronco-cônica 

Puncionamento de inserto metálico. O ensaio de puncionamento do corpo de rosca interna 

do inserto metálico é realizado de forma análoga ao ensaio de arrancamento. Neste caso, as duas 

configurações oferecem uma reserva pós-pico, porque ambas contam com as forças de atrito 

presentes ao longo da superfície lateral do corpo metálico. Para os dois casos analisados, a 

ruptura ocorre por arrancamento do cone invertido e a reserva pós-pico observada é proveniente 

das forças de atrito presentes na superfície envolvente do trecho confinado remanescente. 

Comparativamente, a quantidade de material desagregado do cone de arrancamento é maior para 

a configuração tronco-cônica (Fig.11), porém a porção confinada remanescente é menor. Este 

efeito permite a interpretação de que energia necessária para o puncionamento do corpo metálico 

cilíndrico é maior que a configuração tronco-cônica, mostrando que o efeito do atrito é 

preponderante para todos os casos analisados. 
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Figura 10: Curva força versus deslocamento do ensaio de puncionamento de corpo metálico 

 

Figura 11: Ensaio de puncionamento de corpo de rosca interna (esq.) configuração 

do ensaio (dir.) cone de arrancamento para as duas configurações 

     Flexão de placa. Os ensaios de flexão de placa são realizados com uma máquina de testes 

com deslocamento controlado acoplada a um dispositivo de fixação contínua das bordas da placa 

com posicionamento regulável para permitir os ensaios de puncionamento na tração e na 

compressão (Fig.12). Foi ensaiado apenas o caso de corpo metálico de rosca interna de base 

tronco-cônica. A aplicação da carga no inserto metálico é monotonicamente crescente, com taxa 

de deslocamento igual a 0,5 mm/min com pré-carga imposta em três ciclos até a força máxima de 

200 N, para atenuar possíveis acomodações abruptas ocorridas nos apoios e dispositivos 
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acessórios. A configuração geométrica da placa é apresentada na Figura 13. No caso de punção 

trativa dispõem-se de uma malha de fibra de carbono, a 2mm da face superior (negativa), em 

forma de faixas ortogonais cruzadas (Fig.14). Para o caso de punção compressiva dispõem-se 

uma ou duas malhas de fibra de carbono, a 2 mm da face inferior (positiva), cobrindo toda a área 

da placa (Fig.14). 

    

   
 

Figura 12: Ensaio de flexão de placa (esq.) punção trativa e modo de ruptura  

(dir.) punção compressiva e modo de ruptura associado 
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Figura 13: Características geométricas da placa e condições de contorno e de carregamento 

     

Figura 14: Disposição da malha de fibra de carbono (esq.) negativa para o caso 

de punção trativa (dir.) positiva para o caso de punção compressiva 

     Os resultados dos ensaios de flexão de placas serão apresentados no item 5. 

 

 

 



 

704 

Programa numérico 

O programa numérico é desenvolvido no ATENA versão 5.02 [10]. Três tipos de não 

linearidades são definidos: física (modelo constitutivo adotado para cada material), geométrica 

(problemas de análise limite) e de contato (simulação dos efeitos de interface nas regiões de 

descontinuidade). Dois tipos de análises são realizadas: análise de calibração de parâmetros, para 

o ajuste das propriedades físicas e das rigidezes de contato na interface argamassa 

geopolimérica/inserto metálico, e análise limite, para a previsão do comportamento da placa 

diante dos dois cenários de carregamento, até o esgotamento da sua capacidade resistente.  

     Modelos constitutivos. O modelo constitutivo adotado para a argamassa geopolimérica é 

composto pelo critério de ruptura de Menetrey-Willam associado à regra de fissuração escrita em 

termos de energia de fratura que é o parâmetro físico governante para a formação, propagação e 

abertura de fissuras. Para o tecido de fibra de carbono assume-se comportamento elasto-plástico 

perfeito somente para tensões de tração. No caso de ocorrência de tensões de compressão o 

elemento é desactivado. Para o corpo de rosca metálico assume-se comportamento elástico-

linear, cuja relação entre tensão e deformação é unicamente definida pelo módulo de elasticidade 

do aço. Para a interface argamassa geopolimérica/corpo metálico utiliza-se o critério de Mohr-

Coulomb que delimita a fronteira entre as leis de aderência/escorregamento para tensões 

tangenciais e aderência/ descolamento para tensões normais. A Figura 15 sumariza os 

comportamentos assumidos para os materiais no modelo de elementos finitos e fornece os 

valores das propriedades dos mesmos. 
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Figura 15: Definições e caracterização dos materiais considerados no modelo matemático 

     Análise de calibração de parâmetros. São desenvolvidos dois modelos de elementos finitos 

para reproduzir os ensaios apresentados nos itens 3.6 e 3.7. Com base nas forças máximas 

obtidas são ajustados, por retro-análise em modelo parcialmente confinado, os parâmetros 

relacionados ao Critério de Mohr-Coulomb. Os valores resultantes são coesão c = 4 MPa, 

coeficiente de atrito  = 0,50 e a resistência de aderência fT = 2 MPa. Ainda são necessárias as 

rigidezes de contato na interface, que relacionam tensão de cisalhamento ao deslocamento 

tangencial e tensão normal ao deslocamento perpendicular à superfície, para a relação é elástica-

linear na condição de aderência. 

     Análise limite. São desenvolvidos cinco modelos de elementos finitos para a previsão da 

carga máxima da placa diante de dois cenários de carregamento e três configurações de reforço. 

A análise limite é levada até o esgotamento da capacidade resistente da placa, e simula os ensaios 

de flexão apresentados no item 3.8. São utilizadas as propriedades mecânicas e físicas obtidas na 

campanha experimental e no modelo de calibração, apresentadas sucintamente na Figura 15. A 

Figura 16 apresenta resultados obtidos no modelo de elementos finitos da placa para a condição 
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de puncionamento compressivo com duas camadas de malha de fibra de carbono na situação 

próxima ao esgotamento da capacidade resistente da peça. Observa-se que as tensões na malha de 

fibra de carbono atingem o valor de 1217 MPa, mostrando a sua eficiência nesta condição limite. 

Também merece destaque a distribuição de fissuras observadas nas faces superior e inferior que 

são consoantes com a estado de fissuração observado no programa experimental (Fig.12). 

       
 

Figura 16: (esq.) Tensões axiais [MPa] nas fibras de carbono (dir.) deslocamentos verticais [mm] no limiar do 

colapso para punção compressiva  com duas malhas de fibra de carbono com aberturas de fissuras maiores 0,3 mm 

Comparação dos resultados 

As Figuras 17 a 21 apresentam os resultados dos programas experimental e numérico para os 

cinco casos analisados. 
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Figura 17: Diagrama força x deslocamento para arrancamento  

do inserto metálico da placa sem malha de fibra de carbono 
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Figura 18: Diagrama força x deslocamento para arrancamento do inserto  

metálico da placa com uma camada de malha de fibra de carbono 
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Figura 19: Diagrama força x deslocamento para puncionamento 

da placa sem malha de fibra de carbono 
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Figura 20: Diagrama força x deslocamento para puncionamento 

da placa com uma camada de malha de fibra de carbono 
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Figura 21: Diagrama força x deslocamento para puncionamento 

da placa com duas camadas de malha de fibra de carbono 

As comparações entre os resultados numéricos e experimentais mostram que as forças máximas 

diferem menos de 10 por cento. Não faz sentido ajustar exatamente este valor pois os ensaios 

apresentam variações da ordem de 20% desta força. Quanto a rigidez da placa ocorrem duas 

situações. A primeira, referente ao caso de arrancamento do inserto metálico (Fig. 17 e 18), as 

rigidezes definidas para os materiais da placa no modelo de elementos finitos, representam 

fidedignamente o comportamento observado nos ensaios. A outra, referente ao caso de 

puncionamento da placa (Fig. 20 e 21), a falta de aderência entre resultados é influenciada pela 

interação entre a flexão da placa e os esforços na interface do inserto metálico. Observa-se que 

este efeito favorece para o aumento da força necessária de puncionamento do inserto metálico, 

comparativamente aos ensaios apresentados no item 3.7. Neste caso, devido ao acoplamento 

entre as tensões normais e tangenciais, exige-se uma nova calibração que seja mais 

representativa. Além deste fato, destaca-se que a presença da malha de fibra de carbono junto a 

face tracionada poderá levar a descontinuidades pela presença do ar incorporado, que conduz a 

uma perda de rigidez localizada e que não é considerada no modelo de elementos finitos. Outras 

justificativas possíveis para explicar a falta de aderência entre os resultados são: desaprumo do 

inserto metálico, que no caso de forças de compressão esta imperfeição geométrica é mais 
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evidente, e dificuldade para o posicionamento exato da malha de fibra de carbono na fase de 

produção da placa. 

Não faz sentido descrever numericamente o comportamento pós-crítico com abertura de fissuras 

acima de 0,3 mm, apesar de não implicar em risco para a segurança da placa (como, por 

exemplo, por patologias associadas à corrosão de armaduras de aço), pois leva a um efeito 

estético desagradável. Além deste ponto, observa-se um deslocamento relativo do inserto 

metálico por perda de aderência na interface com a placa geopolimérica. A recuperação 

observada nos picos pós-críticos (Fig. 21) é proveniente das forças de atrito que se pronunciam 

na interface placa-inserto. Este comportamento não foi reproduzido no modelo de elementos 

finitos por não haver interesse prático.  

 

Conclusões 

O uso de argamassas geopoliméricas promove a eficiência energética das construções que se 

reflete em importantes ganhos no domínio ambiental. As argamassas geopoliméricas trazem  

inúmeras vantagens na produção de peças pré-fabricadas e apresentam excelente desempenho 

como materiais de proteção contra o fogo e as altas temperaturas nos edifícios em situação de 

incêndio. 

Na atualidade, a busca de concepções arquitetônicas singulares e o uso de novos materiais 

ressaltam a importância das avaliações experimentais e numéricas para a segurança das 

estruturas. Os modelos matemáticos não lineares permitem descrever com clareza os mecanismos 

de ruptura de elementos estruturais reforçados com sistemas compósitos com fibras de alta 

resistência. A utilização destes recursos leva às tomadas de decisão assertivas quanto ao uso do 

reforço para o aumento da capacidade resistente e da dutilidade dos elementos estruturais. 

Futuras investigações serão concentradas nos efeitos causados por deformação lenta da 

argamassa geopolimérica, por energia de impacto e por aumento substancial da temperatura em 

situação de incêndio de modo a atender os critérios e níveis de desempenho mínimo exigidos 

pelas normas atuais. 
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Resumo. Falhas nas fases de elaboração do projeto estrutural, falta de um programa manutenção 

preventiva, condições de execução e de utilização reprováveis podem levar a deficiências de 

desempenho que requerem a necessidade de reforço estrutural. Dentre os diversos procedimentos 

utilizados para a execução de reforços aderidos externamente aos elementos estruturais, os 

sistemas compósitos estruturados com fibra de carbono surgem como uma alternativa bem-

sucedida que permitem associar excelente desempenho à rápida aplicação. Neste âmbito, este 

trabalho avalia o uso de resinas geopoliméricas para a aplicação de tecido de fibra de carbono 

comparativamente ao uso consagrado de resinas à base de epóxi. Duas formulações básicas de 

resinas geopoliméricas para imprimação do substrato e para impregnação e colagem do tecido 

para reforço estrutural são investigadas. O programa experimental compreende os ensaios de 

resistência de aderência ao substrato de betão, ensaios de resistência à tração dos laminados de 

carbono/geopolímero e colagem de superfícies de betão. Os ensaios permitem a caracterização de 

parâmetros para o estabelecimento de relações entre os modelos físicos e matemáticos não-

lineares. Os resultados obtidos comprovam a eficiência do uso de resinas geopolímeras para 

sistemas de reforço estrutural, bem como consagram o uso de modelos matemáticos não lineares 

para a análise limite de estruturas reforçadas com sistemas compósitos estruturados com fibra de 

carbono. 

Introdução 

O escopo deste trabalho é viabilizar o uso de materiais geopolímeros que respondam às questões 

técnico-econômicas e socioambientais para a inovação no segmento da construção civil do Brasil 

e de Portugal, proporcionando um maior acesso às vantagens dos avanços tecnológicos nesta 

área. 

O processo de fabrico das resinas geopolímeras não levanta obstáculos quanto à disponibilidade 

das matérias-primas que podem ser originárias de subprodutos da indústria metalúrgica, de 

resíduos de mineração ou de construção que promovem a eficiência energética dos materiais de 

reforço, reparo e reabilitação de estruturas. Dentre as aplicações potenciais dos geopolímeros, 

destaca-se seu emprego na produção de revestimentos de proteção contra o fogo em pontes, 

túneis e edifícios industriais e na exigência de materiais de alta durabilidade que sofrem 

variações termo-higrométricas e ciclos de molhagem-secagem e gelo-degelo. 

A aplicação do reforço externo com tecidos de fibra de carbono é uma técnica consagrada pela 

sua generalidade em promover o aumento da capacidade resistente para distintos cenários de 

carregamento de acordo com as posições e direções das fibras. No presente trabalho estuda-se o 

aumento da capacidade de carga para resistir os esforços cortantes de vigas de betão armado, que 
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provocam ruptura por tração diagonal. Nesse sentido, este trabalho avalia o desempenho de 

resinas geopolímeras em comparação ao excelente desempenho obtido com o uso das resinas à 

base de epóxi.  

Composição das resinas geopolímeras 

As duas formulações apresentadas neste item correspondem a resinas geopolímeras obtidas por 

activação alcalina do metacaulino (calcinado a 750 graus Celsius) com solução de silicato de 

potássio composto (KOH+K2SiO3). 

Os geopolímeros formados a partir activação alcalina de aluminosilicatos, segundo a 

nomenclatura criada por Davidovits [1], são formados por uma rede bidimensional ou 

tridimensional de polisialatos definidos pela fórmula empírica: 

Kn[–(SiO2)z – AlO2]n, wH2O                                                      (1) 

onde n é o grau de policondensação e z é a relação atômica entre o silício e o alumínio, 

obviamente combinados em forma de óxidos. É sabido que a relação atômica entre silício e 

alumínio tem influência sobre o tipo aplicação dos geopolímeros na indústria. As razões molares 

utilizadas para as duas formulações (Tab.1) favorecem a formação dos geopolímeros dos tipos: 

K–(POLISIALATO TETRA SILOXO), com razão atômica Si:Al=5, e K–(POLISIALATO 

POLISILOXO), com razão atômica Si:Al=32. 

Tabela 1: Razões molares das resinas geopolímeras [1] 

MATERIAIS DE PARTIDA 

GEOPOL 5  

Si:Al=5 

GEOPOL 32  

Si:Al=32 

ÓXIDOS 
RAZÃO 

MOLAR 
ÓXIDOS 

RAZÃO 

MOLAR 

PRECURSOR METACAULINO SiO2:Al2O3 2,0 SiO2:Al2O3 2,0 

ACTIVADOR 

SILICATO DE 

POTÁSSIO 

SiO2:K2O 1,3 SiO2:K2O 1,0 

ÁGUA 53% ÁGUA 50% 

SILICATO + 

HIDRÓXIDO DE 

POTÁSSIO 

SiO2:K2O 7,7 SiO2:K2O 8,9 

H2O:K2O 10,6 H2O:K2O 12,2 

ÁGUA 26% ÁGUA 26% 

RESINA GEOPOLÍMERA 

SiO2:Al2O3 9,0 SiO2:Al2O3 64,0 

K2O:SiO2 0,11 K2O:SiO2 0,11 

K2O:Al2O3 1,2 K2O:Al2O3 7,1 

H2O:Al2O3 13,7 H2O:Al2O3 89,8 

Para o cálculo das quantidades dos materiais de partida são imprescindíveis os ensaios de 

fluorescência de raios X, para a quantificação dos óxidos em estado amorfo presentes, e as fichas 

técnicas dos produtos manufaturados. A ordem da mistura parte-se com a preparação do silicato 

(sílica activa com solução aquosa de hidróxido de potássio) e, em seguida, adiciona-se 

lentamente a sílica activa, em misturador de bancada, até que se atinja a relação molar 

especificada para o activador composto, consoante à formulação especificada. Após 

solubilização, inclui-se água adicional até que se atinja a quantidade de água especificada para o 

activador composto e, por último, adiciona-se o metacaulino para a formação das partículas de 

óxido aluminosilicato (sialato) que representam o esqueleto molecular do geopolímero. 

As nomenclaturas GEOPOL5 e GEOPOL32 não fazem referência a nenhum produto comercial, 

sendo que as formulações apresentadas foram desenvolvidas pelos autores do trabalho a partir 

das patentes US5798307:1998 (Alkaline alumino-silicate geopolymeric matrix for composite 

materials with fiber reinforcement and method for obtaining same) e FR2.756.840:1996 

(Procédés de contrecollage de renforts fibreux sur des structures em béton et en acier, et produits 

ainsi obtenus) ambas de Joseph Davidovits. 
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Programa experimental 

Este trabalho parte do estudo numérico-experimental realizado por Oliveira [2] onde foram 

investigadas duas vigas, em escala 1:2, de 140 cm de comprimento e seção transversal de 10 cm 

de largura por 20 cm de altura. As vigas têm distintas quantidades de aço e de camadas de 

reforço estrutural. Neste estudo, utilizou-se tecido de fibra de carbono Sikawrap 330C e resina 

epóxi Sikadur 330 [3,4]. As vigas foram subdimensionadas para resistirem aos esforços cortantes 

de modo que o esgotamento da capacidade resistente da viga de betão armado se desse, tanto 

para a viga original quanto para a viga reforçada, por tensões de cisalhamento produzidas pelo 

esforço cortante. Os dados técnicos referentes às vigas V1(10/20) e V2(10/20) são apresentados 

na Figura1. Os estribos adicionais no trecho central das vigas foram especificados para reduzir o 

risco de flambagem indesejável das barras comprimidas.  
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Figura1: Vigas V1 e V2 reforçadas com laminados de fibra de carbono [2] 

Diante desta metodologia, pôde-se quantificar o aumento da capacidade resistente promovida 

pelo reforço estrutural e se verificou a eficiência do reforço executado que superou os valores 

conservadores previstos pelas prescrições normativas. 

A seguir, são apresentados os ensaios realizados no sentido de avaliar o desempenho das resinas 

geopolímeras com base nas bem-sucedidas experiências – de campo e laboratoriais – das resinas 

epoxídicas. O programa experimental compreende os ensaios de resistência de aderência ao 

substrato de betão, ensaios de resistência à tração dos laminados de carbono/geopolímero e 

colagem de superfícies de betão. Para cada configuração, cada tipo de resina e cada tipo de 

ensaio são preparados três provetos. Todos os ensaios foram realizados aos sete dias de idade. 

Resistência de aderência. Para a determinação da resistência de aderência foram 

reproduzidas as mesmas condições de aplicação exigidas no campo compreendendo o preparo da 

mistura e da superfície do substrato e os métodos de aplicação e de cura. 

Uma particularidade adotada neste trabalho, em relação às resinas geopolímeras, reside no fato 

que são utilizadas as duas formulações: GEOPOL5 para a imprimação da superfície do substrato 

e GEOPOL32 para a laminação, impregnação e colagem do tecido unidirecional de fibra de 

carbono. A resina GEOPOL5 é adequada para colagens de superfícies, enquanto que a resina 

GEOPOL32 é apropriada para a laminação de compósitos estruturados com fibras. A produção 

de materiais compósitos baseados em geopolímeros é consagrada, sendo que a primeira patente 

registrada é creditada a Joseph Davidovits em 1987 [1].   

Cuidados especiais devem ser tomados durante a impregnação do tecido no sentido de impedir o 

aprisionamento de ar incorporado nos interstícios do mesmo e formação das bolhas liberadas 

pelo próprio mecanismo da reação geopolímera. Adotou-se um tempo de espera, anterior à 

colagem do tecido, de 24 horas. Este tempo pode ser reduzido de acordo com a formulação 
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empregada e as condições do ambiente. A mistura da resina geopolímera deve ser feita com 

misturador de bancada devida à alta viscosidade do produto, pois para se elevar a relação Si:Al 

deve-se adicionar uma grande quantidade de sílica activa. O tempo de manuseio das resinas 

geopolímeras é curto, mas este aspecto não foi sentido porque a quantidade misturada é muito 

pequena. A preparação dos provetos com resina epóxi segue as mesmas recomendações 

anteriores exceto que todas as fases (imprimação, laminação e colagem) são feitas com o mesmo 

produto, com método de aplicação em superfície na condição úmido sobre úmido. As resinas 

epóxi apresentam menor viscosidade e maior tempo de manuseio. 

Adotam-se duas configurações para a área de colagem: 25 x 40 mm, com força aplicada na 

direção da menor dimensão, e 20 x 50 mm, com força aplicada na direção da maior dimensão 

(Fig. 2). As amarras foram feitas em chapa de alumínio 40 x 40 mm e coladas ao laminado com 

Sikadur 330.  

  
Figura 2: Área de colagem das faixas (esq.) resina geopolímera 24 horas depois da 

aplicação do primer (dir.) resina epóxi no instante da colagem 

A resistência de aderência é condicionada à resistência superficial do substrato de betão. Foram 

utilizados provetos de betão de alta resistência (60 MPa). Observa-se que em todos os ensaios 

ocorre falha no concreto, sendo que os ensaios com resina epóxi removem uma quantidade maior 

de material. Na Figura 3 apresentam-se as curvas força x deslocamento obtidas no ensaio de 

aderência para os dois tipos de resina. Acrescenta-se que a rigidez da interface betão/resina epóxi 

é superior à rigidez do betão/resina geopolímera. Tendo em vista a grande dispersão de 

resultados, as resistências de aderência assumidas são as mínimas obtidas nos ensaios. Em suma, 

para a resina geopolímera a resistência de aderência é 2,5 MPa e para a resina epóxi, é 4 MPa, 

que coincide com o valor apresentado na ficha técnica do produto [4]. 
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Figura 3: Ensaios de aderência para resinas epóxi e geopolímera 

    Resistência à tração. Foram preparados três provetos para cada tipo de resina seguindo os 

procedimentos apresentados. Adicionalmente, foram preparados outros três provetos puramente 

de fibra de carbono. Na Figura 4 apresentam-se as curvas força x deslocamento obtidas no ensaio 

de tração para os materiais analisados. Observa-se neste caso que as rigidezes dos materiais são 

muito próximas, o que leva a crer que os resultados obtidos no item anterior não são 
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influenciados pela rigidez do compósito. Basicamente a rigidez é governada pelo módulo de 

elasticidade da fibra de carbono igual a E=230 GPa [3]. Em valores médios, a força de ruptura 

assumida para a fibra de carbono (sem laminação) vale 5 kN, para a resina geopolímera vale 8 

kN e para a resina epóxi vale 10 kN. Deve-se notar que a força de ruptura da fibra de carbono 

sem laminação é cerca de metade do valor daquelas laminadas com resina epóxi. Tal fato foi 

confirmado nos ensaios realizados por JORGE [5] na investigação sobre o reforço de estruturas 

de madeira laminada colada com compósitos de fibra de vidro e matriz de resina epóxi. São 

assumidos os valores de resistência à tração da fibra de carbono apresentados na Figura 5, 

baseados na espessura nominal do tecido que para efeito de cálculo vale 0,17mm [3]. 

 
Figura 4: Ensaios de tração para resinas Sikadur 330 e GEOPOL32 
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Figura 5: Ensaios de tração na fibra de carbono SIKAWRAP 300C laminada 

com resina epóxi SIKADUR 330 e resina geopolímera GEOPOL 32  

     Colagem de superfícies de betão. A colagem de superfícies de betão foi realizada com as 

resinas GEOPOL5 e Sikadur 330, que são as resinas de imprimação que estão diretamente 

ligadas ao substrato de betão. A superfície de colagem é esconsa à 45 graus em relação ao eixo 

de carga do ensaio. Os provetos de betão são prismáticos com seção transversal de 100 mm por 

100 mm e altura de 200 mm com resistência à compressão superior a 80 MPa. A carga de ruptura 

obtida para a resina GEOPOL5 vale 346,6 kN e para a resina Sikadur 330 vale 509,1 kN. Sabe-se 

que a resina utilizada para a colagem de betões não é recomendada pelo fabricante para este fim. 

Justifica-se este uso impróprio da resina epóxi no intuito de se definir as propriedades mecânicas 

apenas para os materiais envolvidos na execução de reforços externos em vigas de betão. Por 

meio de fórmulas de transformações tensoriais, chega-se à tensão de ruptura fR=17 MPa para a 

resina GEOPOL5 e fR=25 MPa para a resina Sikadur 330 (Fig. 6). 
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Figura 6: Ensaios de colagem de superfícies de betão 

Programa numérico 

O programa numérico é desenvolvido no ATENA versão 5.02 [6], especialista em análises não 

lineares por elementos finitos de estruturas de betão armado. Três tipos de não linearidades são 

definidas: física, geométrica e de contato. A não linearidade física está relacionada ao modelo 

constitutivo adotado para cada material. A não linearidade geométrica está relacionada à 

aplicação da Teoria das Grandes Deformações, cujas equações de equilíbrio e as relações de 

compatibilidade de deformações são escritas na configuração deformada, que permite que seja 

representado o comportamento pós-pico para problemas de análise limite. E, finalmente, a não 

linearidade de contato permite que sejam simulados os efeitos de interface nas regiões de 

descontinuidade.  

     Modelos constitutivos. O modelo constitutivo adotado para o betão armado é composto pelo 

critério de ruptura de Menetrey-Willam associado à regra de fissuração escrita em termos de 

energia de fratura que é o parâmetro físico governante para a formação, propagação e abertura de 

fissuras. Para a relação de aderência-escorregamento da armadura com o betão é considerada a 

condição perfeitamente aderente. Para o aço estrutural considera-se comportamento elasto-

plástico perfeito sem regra de encruamento. No modelo de elementos finitos as armaduras 

longitudinais e transversais são tratadas segundo o modelo incorporado, que não tem 

dependência com a malha de elementos finitos, o que facilita o lançamento das mesmas. Para a 

interface betão/compósito utiliza-se o critério de Mohr-Coulomb que delimita a fronteira entre as 

leis de aderência/escorregamento para tensões tangenciais e aderência/descolamento para tensões 

normais. Para o tecido de fibra de carbono assume-se comportamento elasto-plástico perfeito 

somente para tensões de tração. No caso de ocorrência de tensões de compressão o elemento é 

desactivado. No modelo de elementos finitos as fibras de carbono são consideradas distribuídas 

nos elementos sólidos e é assumida aderência perfeita entre o material laminado e as fibras. 

Finalmente, para a resina geopolímera ou epóxi será adaptado o modelo constitutivo para 

materiais cimentícios, cujo comportamento é descrito pelos limites de resistência à tração e à 

compressão. A Figura 7 sumariza os comportamentos assumidos para os materiais no modelo 

matemático de elementos finitos. 

Os parâmetros de calibração do modelo de elementos finitos são as resistências à tração e 

compressão da resina geopolímera (ou epóxi) e as rigidezes de contato para as relações entre 

tensões (tangenciais e normais) e deslocamentos energeticamente conjugados para os elementos 

de interface betão/compósito geopolímero (ou epoxídico). 

As condições de contorno para deslocamentos (impostos e restritos) e o ponto de monitoramento 

são apresentados na Figura 8. 
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Figura 7: Definições e caracterização dos materiais considerados no modelo matemático 

 
Figura 8: Condições de contorno adotadas nos modelos matemáticos analisados 

     Solução do problema. É utilizado o Método de Newton-Raphson Modificado em cada 

iteração de equilíbrio associado ao Método do Comprimento de Arco e Método da Busca 

Unidimensional que atuam como ferramentas de convergência contornando as instabilidades 

numéricas encontradas na solução não linear do problema, principalmente, na descrição do 

comportamento pós-critico em que a estrutura perde rigidez. 

     Caracterização de parâmetros. Com base nos ensaios apresentados no item 3 são definidos 

os parâmetros para a caracterização do Critério de Mohr-Coulomb para os elementos de interface 

betão/compósito relacionados com as resinas de imprimação GEOPOL5 e Sikadur 330C. Os 

parâmetros físicos coesão c [MPa], coeficiente de atrito  [adimensional] e resistência à tração fT 

[MPa] são obtidos a partir da construção do Círculo de Mohr com interpolação de um elipsóide 

para as tensões de tração. As Figuras 9 e 10 apresentam os valores dos parâmetros obtidos por 

esta representação matemática. 
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Figura 9: Critério de Mohr-Coulomb para o adesivo geopolímero GEOPOL 5 
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Figura 10: Critério de Mohr-Coulomb para o adesivo epóxi SIKADUR 330 

          Interpretação dos resultados. A Figura 11 apresenta as curvas força-deslocamento 

obtidas no estudo experimental, realizado por Oliveira em 2010 [2], e aquelas obtidas no modelo 

de elementos finitos calibrado para o caso de aplicação do reforço com resina epóxi. O ensaio 

não capturou o comportamento pós-crítico, sendo registradas apenas as cargas máximas para a 

viga V1 de 245 kN e para a viga V2 de 260 kN, simbolizadas (estrela) nas curvas experimentais 

da Figura 11. Na mesma figura, pode-se constatar a aderência dos resultados entre os modelos 

experimentais e numéricos. 
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Figura 11: Análise numérica e experimental das vigas V1 e V2 [2] 

O ensaio da viga-protótipo V1 demonstrou que o colapso ocorreu por desagregação do concreto 

na região comprimida. Simultaneamente a este cenário verificou-se a presença de fissuras 

devidas à flexão e ao cisalhamento, que apontam o início da ocorrência de escoamento plástico 

excessivo das armaduras longitudinais e transversais (Fig. 12). Não foi constatada a ocorrência 

de perda de aderência por descolamento do sistema de reforço. Os resultados numéricos da viga 

V1(Fig. 13), referentes ao uso de resinas epóxi, corroboram com os resultados experimentais da 

viga V1. Na situação crítica – que é a condição de perda da rigidez da estrutura – da curva 

experimental (Fig.13), observa-se a concomitância dos distintos modos de colapso por 

esmagamento e escoamento das armaduras (C, D, E, F). Pode-se afirmar que a sobreposição 

destes efeitos que leva ao colapso da viga. Na situação pós-crítica, o modelo matemático 

capturou a ocorrência de perda de aderência por descolamento do sistema laminado de reforço 

estrutural (G), que não foi observado no ensaio. Também não foi constatada a ocorrência de 

perda de aderência por deslizamento (H) ou por delaminação (I) do reforço, ainda que os 

modelos matemáticos estejam aptos para capturar estes cenários. 

    O ensaio da viga-protótipo V2 demonstrou que o colapso deu-se, antecipadamente, por 

descolamento do sistema estrutural de reforço (Fig. 12). Os resultados do modelo matemático da 

viga V2 (Fig.13) apontam que os modos de colapso por esmagamento do betão e escoamento das 

armaduras (C, D, E) precedem a cenário de descolamento do reforço (G). A falta de aderência 

entre os comportamentos observados em regime de ruína foi justificada por Oliveira [2] que 

julgou a ocorrência de falhas de execução da ancoragem da extremidade do tecido de fibra de 

carbono no momento da aplicação do sistema compósito. Não se observa o escoamento plástico 
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excessivo da armadura de flexão (F) da viga V2, que confirma o superdimensionamento da seção 

a este esforço. 

 
Figura 12: Modos de ruptura observados no ensaio de flexão das vigas-protótipo 

V1 (esq.) e V2 (dir.) com reforço de fibra de carbono com resina epóxi [2] 

Ressalta-se que os resultados apresentados na Figura 13 são referentes ao caso de  reforço 

estrutural com compósitos de matriz epoxídica. As principais diferenças observadas no confronto 

entre os resultados numéricos, considerando-se resinas epóxi ou geopolímeras, concentram-se na 

posição dos pontos (G, H, I) e na descrição do ramo descendente da curva que são sensivelmente 

distintas. Devido à semelhança dos  resultados entre resinas à base de epóxi e geopolímera, estes 

últimos não são abordados no estudo comparativo e na interpretação dos resultados, assim as 

mesmas considerações são válidas. 
 

 
Figura 13: Curvas força-deflexão das análises numéricas (sup.) viga V1 (inf.) viga V2  

As figuras 14 a 16, apresentadas a seguir, foram obtidas a partir dos resultados da análise da viga 

V2 reforçada com o sistema compósito à base de resina geopolímera para o estágio de 

processamento relativo ao deslocamento imposto de 6,75 mm (análogo à Figura 13) que 

corresponde ao limiar do escoamento dos estribos. Nesse sentido, a Figura 14 apresenta as 

tensões axiais nas armaduras e mostra que o escoamento da armadura longitudinal superior 

(porta-estribos) precede o escoamento das demais armaduras. 
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Figura 14: Tensões axiais nas armaduras [MPa] 

         
Figura 15: Deslocamentos verticais [m] na viga de betão 

armado e fissuras com abertura w > 0,1 mm 

O modelo matemático permite revelar o estado de fissuração da viga de betão armado na região 

do reforço, que são ocultadas pela manta de reforço. Tais fissuras são difíceis de serem 

monitoradas por meio de técnicas correntes de instrumentação de estruturas.  A dificuldade 

reside no fato que os extensômetros elétricos devem ser instalados antes da aplicação do reforço 

externo e na direção perpendicular às fissuras, momento este que se desconhece a posição e a 

inclinação das fissuras. Por meio da análise da Figura 15, percebe-se que as fissuras produzidas 

pelo esforço cortante neste nível de deslocamento, são pronunciadas enquanto que aquelas 

produzidas pelo esforço de flexão ainda não se manifestaram (veja Fig.13). 

         
Figura 16: Deslocamentos normais relativos [m] na interface de contato 

entre o betão armado e o sistema compósito de reforço estrutural (primer) 

A Figura 16 mostra a tendência de descolamento da manta junto à face superior da viga e oferece 

uma visão de quais regiões da viga merecem um cuidado maior quanto à ancoragem do tecido. 

Os deslocamentos observados são de origem elástica, e não correspondem à perda de contato 

entre as superfícies de betão/sistema compósito. 

Conclusões 

A produção de resinas geopolímeras não levanta obstáculos quanto à utilização de matérias-

primas originárias de subprodutos ou resíduos industriais que valoriza a eficiência energética dos 
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materiais de construção e que reflete em importantes ganhos no domínio ambiental. As resinas 

geopolímeras desempenham dupla função: aderência do sistema compósito, para reforço ou 

reparo estrutural, e revestimento da estrutura, para a proteção contra o fogo e as altas 

temperaturas. Do ponto de vista estrutural, os ensaios foram realizados aos sete dias de idade, 

uma vez que as resinas epóxi permitem a liberação da estrutura a partir desta data dentro das 

condições ambientais normais. Entretanto sabe-se que as resinas geopolímeras apresentam ganho 

de resistência com o tempo que leva a uma competitividade maior em relação às resinas 

epoxídicas. 

Os resultados numéricos obtidos contribuem para o aumento da credibilidade das análises não 

lineares com modelos de elementos finitos calibrados. As interpretações dos resultados dos 

modelos matemáticos não lineares podem ajudar a explicar o comportamento estrutural de vigas 

reforçadas externamente com sistemas compósitos de fibra de carbono e a melhorar o 

desempenho em relação à ancoragem do tecido. 

Pode-se afirmar, para os casos analisados, que a resposta do sistema estrutural é pouco sensível 

em relação às diferenças entre o uso de resinas geopolímeras ou, à base de epóxi. Deve-se 

assinalar que este estudo compreende apenas dois casos de um universo de situações de cálculo 

possíveis. A proximidade entre a ruína por tração diagonal e os demais modos de ruptura leva a 

uma dificuldade de distinção isolada das falhas no sistema compósito de reforço estrutural 

analisado e de confronto de desempenho entre as resinas analisadas. Novos ensaios devem ser 

realizados para contornar as deficiências apontadas. 
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Resumo. Esta pesquisa desenvolve dois protótipos alternativos para testes de materiais e 

tecnologias sustentáveis, visando à qualificação das Habitações de Interesse Social no Brasil. 

Para a viabilização desta investigação, foi realizada uma série de pesquisas bibliográficas, onde 

foram estudados os materiais e estruturas tradicionais e alternativos neste tipo de habitação. 

Como base de dados foram utilizados os trabalhos desenvolvidos pelo grupo Sustenfau, Grupo 

de Pesquisa em Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social filiado ao CNPq. O primeiro 

Protótipo, de Tecnologias Usuais, feito com uma estrutura convencional, tem como propósito a 

aplicação de testes comprobatórios da inadequação térmica, acústica e funcional dessas opções 

em relação aos quesitos básicos de sustentabilidade. O segundo elemento prototípico, Protótipo 

de Inovação Tecnológica, tem como principal característica o teste de elementos construtivos 

sustentáveis inovadores, construídos na Universidade e além dos espaços acadêmicos. Esta 

investigação se propõe apresentar um projeto executivo como base para a viabilização da 

construção prototípica de um elemento que forneça alternativas construtivas sustentáveis na área 

da Habitação de Interesse Social no Brasil. 

Introdução 

No contexto das Habitações de Interesse Social no Brasil, verifica-se que, além da dificuldade de 

acesso à moradia, os projetos arquitetônicos e urbanísticos por vezes desconsideram os cinco 

eixos fundamentadores da Sustentabilidade, a saber: inclusão social, intergeracionabilidade, 

respeito às culturas locais, viabilidade econômica e positividade ecológica (MENEGAT e 

ALMEIDA, 2004). Nesse sentido, se faz necessária a associação entre Sustentabilidade e 

Habitação de Interesse Social, que contemple inovações no campo da Arquitetura e Urbanismo.  

O grande número de habitações que deverão ser construídas no Brasil em decorrência da 

crescente demanda gera preocupação quanto à qualidade estética e ética das edificações. A 

pesquisa busca apresentar soluções que qualifiquem as habitações de interesse social que deverão 

ser construídas e requalifiquem as existentes. Diante desse cenário, a presente pesquisa visa 

desenvolver tecnologias sustentáveis que requalifiquem os espaços construídos, através do 

projeto de dois protótipos-laboratório de habitação.  

Objetivos. A pesquisa aqui descrita visa desenvolver tecnologias sustentáveis que 

requalifiquem os espaços construídos, através do projeto de dois protótipos-laboratório de 

habitação. Os protótipos-laboratório (PL) propostos servirão como instrumento de pesquisa e 

ensino, por serem projetados para um ambiente universitário, permitindo a integração de alunos e 

professores de diferentes Unidades Acadêmicas. Os PL servirão como base de dados e 

comparação: 
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- O PL TU se trata um protótipo de Tecnologias Usuais, com estrutura e materiais comumente 

utilizados nas habitações de interesse social; 

- O protótipo IT será de Inovação Tecnológica, onde serão propostos novos materiais e elementos 

de arquitetura sustentáveis desenvolvidos num período posterior à pesquisa. 

Para tanto, se fez necessário catalogar informações ambientais específicas referentes à cidade de 

Porto Alegre, bem como os materiais estruturais, materiais de vedação e elementos de arquitetura 

referentes a habitações de interesse social da cidade de Porto Alegre. A partir disso, elaborou-se 

de um manual técnico para desenvolvimento dos dois elementos prototípicos de habitação de 

interesse social, conforme especificações supracitadas. 

Fundamentação Teórica. A crescente limitação dos recursos naturais ocasionada por uma 

produção tecnológica que muitas vezes não respeita a manutenção dos ecossistemas sinaliza para 

graves conseqüências para habitabilidade em diversas regiões. O equilíbrio entre preservação 

ambiental e ocupação que ofereça condições dignas de habitação para mais de sete bilhões de 

pessoas é um desafio constante na sociedade globalizada. A aplicação e o exercício da 

sustentabilidade, em uma ampla perspectiva, focam as relações entre seres humanos e desses 

com o meio ambiente.  

A diversidade e a complexidade da sustentabilidade não se restringem somente à esfera 

ambiental, mas expandem-se aos campos econômicos, sociais e políticos. Propõe-se nesta 

pesquisa a utilização de cinco aspectos de princípios e estratégias gerais de sustentabilidade, a 

saber:  

- Ambiental; consistindo na cautela quanto ao uso de recursos naturais e respeito aos 

ecossistemas;  

- Social; combatendo a exclusão, discriminação e proliferação da pobreza;  

- Econômica; melhorando a distribuição de renda e redução das externalidades socioambientais;  

- Política; incrementando a participação popular nas decisões, superando políticas de exclusão;  

- Cultural, referindo-se às memórias e histórias das comunidades. 

Nos anos 1980, o conceito de planejamento ambiental surgiu como uma ação para as 

intervenções humanas dentro da capacidade de suporte dos ecossistemas. Franco (2001) afirma 

que Planejamento Ambiental é todo planejamento que parte do principio da valoração e 

conservação das bases naturais de um determinado território como base de autossustentação da 

vida e das interações que a mantém, ou seja, das relações ecossistêmicas. A partir disso, entende-

se desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que supre as necessidades do presente 

sem comprometer o crescimento econômico-social e a qualidade de vida das gerações futuras. 

Quanto à Habitação, pode-se dizer resumidamente que comporta três principais funções:  

- Ambiental, respeitando inserção no ambiente urbano, além de determinar os impactos sobre os 

recursos naturais disponíveis;  

- Econômica, na qual sua produção oferece novos empregos mobiliza diversos setores da 

economia local e ainda exerce influência no mercado imobiliário e de bens e serviços; 

- Social, que garante abrigar a família e é um dos fatores de seu desenvolvimento;  

Deve-se considerar que uma das maiores causas da degradação ambiental nos grandes centros 

urbanos é o setor da construção civil. As práticas relacionadas a esse setor são responsáveis por 

grande parte do impacto ambiental. Derivadas do consumo excessivo de recursos naturais, da 

demanda por matéria prima industrializada e da geração de resíduos, essas práticas representam 

61% do lixo produzido nas cidades brasileiras. 

Nesse contexto, a minimização dos impactos ambientais gerados pelas edificações e a difusão 

dos conceitos de desenvolvimento sustentável são estratégias fundamentais para um melhor 

desempenho ambiental. A proposta da elaboração de protótipos-laboratórios para o 

desenvolvimento de tecnologias sustentáveis aplicáveis em habitações de interesse social procura 

apresentar alternativas a essas questões. 
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Metodologia Empregada. A metodologia consistiu na coleta, análise e comparação de dados, 

referentes aos aspectos ambientais e econômicos, além do embasamento social. Em adequação 

aos objetivos específicos, foram propostas fases para o desenvolvimento da pesquisa: 

Fase 1 – Pesquisa, análise e catalogação: 

- de informações ambientais específicas referentes à cidade de Porto Alegre; 

- de materiais estruturais, materiais de vedação e elementos de arquitetura referentes a habitações 

de interesse social da cidade de Porto Alegre; 

- de tecnologias apropriadas às características climáticas, ambientais e socio-econômica do local. 

Fase 2 - Desenvolvimento do processo de produção de protótipos laboratórios; 

Fase 3 – Projeto de protótipos-laboratórios: 

- de habitação de interesse social com estrutura, materiais e elementos de arquitetura 

convencionais para servir de referencial comparativo de análise; 

- de habitação de interesse social com estrutura convencional para testes com tecnologias e 

materiais a serem desenvolvidos; 

Fase 4 – Análise do projeto 

- detalhamento do processo construtivo dos protótipos-laboratórios e das expectativas quanto a 

sua eficiência construtiva; 

- planejamento da aferição de dados; 

Fase 5 – Catalogação 

- desenvolvimento e produção de material gráfico para a futura elaboração dos protótipos-

laboratórios; 

- confecção do relatório de pesquisa para entrega junto ao grupo Sustenfau; 

- elaboração do relatório final. 

Contextualização 

Uma edificação deve, principalmente, ser capaz de abrigar as funções ambiental, econômica e 

social para a qual foi desenhado e prover conforto adequado aos seus ocupantes. Assim a 

necessidade de energia pode ser classificada em três categorias: 

- para sua interação com o ambiente e manutenção da zona de conforto térmico da edificação; 

- pelos materiais e processos envolvidos em sua contrução; 

- para os serviços necessários à ocupação e ao uso dos ocupantes. 

Para que os requerimentos energéticos sejam confortavelmente atendidos, o projeto e o 

planejamento da construção dos edifícios devem explorar os potenciais do local. Essa 

contextualização busca estabelecer parâmetros ambientais, econômicos e sociais que embasam e 

se correlacionam com o projeto dos protótipos-laboratório. 

Ambiente: Clima e Conforto. O clima de um local pode ser entendido a partir de questões 

geográficas como o recobrimento da crosta terrestre relativamente ao tipo de vegetação, além dos 

elementos climáticos; a temperatura e as precipitações, nos diversos locais da superfície terrestre. 

Os climas podem ser classificados em grupos e subgrupos (latitude baixa, latitude média, latitude 

alta, subtropical, etc.). Os elementos de clima, temperatura, umidade, radiação solar e os ventos, 

todos afetam o conforto humano. É preciso considerar que o clima atua em diferentes escalas 

indissociáveis, porém com intensidades específicas: as escalas: macro, meso e microclimáticas. 

Na escala do macro clima é que se define o equilíbrio do aquecimento e resfriamento da 

superfície territorial, determinando a temperatura do ar em conseqüência dos movimentos 

atmosféricos, tratados em termos gerais. No âmbito do meso-clima compreendem-se a 

proximidade com o litoral, o campo, as florestas, os vales, as regiões montanhosas e as cidades, 

onde os elementos de clima são influenciados pelas condições locais como topografia e 

vegetação. O microclima está relacionado à edificação, ou conjunto de edificações, numa região, 

e o seu entorno imediato, é nessa escala que ocorre a atuação do arquiteto. 
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O projeto de arquitetura ambientalmente sustentável pressupõe a análise das singularidades do 

clima, nos níveis macro e meso. O microclima de uma edificação e arredores deve ser dotado de 

estratégias de projeto para atenuar as adversidades e o aproveitamento das condições favoráveis 

ao conforto. Para avaliação do clima de um local, pode-se identificar temperaturas e umidades 

médias mensais específicas na carta psicrométrica, e a partir delas traçar estratégias para a 

solução de adversidades climáticas, tais como calor ativo, calor passivo, umidificação, 

resfriamento evaporativo, inércia térmica, desumidificação, ventilação e resfriamento ativo. 

Há duas condições climáticas extremas que demandam atenção de projeto para que a edificação 

atue como mediadora das adversidades climáticas: as temperaturas mínimas, no inverno; e as 

máximas, no verão. No caso de Porto Alegre, a principal questão é a proximidade da cidade ao 

lago Guaíba, que promove significativo teor de umidade no ar e uma considerável amplitude 

térmica (Figura 1). Além disso, no verão e no inverno ocorrem ondas de frio e calor. 

 
Fig. 1 - Carta Psicrométrica com dados de Porto Alegre 

Fonte: UFRGS, disponível em http://www.ufrgs.br/labcon/ensino.html 

Todas as considerações de projeto de construção de edifícios para o conforto e o melhor 

aproveitamento da energia, na região climática de Porto Alegre, devem prover sombreamento das 

aberturas no verão, evitando a exposição de grandes áreas envidraçadas para a orientação Oeste. 

No inverno o cuidado deve estar principalmente na vedação das aberturas dos ambientes, 

evitando que o calor se escoe do interior das edificações para o exterior. 

As temperaturas e umidades médias mensais possibilitam uma visão ampla do clima, quando 

identificadas na carta psicrométrica (Figura 2). O diagrama abaixo caracteriza o clima de Porto 

Alegre como temperado, onde alguns dos pontos identificados, 6, 7 e 8, correspondentes a Junho, 

Julho e Agosto, respectivamente, recaem sobre a área de clima frio. 

Considerando as variáveis climáticas, temperatura e umidade, é possível determinar estratégias 

de projeto que devem ser levadas em consideração no projeto de arquitetura para uma edificação 

em Porto Alegre (Fig. 3). Dentre as oito alternativas apresentadas anteriormente, destacam-se 

para Porto Alegre: calor ativo, calor passivo, desumidificação, alta inércia térmica e ventilação. 

O conforto térmico de uma edificação em Porto Alegre pode ser alcançadas através dessas 

estratégias. 
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Fig. 2 - Carta Psicrométrica com Zonas Climáticas de Porto Alegre 

Fonte: UFRGS, disponível em http://www.ufrgs.br/labcon/ensino.html 

 
Fig. 3 - Carta Psicrométrica com Estratégias de Projeto para Porto Alegre 

Fonte: UFRGS, disponível em http://www.ufrgs.br/labcon/ensino.html 

O clima de Porto Alegre se caracteriza por um período de conforto, dentre às 8760 horas de 

combinação da temperatura e umidade, equivalentes a 22,5% do ano, enquanto o desconforto 

causado pelo frio ou calor é de 77,5% daquelas horas. Das 77,5% horas de desconforto o frio 

representa 51,5% e o calor 25,9% das horas. 

Economia: Impactos da Construção. A dificuldade em aliar o desenvolvimento econômico 

ao uso sustentável dos recursos naturais constitui o “desafio do século XXI” (Veiga, 2008). Esse 

desafio caracteriza especificamente o setor industrial brasileiro. Segundo relatório da consultoria 

McKinsey (2009), o intenso desenvolvimento do setor industrial brasileiro, aliado à expansão do 

transporte rodoviário, poderá aumentar em 100% as emissões de gases de efeito estufa do setor 

até 2030. 

Entretanto, o setor, além de emissor direto, é emissor indireto tanto via demanda por insumos 

produtivos quanto via geração de renda que posteriormente transforma-se em consumo. Incluído 

no setor industrial, o setor de construção civil caracteriza-se peculiarmente pelas emissões 

indiretas. Considerando-o isoladamente da sua cadeia produtiva, o setor representa 

aproximadamente 8% do total das emissões no Brasil (McKinsey, 2009). A produção do 
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clínquer, base da fabricação do cimento comum (Portland), emite grandes quantidades de gás 

carbônico na calcinação, devido à queima de combustíveis fósseis para obtenção das altas 

temperaturas necessárias para o processo de produção. O setor da construção civil também 

relaciona-se ao efeito estufa através do desmatamento: a exploração florestal, muitas vezes 

devastadora, retira do meio natural sorvedouros de carbono para alcançar espécies de árvores que 

tenham valor comercial. Segundo levantamento feito por Sobral (2002), para cada cem metros 

quadrados de área construída em edifícios verticais no município de São Paulo são necessários, 

em média, 6 metros cúbicos de madeira, dos quais a maioria é de origem amazônica. 

No processo de construção das edificações, destaca-se a geração de resíduos. Segundo o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SindusCon (2005), o setor 

da construção civil representa entre 50 e 70% dos resíduos urbanos totais das principais cidades 

do Estado de São Paulo. 

Entretanto, os impactos do setor não se restringem ao processo de construção: o período da pós-

construção, a manutenção e utilização das obras uma vez finalizadas, é também gerador de 

problemas ambientais. O uso de energia, o uso e tratamento de água e o tratamento de esgoto 

representam parcela significativa do consumo material e das emissões do setor, mesmo sendo a 

matriz energética brasileira menos poluente que a de outros países. Estima-se que 80% do custo 

de energia, água, esgoto e manutenção seja resultado do período de uso e manutenção 

(Construção Mercado, 2007), o que representa um enorme potencial para padrões de construção 

mais eficientes. 

Nesse sentido, a economia pode relacionar-se à arquitetura e à sustentabilidade através da 

elaboração de tecnologias e materiais mais eficientes, renováveis e economicamente viáveis, os 

quais possibilitarão menor impacto ambiental e um menor custo de construção e manutenção. 

Social: Heranças Culturais. No cenário brasileiro, devido a uma grande desigualdade social 

e a diversos fatores como a migração interestadual, pode-se constatar a formação de núcleos 

dentro das cidades, onde muitas vezes localizam-se as populações de baixa renda. Essas 

populações habitam submoradias, com infraestrutura geralmente precária.  Muitas dessas 

moradias são construídas pelos próprios moradores; a essa técnica se dá o nome de 

autoconstrução. 

Parte das autoconstruções tornaram-se preocupantes para as cidades brasileiras, por conta da 

recorrente irregularidade das ocupações. Os materiais utilizados nessas habitações são madeira, 

alvenaria estrutural, telhas metálicas e de cimento amianto, entre outros. O cenário de Porto 

Alegre apresenta um elevado número de moradias irregulares. Foram utilizadas como estudo de 

caso nessa investigação as antigas Vila do Chocolatão e Vila das Placas. Ambas foram atendidas 

por projetos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Os materiais e métodos de construção 

dessas duas localidades, enquanto vilas, são apresentados a seguir. 

A Vila Chocolatão ocupava uma área central da cidade de Porto Alegre, próxima a órgãos 

públicos, como: a Câmara de Vereadores, o Tribunal Regional Federal e o Prédio da Receita 

Federal.  A vila também era conhecida como Vila dos Papeleiros, pois grande parte dos 

moradores tinham seu sustento na reciclagem de papelão, papel e outros materiais encontrados 

no lixo. 

Pode-se observar que as habitações eram muito precárias e apresentavam materiais de baixa 

qualidade, como restos de construções. Proximamente implantadas, as residências tinham 

desfavorecida a sua ventilação natural. A infraestrutura não contava com saneamento básico ou 

vegetação nas ruas. 

A Vila das Placas, teve origem na década de 1970. Com o êxodo  rural, muitas famílias se 

instalaram na área aconselhados por parentes que já haviam feito o mesmo. Para esta 

comunidade assentada em um terreno com ocupação irregular localizada em uma das principais 
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vias da cidade de Porto Alegre, a Av. Ipiranga, foi dado a denominação de Vila das Placas, 

devido a tentativa do governo de encobrir a Vila com placas publicitárias, ou outdoors.  

Segundo Brunel e Diligenti (2000), ao caracterizar o estado das habitações da Vila das Placas, 

constatam que eram construídas em alvenaria, madeira e material misto. O grau de conservação 

das mesmas situava-se na faixa de regular a precário num percentual de 70% das moradias. A 

maior parte das habitações eram construídas de dois cômodos a cinco cômodos e a distribuição 

de pessoas por domicílio situava-se na faixa de três a seis indivíduos por residência. A maioria 

dos domicílios possuía água, luz e rede de esgoto, ainda que precariamente instalados. 

Os materiais utilizados nas moradias da Vila Chocolatão e da Vila das Placas eram, 

principalmente madeira, alvenaria de tijolos, telhas metálicas e lonas. Os projetos da Prefeitura 

para atender essas comunidades, por sua vez, utilizaram alvenaria estrutural de blocos de 

concreto. 

A partir da análise desses estudos de caso, pode-se ter um panorama dos materiais utilizados nas 

casas precariamente autoconstruídas de vilas, em Porto Alegre. A proposição dos protótipos 

relatados neste artigo insere-se em sua realidade local, ao ter como base os aspectos Ambientais, 

Sociais e Econômicos referentes à cidade para a qual se destina. Dessa maneira, busca-se 

apresentar alternativas sustentáveis para proporcionar no presente, embasados no passado, as 

tecnologias do futuro. 

Protótipos-Laboratório 

Os protótipos-laboratório são assim denominados para que se atendam as necessidades do 

presente e permaneçam sempre atuais. Ao serem denominados protótipos, deixa-se de lado a 

pretensão de serem produtos finalizados, mas os torna o início de uma intenção sustentável. O 

termo laboratório implica, por sua vez, na condição de contínua experimentação, a ser usufruída 

ao longo dos anos. Para que tal objetivo seja alcançado, pensa-se situar os protótipos-laboratório 

(PL) em local de fácil acesso à sociedade e, especialmente, à comunidade acadêmica. Nas 

imagens demonstradas a seguir, são apresentados quatro protótipos, sendo apenas uma replicação 

do projeto de dois protótipos, na intenção de que os resultados tenham sempre uma referência. 

 
Fig. 4 – Imagem Computadorizada dos Protótipos-Laboratório. 

Fonte: o autor. 

Os dois PLs foram projetados para a cidade de Porto Alegre, levando em consideração suas 

questões ambientais, sociais e econômicas. A análise dos dados a serem obtidos possibilitará 

verificar o conforto térmico dentro de uma edificação, mesmo que experimental, bem como a 

eficiência térmica de materiais a serem testados. 
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Fig. 5 – Imagem Computadorizada dos Protótipos-Laboratório. 

Fonte: o autor. 

 
Fig. 6 – Imagem Computadorizada dos Protótipos-Laboratório. 

Fonte: o autor. 

 
Fig. 7 – Imagem Computadorizada dos Protótipos-Laboratório. 

Fonte: o autor. 
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Ao se verificar o tipo de estrutura mais utilizado, bem como as vedações, esquadrias e telhas 

mais comuns nas habitações, foi possível propor uma síntese. Os PLs serão assim construídos 

conforme as habitações de interesse social de Porto Alegre, trazendo para si o conceito do 

respeito às culturas locais e de inclusão social, além da intergeracionabilidade e da positividade 

ecológica já mencionados. A viabilidade econômica virá ao longo do uso contínuo dos 

protótipos. O constante desenvolvimento de materiais e técnicas sustentáveis trará consigo a 

busca para atender também as necessidades das populações de baixa renda. 

A sustentabilidade está intrinsecamente associada a proposição dos quatro protótipos-laboratório. 

Para tanto, tornou-se impossível dissociá-la das habitações de interesse social. O propósito da 

construção destes protótipos manifesta em si a intenção de colaborar com a melhoria das 

condições arquitetônicas proporcionadas às populações que não possuem recursos financeiros 

para alcançá-los. Somente dessa maneira, um projeto se torna verdadeiramente sustentável. 

Projeto. O PL Tecnologias Usuais serve como base de dados de temperatura interna para o 

segundo. Dessa forma, o PL TU mostrará soluções apresentadas nas habitações de interesse 

social já construídas – ou já ocupadas – de Porto Alegre. Abaixo (Fig. 8), encontra-se 

detalhamento técnico-projetual do protótipo. 

 
Fig. 8 – Detalhamento do PL TU. 

Fonte: o autor. 
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Os estudos de caso das habitações de interesse social permitiram identificar alguns materiais de 

vedação como sendo os mais recorrentes nessas tipologias. Assim, foram escolhidos o tijolo 

maciço cerâmico, a telha cimentícia e as esquadrias de alumínio como materiais básicos. 

O protótipo de Inovação Tecológica será a base para a proposição das tecnologias a serem 

aplicadas nas habitações. No PL IT, serão utilizadas e verificadas tecnologias sustentáveis já 

existentes, como o telhado verde já mencionado, bem como soluções sustentáveis de vedação 

para o conforto térmico das edificações. O projeto desses protótipos é concebido como uma 

“caixa” de pilares e vigas de concreto (Fig. 9), com quatro pilares e quatro vigas. Isso se dá para 

que possam ser aplicadas quaisquer tecnologias de vedação. 

 
Fig. 9 – Detalhamento do PL IT. 

Fonte: o autor. 

O material para construção dos protótipos na fase inicial é essencialmente concreto armado. No 

entanto, faz-se necessária uma descrição de materiais tidos atualmente como sustentáveis, para 

que se possa, a partir disso, elaborar as paredes de fechamento dos protótipos TS e IT. Roaf 

(2009) compõe uma tabela que sintetiza e dá características de diversos materiais usados como 

vedação, tais como cortiça e fibras vegetais. A partir dessa lista de materiais, é possível prever a 

utilização de painéis modulados a serem presos à estrutura projetada de concreto armado, a fim 

de que se possa efetivamente analisar a eficiência térmica da edificação. 

Resultados Alcançados 

Os resultados alcançados contemplam os objetivos propostos à pesquisa aqui relatada. A partir 

do estudo apresentado, a teoria dos cinco conceitos propostos por Menegat e Almeida (2004) 

insere-se na práxis do saber, da qual resulta este relatório. 

O que resulta deste trabalho, sinteticamente, consiste em: 

• Maior entendimento das relações entre a edificação e a Ambiente, através da compreensão dos 

conceitos de macro-clima, do meso-clima e do micro-clima; 

• Demonstração da necessidade de mudança quanto à economia na construção, seja ela 

econômica ou energética; 

• Fortalecimento da relação entre Arquitetura e Cidadania, através da compreensão da realidade 

de vilas e habitações de interesse social. 

O caráter dado aos protótipos-laboratório implica na interdisciplinaridade de sua utilização. O 

grupo de pesquisa ao qual este trabalho está vinculado identifica-se contundentemente com a 

qualificação da Habitação de Interesse Social aliada ao conceito de Sustentabilidade. 
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Considerações Finais 

A associação entre os termos Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social traz consigo uma 

série de outras associações: Arquitetura e Cidadania, Ética e Inovação, Universidade e 

Sociedade. Os pares de conceitos se relacionam e formam a teia do conhecimento proposta por 

esta pesquisa. 

A partir da análise do ambiente ao qual se destinam os protótipos – a cidade de Porto Alegre -, da 

verificação da necessidade de alternativas sustentáveis economicamente viáveis e da 

compreensão da importância da formação democrática e socialmente inclusiva, os protótipos-

laboratório para além de ferramentas provenientes de uma ação investigativa, constituem-se em 

exemplos concretos de possibilidades de transformação. Através dos experimentos neles 

realizados, será possível buscar a sustentabilidade de forma integral. 

A utilização de dois protótipos iniciais visa alcançar a intenção transgeracional que a 

sustentabilidade propõe, bem como a experimentação que o termo protótipo-laboratório indica. 

Dessa forma, são contemplados o passado, através da compreensão do ambiente e da história do 

território e das populações; o presente, com a situação do protótipo no local, no tempo e na 

maneira em que as habitações de interesse social são construídas; e o futuro, indicando o 

caminho para as possibilidades de experimentação e o conhecimento que possa nela 

constantemente se renovar. 
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Resumo. O excesso de construção nova trouxe malefícios à natureza e à humanidade. Os 

recursos foram amplamente utilizados sem qualquer tipo de previsão face a consequências 

futuras. As emissões de dióxido de carbono para a atmosfera são de tal ordem que o Planeta está 

já a sentir duras consequências. Reabilitar a construção existente assume-se como prioridade, 

recorrendo a materiais mais ecológicos e provenientes de recursos renováveis. A reciclagem de 

materiais e a sua posterior utilização tornou-se já numa palavra de ordem como forma de 

protecção do Planeta. Isto constitui um alerta para a indústria da construção, já que esta constitui 

a maior fonte de poluição ao utilizar substâncias poluentes e ao libertar enormes quantidades de 

dióxido de carbono.  

Além da aposta na reabilitação, é importante apostar também na sustentabilidade. A 

sustentabilidade visa proteger a natureza, o Homem e os seus meios financeiros. Portanto, o 

caminho mais sensato a seguir é o da reabilitação sustentável das construções. 

Este trabalho teve como objectivo a reabilitação sustentável das construções, onde a reabilitação 

de fachadas ganha especial importância. Reabilitar com materiais de revestimento mais 

ecológicos e duráveis foi, por isso, um dos pontos estudados. Foi atribuída uma especial atenção 

ao tema da cor e à sua contribuição para a reabilitação e para a sustentabilidade. O objectivo foi, 

então, pensar num revestimento mais ecológico, com grande durabilidade e que comportasse uma 

cor. Este revestimento proposto foi uma argamassa pozolânica, em que o ligante é constituído 

por metacaulino com cal. A este ligante adicionou-se a cor por forma a obter uma argamassa 

colorida. Sabe-se que este tipo de argamassa adere bem aos suportes antigos visto que temos 

entre nós vários exemplos de construções com séculos de existência e num razoável estado de 

conservação. Adicionando-lhe um corante ou um pigmento, podemos obter argamassas com 

diferentes cores para aplicação em revestimentos exteriores. Isto permite que no futuro se possa 

manter o carácter genuíno das construções e do próprio património construído para que as 

gerações vindouras possam aprender com o passado e perceber a grandeza de tal herança. 

Introdução 

Desde a década de setenta do século XX, aproximadamente, que a construção nova ocupou um 

lugar de destaque no panorama da construção. A construção desenfreada que se iniciou, então, 

trouxe consequências negativas para a natureza e para o Homem. Perderam-se os espaços verdes 

dentro da própria cidade e tudo quanto eles significavam: o efeito “pulmão”, os locais de recreio 

que serviam todas as faixas etárias e que proporcionavam o contacto social ao ar livre. Mas é 

importante salientar que a indústria da construção constitui uma das maiores fontes de poluição 

visto que utiliza substâncias poluentes e liberta enormes quantidades de dióxido de carbono. 

Perante semelhante contexto, a reabilitação passou a ocupar uma posição de destaque. É 

fundamental reabilitar as construções existentes, renová-las por forma a que possam continuar a 

desempenhar as funções iniciais com que foram criadas e sem que ponham em risco a segurança 

e conforto dos utilizadores. 
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Os recursos naturais esgotam-se a uma velocidade galopante e as emissões de dióxido de carbono 

são, efectivamente, excessivas. Tudo isto está a alterar a vida normal do Planeta. Como tal, 

limitar a construção nova e apostar na reabilitação é o caminho mais sensato a seguir. Os 

próprios materiais a utilizar em obras de reabilitação devem ser devidamente escolhidos. É de 

grande importância a opção por materiais eco – eficientes, materiais que não provenham de 

recursos não renováveis, materiais que possam ser reciclados e reutilizados novamente. É 

também fundamental apostar no conceito da sustentabilidade. Uma reabilitação sustentável 

implica pensar, simultaneamente, na natureza, no Homem e em questões económico-financeiras. 

A ecologia, o bem-estar, a funcionalidade e a economia unem-se num só conceito onde todos são 

importantes e nenhum tem mais destaque do que outros. 

Dentro do panorama da reabilitação e da sustentabilidade, ou melhor, da reabilitação sustentável, 

a cor também pode ocupar um lugar muito interessante e importante. A cor carrega simbologias 

culturais e psicológicas. A cor interfere com o aspecto visual das construções e pode contribuir 

para a sustentabilidade global de uma construção. Não lhe cabe só a parte estética, cabe-lhe 

também a parte funcional, social, ecológica e financeira. 

Sendo a reabilitação o caminho mais sensato a seguir dentro de toda a dinâmica da construção, é 

necessário ponderar todos os intervenientes e quais as consequências de qualquer intervenção. A 

reabilitação não é um acto isolado, uma acção que apenas visa renovar uma construção. Por isso, 

considerou-se importante estudar esta temática por forma a aprofundar conhecimentos 

relativamente a tudo que esteja relacionado com ela. 

A sustentabilidade é um conceito recente mas fundamental na actualidade. Num mundo onde os 

problemas ecológicos estão na ordem do dia, já que o Planeta está a ser assolado por desastres 

naturais causados pelos erros humanos, colocar esta problemática em discussão é de extrema 

importância. Partindo da questão ecológica passa-se para o passo seguinte que diz respeito com a 

funcionalidade e conforto humanos. Esta feita, falta apenas ponderar as questões económicas, 

elaborar estudos do âmbito financeiro para simular situações e poder prever resultados. Tudo isto 

é fundamental na actualidade e sendo também a reabilitação outra necessidade dos tempos 

actuais, uma e outra, ou seja, reabilitação e sustentabilidade, devem ser pensadas em conjunto, 

como um todo, em que a reabilitação deve ser sustentável ou que é sustentável reabilitar. 

Sendo este tema voltado para a reabilitação de fachadas, falar de revestimentos sustentáveis faz 

todo o sentido. Uma argamassa sustentável é, logo à partida, uma argamassa com incorporação 

de materiais mais ecológicos. Pensar nestas argamassas e atribuir-lhe, ainda, uma cor, pode 

favorecer o edifício e ainda o próprio Homem. 

Assim sendo, o objectivo, aquando da execução desta dissertação de mestrado, foi fazer um 

estudo acerca das questões relacionadas com a reabilitação, a sustentabilidade, argamassas de 

revestimento mais ecológicas e duráveis tendo sempre como base ou tema principal a cor. Existe 

também uma componente prática relativamente a ensaios efectuados com uma argamassa 

pozolânica (de metacaulino com cal) com incorporação de pigmentos de cor. O objectivo foi 

testar a cor numa argamassa mais ecológica e durável, por forma a evitar, numa situação real de 

reabilitação, o uso de tintas industriais. Desta forma, a cor pertence à própria argamassa, não 

sendo necessário recorrer à pintura em pequenos ou médios espaços de tempo. O objectivo, é 

sem dúvida, alcançar o máximo de durabilidade da cor, neste caso, de uma argamassa colorida. 

A reabilitação de fachadas, os revestimentos mais ecológicos e perfeitamente adaptáveis aos 

suportes, que neste caso se consideraram os antigos, aqueles que fazem parte de construções 

centenárias e a temática da cor, constituem pontos chave para uma actuação urgente nos centros 

históricos das cidades. Como tal, considerou-se importante efectuar todo este estudo, que pode 

ser perfeitamente aplicado em qualquer reabilitação urbana, mais propriamente na dos centros 

históricos que tão ao abandono se encontram, ou então que sofrem intervenções completamente 

desregradas e desenquadradas com a sua época original. 
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A opção de escolha por materiais eco–eficientes 

É surpreendente a velocidade e a quantidade de matérias – primas não renováveis que já foram 

extraídas e utilizadas nas últimas décadas. Foi necessário chegar a situações limite para iniciar 

uma nova forma de pensar e agir, e, felizmente, utilizar matérias – primas renováveis e 

considerar a reciclagem como condição obrigatória, já se tornou numa regra preciosa a cumprir. 

[1] 

Estes aspectos são fundamentais para a indústria da construção, já que é a maior consumidora de 

matérias – primas do mundo. Ainda assim, esta deve ainda ponderar outros aspectos como a 

redução da perda de recursos durante a produção, o processo de construção e o período de vida 

previsto para a construção. A reutilização de materiais resultantes de demolições e até os 

processos de reciclagem devem ser efectuados devidamente para que os materiais tenham o 

mesmo grau de qualidade e eficiência aquando da sua forma original, tudo isto para que não 

sejam mal aproveitados. Há que pensar noutros recursos que nunca foram utilizados (ou pelo 

menos pouco utilizados) e em materiais resultantes de resíduos. 

A eco–eficiência do material começa quando escolhemos a matéria – prima, a tecnologia 

utilizada para a recolher, o meio de transporte utilizado, a sua perda aquando da construção, 

durabilidade, desconstrução ou demolição e reciclagem. Mas a eco – eficiência pode ir ainda 

mais longe: se for efectuado um bom planeamento da obra pode conseguir-se reduzir a 

quantidade de perda de material. Partindo do pressuposto que há sempre perda de material, por 

mínima que seja, estes resíduos podem de novo voltar a ser utilizados no processo de construção 

– veja-se, por exemplo, os resíduos resultantes do corte da madeira. Também ocorrem perdas de 

material consoante a deterioração do próprio edifício. Isto implica um risco de poluição e a perda 

de recursos que poderiam ser reciclados. Por tudo isto, não se devem utilizar materiais com 

recursos raros, não renováveis, nas fachadas ou partes expostas do edifício. Importa também que 

a durabilidade dos materiais seja cada vez maior. Assim, ao produzirem-se materiais mais 

resistentes, reduz-se a utilização de matérias-primas, ao mesmo tempo que se possibilita a 

concepção de edifícios que durem o máximo de tempo possível. É importante que materiais de 

menos qualidade possam ser facilmente substituídos por outros mais duráveis e com mais 

resistência, e, no caso de demolição, os materiais mais duráveis devem poder ser desmontados 

para serem reutilizados ou reciclados. 

A sustentabilidade das construções 

A sustentabilidade é, na sua definição mais simplificada, um conjunto de três componentes: 

ambiente, conforto (humano e social) e economia. Estes três parâmetros em sintonia devem 

constituir algo sustentável, ou seja, constituirem algo que é ecologicamente viável e, por isso, 

amigo do ambiente, algo que é funcional e que, por isso, proporciona conforto e bem-estar aos 

utilizadores, e, algo que em termos económicos também é recomendável, visto que os gastos 

investidos são facilmente recuperados num razoável período de tempo. Pode-se simplesmente 

dizer que o que é sustentável é vantajoso ou que nada é mais vantajoso do que tudo aquilo que é 

sustentável.  

A construção começa, felizmente, a caminhar no sentido da sustentabilidade. O edifício já não é 

visto simplesmente como uma estrutura organizada (pavimentos, paredes e cobertura) sem que se 

pense de onde provêm os materiais para a sua construção, qual o impacto que causam na 

natureza, quais as vantagens para efeitos de conforto por parte dos utilizadores e qual o impacto 

económico que provocam. Gradualmente, estes três factores inserem-se no quotidiano da 

população, e hoje já pesa significativamente nas opções a tomar quando se parte para o âmbito da 

construção (nova ou reabilitação). 
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A cor e a sua relação com a sustentabilidade 

“A intensidade com a qual os utilizadores se identificam nos espaços que habitam e utilizam, 

determina a atitude que tomam para com esses espaços e a forma como se comportam perante as 

outras pessoas.” [2]
  
Tal como a forma e a textura, também a cor ocupa um papel preponderante 

em termos de conforto visual na globalidade de um edifício. A cor combinada com a orientação 

solar adequada, permite criar ambientes de acordo com a nossa personalidade: ambientes 

relaxantes, acolhedores, alegres e até ambientes mais frios e distantes; isto porque a iluminação 

natural que penetra o edifício o permite, visto que a luz é um elemento fundamental no mundo da 

cor, com a qual estabelece ligações determinantes para aquilo a que chamamos de conforto 

visual. A cor é um complemento à intenção e ao objectivo a que determinado espaço se propõe. 

Contudo, é um complemento que pode contribuir para a sustentabilidade de um edifício. Não é 

uma contribuição em larga escala, o próprio edifício já tem que estar previamente desenhado e 

executado de acordo com os princípios da sustentabilidade. Esta contribuição ao nível do 

conforto visual estende-se até ao conforto social, conforto este que pode trazer vantagens a nível 

energético. Tudo isto acontece devido aos efeitos psicológicos que a cor exercidos pela cor. 

Existe muita falta de conhecimento relativamente às cores e aos seus efeitos. Mas a escolha 

correcta das cores em conjunto com a correcta disposição solar permite grandes poupanças 

energéticas. Não só. O tipo de materiais de construção escolhidos, o isolamento adequado, bem 

como o conhecimento aprofundado acerca dos métodos de construção, têm impacto na totalidade 

do edifício. Tem de pensar-se no edifício como um todo organizado e não em partes que se 

ligam. Por isso é importante o intercâmbio de conhecimentos entre todos os intervenientes na 

construção. 

A cor contribui para a sustentabilidade? Podemos, obviamente, afirmar que sim. Mas o seu 

contributo não fica por aqui, no interior das construções, na vivência particular de cada um de 

nós relativamente ao espaço que habitamos. A cor também interfere com a rua, o quarteirão e a 

cidade. Muitas vezes apercebemo-nos que determinada rua tem determinada cor. Muitas vezes é 

o quarteirão que é dotado de uma cor que lhe é característica. Outras ainda, é a própria cidade 

que possui uma cor que a caracteriza como tal. A cor das fachadas dos edifícios ajuda a 

caracterização do sítio e da sua envolvente próxima. E mais ainda, a cor das fachadas pode 

contribuir para o conceito de sustentabilidade. É importante focar o aspecto da salubridade 

quando se fala em cor. Um edifício “sem cor”, a descamar, transmite a ideia de abandono, da 

falta de cuidados de manutenção. A protecção do edifício deve começar na sua camada mais 

externa, naquela película de cor (ou não, no caso de ser uma argamassa colorida) que o envolve. 

No caso de uma intervenção de reabilitação ou até mesmo de uma construção nova, a 

incorporação de pigmentos naturais na própria argamassa pode ser uma solução bastante 

sustentável. Há que estudar em pormenor o tipo de argamassa a aplicar e depois incorporar-lhe os 

pigmentos por forma a que ela obtenha a cor que se pretende. Convém que a argamassa também 

já seja em si mesma menos nociva para o ambiente, feita através de fontes renováveis e com 

emissões de dióxido de carbono mais reduzidas. É importante saber qual o poder de adaptação da 

argamassa à base pois, no caso da reabilitação de uma construção antiga, os materiais que servem 

de base podem já ter (e têm muitas vezes) alguns séculos de existência. Utilizando este método, 

evitam-se as pinturas sucessivas durante os anos futuros, o que economicamente também trás 

vantagens, e não se interfere com a questão do conforto visual. Ou seja, a cor relaciona-se com o 

princípio da sustentabilidade, interferindo nele a diversas escalas, conforme a situação em 

questão. 

 

 

 



 

737 

Revestimentos 

Os revestimentos usados na construção nova e na reabilitação são, logo à partida, diferentes na 

sua constituição e formas de aplicação. Uma argamassa aplicada numa construção nova, de raiz, 

é, à partida, uma argamassa standard. Na reabilitação o panorama é outro. A argamassa tem de 

ter determinadas características, determinados comportamentos, por forma a satisfazer aquela 

situação em concreto. O primeiro passo para uma eficaz reabilitação é a detecção concreta da 

patologia; depois, deve-se caracterizá-la por forma a que se perceba o que esteve na sua origem; 

por fim, há que analisar os seus comportamentos para que se possa arranjar uma solução que 

elimine de vez essa mesma patologia. A solução adoptada além de resolver o problema físico da 

construção também tem que manter o carácter, a alma dessa mesma construção. O importante é 

que a argamassa tenha características que a tornem adequada à base, como por exemplo, baixa 

retracção, fraca resistência mecânica, boa porosidade, boa aderência à base e boa 

trabalhabilidade.
[3]

 As características do suporte onde a argamassa vai ser aplicada (argamassa 

fresca) vão, também, influenciar as características da própria argamassa depois de seca. A 

porosidade do suporte e o grau de sucção que este tem sobre a argamassa fresca vai também 

condicionar, e muito, a porosidade final da argamassa, quer ao nível da sua compacidade, da 

dimensão dos respectivos poros e também na forma como se interligam. E, note-se, estes 

parâmetros são condicionantes fortíssimas para determinar as características da argamassa. Os 

métodos e condições em que se processa a aplicação da argamassa e a sua cura, constituem fortes 

condicionantes que interferem nas suas características finais. Nas argamassas com cal aérea e 

pozolanas, como a reacção pozolânica é uma reacção lenta, é importante que a cura aconteça em 

condições em que haja alguma humidade. Esta reacção pozolânica é uma reacção que ocorre 

entre o hidróxido de cálcio da cal aérea e a sílica e alumina amorfas da pozolana, para que se 

desenvolvam silicatos e aluminatos de cálcio hidratados.
[4]

 É importante também que a 

durabilidade seja a maior possível, para evitar sucessivas intervenções na construção. Por isso, 

para cada caso deve escolher-se o tipo de argamassa mais adequado à base ou suporte, sem que 

se danifique a imagem da construção nem o ambiente. É fundamental conhecer com precisão 

quais as características dos materiais utilizados, mais usualmente, nos rebocos de paredes 

antigas. Sim, porque reabilitar não é descaracterizar! Só conhecendo determinadas características 

dos materiais utilizados antigamente é que se pode partir, de facto, para uma reabilitação 

consciente e verdadeira.  

Novas alternativas: o metacaulino com cal 

O metacaulino é um material pozolânico. O termo pozolana deriva do nome de uma localidade 

italiana chamada Pozzuoli, nas imediações do Vesúvio, e era encontrada em cinzas vulcânicas 

também conhecidas por cinzas pozolânicas ou pumicite. Embora a designação de pozolana se 

tenha alargado a materiais produzidos industrialmente, ou até a materiais derivados de cinzas 

volantes resultantes de processos de queima industrial, na sua origem as pozolanas são rochas de 

origem vulcânica constituídas por uma mistura mais ou menos homogénea de materiais 

argilosos, siltes e areias, com agregação variada, resultantes da alteração, através de agentes 

atmosféricos, de materiais vulcânicos ricos em sílica não cristalina, onde se pode destacar a 

pedra-pomes. As pozolanas são ricas em silicatos vítreos e por isso são consideradas rochas 

sedimentares de natureza ácida, já que contêm um elevado teor de sílica reactiva (SiO2), que 

reage com o óxido de cálcio (CaO), originando silicatos amorfos de carácter cimentante. Os 

materiais pozolânicos podem ser naturais ou artificiais. As ditas naturais são lavas vulcânicas 

meteorizadas, sujeitas a um tratamento para reduzir a sua granulometria. Uma pozolana natural 

muito comum é a pedra-pomes (pumicite) triturada. As artificiais são materiais com alto teor em 

sílica e/ou alumina, que são depois sujeitos a tratamentos térmicos por forma a estes constituintes 
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estarem presentes na forma amorfa (não cristalizada) e por isso, pozolanicamente reactivos. 

Podem designar-se como pozolanas artificiais algumas argilas, em que o caulino (transformado 

através de tratamento térmico em metacaulino) é o caso que se conhece como mais eficiente, e 

alguns subprodutos artificiais, como por exemplo, as cinzas volantes obtidas pelos 

despoeiradores das centrais termoeléctricas a carvão mineral, as cinzas de casca de arroz, a sílica 

de fumo ou o barro vermelho.
[5]

 O metacaulino é obtido através da desidroxilação do caulino, 

processo no qual ocorre uma substancial perda de água da sua constituição, a que corresponde 

uma alteração da coordenação do alumínio com o oxigénio. O tratamento térmico é uma das 

fases mais importantes de todo o processo e do qual depende a sua eficácia ao nível da 

disponibilidade do material para a activação alcalina. O tratamento térmico constitui, por sua 

vez, uma das fases mais dispendiosas de todo o processo uma vez que envolve um considerável 

consumo de energia. Contudo, é de referir que a temperatura de exposição é bastante inferior à 

que normalmente é necessária para a produção da clinquerização do cimento Portland, o que por 

si só já implica alguma poupança energética.  Mas, na produção de argamassas de revestimento, 

a utilização de metacaulino apresenta vantagens sobre a utilização de cimento. Note-se que o 

cimento é um material muito caro, exige um grande consumo de energia na sua produção e a 

produção de uma tonelada de cimento liberta para a atmosfera, aproximadamente, a mesma 

quantidade de dióxido de carbono. Uma argamassa de metacaulino com cal aérea apresenta 

elevadas resistências mecânicas (superiores às argamassas só com cal aérea), boa permeabilidade 

ao vapor de água, boa deformabilidade e não se verificam libertações de sais solúveis muito 

nocivos. Estas características garantem a protecção necessária das paredes e ainda possuem um 

comportamento muito razoável face à resistência à acção de sais solúveis do tipo dos cloretos e 

sulfatos, o que proporciona melhores níveis de durabilidade da própria argamassa.
[6]

 A utilização 

de materiais pozolânicos na construção não é uma invenção dos tempos modernos. As primeiras 

utilizações conhecidas datam da época romana, quando se descobriu que as cinzas vulcânicas da 

localidade de Pozzuoli, nas imediações do Vesúvio, quando trituradas e misturadas com cal, 

davam origem a uma argamassa resistente e duradoura. As primeiras explorações surgiram nesta 

região, mas, rapidamente se alargaram a outras zonas vulcânicas do Lácio e da Campânia e logo 

depois a toda a bacia mediterrânica. Com isto, foi possível fazer-se uso das diversas colorações 

do material, que variavam consoante a sua origem. Já Vitrúvio, arquitecto e engenheiro, que 

viveu no século I a.C., descrevia quatro tipos de pozolana (negra, branca, cinzenta e vermelha) e 

os seus respectivos usos. Os cimentos pozolânicos possuem uma alcalinidade alta, o que os torna 

mais resistentes à corrosão, incluindo aquela provocada por sulfatos de origem atmosférica, em 

especial resultante de chuvas ácidas. As argamassas pozolânicas são, no geral, mais duras do que 

misturas semelhantes contendo apenas cimento Portland. Esta dureza é resultado da sua menor 

porosidade, o que também as torna menos propensas a absorver água por capilaridade e estão 

menos sujeitas a fragmentação superficial. 

A cor 

A cor é um tema pertinente na História da Arquitectura. Desde os tempos da pré-história que a 

cor é utilizada e trabalhada para obter os mais variados efeitos. As cores eram obtidas a partir de 

terras, carvão ou de minerais derivados do ferro. Transformavam as substâncias em pó muito 

fino, ao qual juntavam depois saliva ou gordura animal, produzindo as tintas com que pintavam 

nas paredes das cavernas. Os diferentes tipos de terra e os óxidos de ferro permitiam obter ocres 

e castanhos. Durante bastante tempo se pensou que o sangue era a matéria para obter os 

vermelhos, mas estes eram obtidos através da hematite, um minério de ferro. Do carvão obtinha-

se o pigmento preto. Graças às análises químicas  feitas às pinturas rupestres, hoje sabe-se com 

exactidão a composição exacta dos pigmentos. Todos os grandes impérios da antiguidade deram 
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especial importância à cor. A cor foi um tema sempre presente na história da arquitectura, 

percorreu todas as épocas e estilos. Hoje permanece.  

Num contexto geral de reabilitação, qual o papel que cabe à cor desempenhar sendo ela uma das 

intervenientes? 

A cor pode assumir dois papéis: um enquanto reabilitação estética, outro enquanto reabilitação 

funcional. A reabilitação estética prende-se com a necessidade de renovação da imagem e a 

preservação da identidade da construção, factor importante enquanto edifício singular e também 

enquanto presença no meio urbano. A tendência é para encontrar soluções que permitam a 

recuperação de revestimentos envelhecidos ou desactualizados, evitando a demolição do 

existente. O que acontece é que a reabilitação estética não é um procedimento isolado. A 

reabilitação estética requer também cores, materiais e técnicas construtivas adequadas, à situação 

em questão, e, quando não são as mais adequadas podem interferir a nível funcional. O mesmo 

acontece com a reabilitação funcional: não basta apenas conferir o mesmo uso e funcionalidade, 

é necessário que a construção mantenha a sua imagem característica aos olhos da cidade e do 

mundo. Independentemente do objectivo da reabilitação, a reabilitação estética e funcional não se 

podem dissociar. 

A cor da maior parte dos centros históricos das cidades portuguesas está reduzida ao 

monocromático do branco e à verdade (ou não!) da cor dos materiais naturais, principalmente a 

pedra. O que hoje, infelizmente, se observa é que as intervenções no património são intervenções 

para renovar e não para reabilitar. Impera o preconceito quanto ao saber empírico, optando-se 

pelas mais modernas tecnologias e materiais desta era tecnicista. Em Portugal, só nos anos 80 é 

que se começou a falar neste tema da reabilitação. E foi só a partir daqui que, muito lentamente, 

a reabilitação foi entrando no âmbito dos trabalhos de arquitectura e engenharia.  

Estamos rodeados de cor. Vivemos, convivemos diariamente com as cores. Associamos todos os 

objectos a determinadas cores. A construção não é excepção. Em Portugal continental todas as 

regiões têm uma cor característica, resultante das condicionantes naturais e dos materiais 

característicos ou mais abundantes na natureza e que são utilizados na construção. De norte a sul 

do país a paleta varia entre as cores quentes e as cores frias, estas últimas mais características no 

sul. O branco tem alguma utilização de norte a sul, sendo no sul, efectivamente, onde reside a sua 

mais forte presença. (Tabela 1) 

Um pigmento é um corante seco, geralmente um pó solúvel. Existem pigmentos naturais 

(orgânicos e inorgânicos) e sintéticos. Os pigmentos naturais são provenientes da natureza. Os 

pigmentos naturais orgânicos são extraídos de plantas ou materiais de origem animal. São, 

geralmente, transparentes e de cores muito brilhantes. Possuem uma durabilidade razoável 

quando aplicados em paredes exteriores. O azul e o amarelo resultam, normalmente, de 

pigmentos naturais orgânicos. Os pigmentos inorgânicos, como por exemplo, o cadmiun ou o 

cobalto e as diferentes cores das terras não contêm carbono (ao contrário dos orgânicos). Estes 

derivam de metais e, também ao contrário dos orgânicos, possuem uma elevada opacidade e não 

são tão brilhantes. Têm durabilidade superior aos orgânicos nas aplicações exteriores. Aliás, os 

pigmentos inorgânicos são considerados os mais duráveis em aplicações exteriores. O óxido de 

ferro vermelho, o óxido de ferro marron e o óxido de ferro amarelo são os pigmentos inorgânicos 

mais conhecidos. Os pigmentos naturais (orgânicos ou inorgânicos) são pigmentos coloridos, 

proporcionam a cor pela absorção selectiva da luz. Os pigmentos sintéticos (os mais utilizados 

nos nossos dias) são fórmulas inventadas que permitem criar novas cores ou substituir pigmentos 

naturais que sejam muito dispendiosos, ou pigmentos da antiguidade difíceis de obter. São 

obtidos através de reacções químicas, quer a partir de materiais mais simples ou por 

decomposição de materiais mais complexos.
 
 No entanto, imitam na perfeição os pigmentos 

naturais, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. 
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Mas, até já na antiguidade os pigmentos sintéticos ou artificiais eram utilizados, sendo hoje 

conhecida a sua utilização juntamente com os pigmentos naturais. O mais importante é o 

pigmento identificado presentemente como azul egípcio ou azul- cerúlio. Esta última designação 

é mencionada por Vitrúvio no seu Tratado de Arquitectura, e será, provavelmente, o primeiro 

pigmento sintético, obtido pela fusão de cobre, sílica e calcário, a que corresponde a fórmula 

química CaCuSi4O10. Este pigmento já se preparava no terceiro milénio a.C., e foi o principal 

pigmento azul do Egipto antigo e até da civilização romana, caindo depois em desuso. Vitrúvio, 

no seu Tratado de Arquitectura, fala de diversos pigmentos artificiais além do azul- cerúlio. Fala 

da cerusa, que é um carbonato natural de chumbo de cor branca ou amarelada, do azebre, que é 

um hidrocarbonato formado à superfície do bronze ou do cobre, de cor verde, do vermelhão, que 

é uma sandáraca artificial, um óxido salino de chumbo (a sandáraca natural é um bissulfureto 

natural de arsénio), e fala, ainda, da púrpura, um pigmento extraído de uma espécie de molusco 

marinho. Desde os tempos pré-históricos até então, muitos têm sido os pigmentos naturais 

utilizados, mas somente um número reduzido teve grande importância, seja devido ao resultado 

do seu uso seja devido ao seu valor. Constituem como melhores exemplos, ainda que por razões 

distintas, o azul ultramarino, o índigo, cinábrio, a azurite e a malaquite, a terra verde, o 

auripigmento, os ocres e o branco-de-melo ou melinum. 

Antes, os pigmentos eram utilizados para criar cores para situações específicas. As cores eram, 

então, criadas na altura da sua aplicação. Hoje, o panorama é bem diferente: as cores estão 

catalogadas e têm uma produção standard.  

Nas tintas produzidas industrialmente, os pigmentos são usados na forma de pó seco ou de 

líquido (pigmentos naturais ou pigmentos sintéticos). O que se entende por tinta ou tintas, 

constitui uma vasta família de produtos com a finalidade de proteger e dar cor às superfícies, 

cobrindo-os com uma camada (ou cobertura) pigmentada. É uma mistura devidamente 

estabilizada de pigmentos e cargas numa resina, que forma uma película sólida, seja ela fosca ou 

brilhante. É uma preparação geralmente no estado líquido, cuja finalidade é revestir superfícies. 

Quando uma tinta não contém pigmentos, ela é chamada de verniz. Se são os pigmentos que 

atribuem cor à tinta, a sua ausência faz com que ela seja transparente (ausência de cor). É 

constituída por quatro partes: resinas, diluentes, aditivos e pigmentos. 

Interessa reforçar o facto de que os pigmentos utilizados actualmente são, regra geral, pigmentos 

sintéticos. Existe a possibilidade de utilizar pigmentos naturais (tanto orgânicos como 

inorgânicos), mas o preço mostra-se mais elevado em relação à utilização dos pigmentos 

sintéticos, e alguns são mesmo difíceis de encontrar. Mas é uma questão a ponderar, e pensar 

quais os efeitos que os pigmentos sintéticos causam no ambiente, em termos de recursos e de 

emissões de dióxido de carbono, já quem em termos de durabilidade se sabe que os pigmentos 

naturais permitem uma durabilidade maior da coloração.  
(Tabela 1) Quadro síntese da paleta de cores de Portugal Continental: 

REGIÃO COR CARACTERÍSTICA 

Minho Ocres 

Trás-os-Montes Cinzento 

Douro Litoral Castanho 

Beiras Cinzento 

Estremadura Amarelo 

Ribatejo Branco, Azul e Amarelo 

(Forte tradição da azulejaria 

nas fachadas) 

Alentejo Branco, Verde e Azul 

Algarve Branco e Azul 
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