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RESUMO 

 

A possibilidade de assentamento direto sobre blocos de revestimentos da tipologia           

BIII em vedações verticais de áreas molháveis e molhadas pode gerar economia de materiais,              

tempo e trabalho. O objetivo deste trabalho é simular e avaliar os impactos deste              

procedimento sobre o desempenho técnico e estético das placas cerâmicas. Para tanto, foram             

revisadas técnicas e soluções já propostas em outros países. Foram preparadas amostras em             

campo, com combinações de sistemas com e sem reboco, utilizando base de blocos de              

concreto estrutural e de vedação, argamassas colantes industrializada dos tipos AC I, AC III e               

AC I contendo aditivo acrílico e revestimento cerâmico da tipologia BIII, que foram             

submetidas a ensaios de caracterização quanto a absorção de água, expansão de umidade,             

resistência ao gretamento e resistência à mancha d’água. As avaliações finais incluíram a             

quantificação da aderência antes da simulação de envelhecimento e avaliação de mancha            

d’água medida pela alteração de tonalidade da placa cerâmica em relação a sua tonalidade              

original (determinada a partir de medidas de coordenadas cromáticas). Os resultados obtidos,            

sobre as condições experimentais investigados neste trabalho, mostram que, com exceção do            

sistema de revestimento R-III, todos os demais são adequados para aplicação em áreas             

molháveis e molhadas, tanto em relação a aderência da placa cerâmica ao substrato, quanto a               

estabilidade de tonalidade da placa quando em contato com água. 

 

Palavras-chaves: construção civil, revestimento BIII, assentamento, patologias 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

ABSTRACT  

 

The possibility of laying directly on top of BIII cladding blocks in vertical seals of               

wettable and wet areas can save materials, time and labor. The objective of this work is to                 

simulate and evaluate the impacts of this procedure on the technical and aesthetic             

performance of ceramic tiles. To this end, techniques and solutions already proposed in other              

countries were reviewed. Field samples were prepared, with combinations of systems with            

and without plaster, using base of concrete and sealing blocks, industrialized adhesive            

mortars of types AC I, AC III and AC I containing acrylic additive and ceramic coating type                 

BIII. were subjected to characterization tests for water absorption, moisture expansion,           

cracking resistance and water spot resistance. Final assessments included quantification of           

adhesion prior to aging simulation and water stain assessment as measured by the change in               

ceramic tile hue from its original hue (determined from chromatic coordinate measurements).            

The results obtained on the experimental conditions investigated in this work show that,             

except for the R-III coating system, all others are suitable for application in wettable and wet                

areas, both in relation to the adhesion of the ceramic plate to the substrate, as well as Tone                  

stability of the plate when in contact with water. 

 

Keywork: construction, BIII typology , laying, pathologies  
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a variedade de componentes disponíveis para a execução de vedações            

verticais das edificações são extensas, porém os concretos cerâmicos furados e blocos de             

concreto destacam-se. Para garantir um aspecto visual agradável ao sistema de vedações            

verticais (SVV), é aplicado acabamento superficial de revestimento argamassado ou          

revestimento cerâmico. A utilização de placas cerâmicas em paredes possui inúmeras           

vantagens, em comparação com os revestimentos tradicionais, onde se destacam pela maior            

durabilidade, facilidade de limpeza, melhoria de estanqueidade da vedação, entre outros           

benefícios[1]. 

O setor de construção civil, em geral, apresenta um desperdício grande de recursos,             

obviamente essas perdas não estão relacionadas somente a desperdícios de material, mas            

também à não qualificação da mão de obra e falta de planejamento e logística. A situação do                 

setor, principalmente do subsetor de construção de edifícios, é propícia à implementação de             

novas tecnologias construtivas para o aumento da eficiência e qualidade das edificações[2].            

Uma evolução tecnológica e um aumento da produtividade operacional, em suma, pode ser             

obtida pelo desenvolvimento dos meios de produção, isto é, pela criação de novos métodos,              

processos e sistemas construtivos e do aperfeiçoamento dos meios já existentes[3].  

Os elementos de vedação estão sujeitos a um ambiente complexo, que combina            

solicitações mecânicas, variações de temperatura, presença de outros elementos da edificação,           

condições de uso, propriedades diferentes dos materiais empregados, entre outros fatores, que            

juntos possibilitam o aparecimento de patologias. No Brasil, as patologias mais recorrentes            

são fissuras, manchas e perda de aderência (destacamento) devido a deformações excessivas,            

inadequação das camadas de revestimento e infiltrações[1]. 

 

1.1 Justificativas e Objetivo 

O tempo gasto na execução de um sistema de vedação vertical contendo placas             

cerâmicas de revestimento, considerando o tempo de cura necessário para cada etapa do             

projeto, como do assentamento de blocos, aplicação de chapisco e emboço, é            

significativamente longo. Por exemplo, o assentamento da placa cerâmica, de acordo com a             

ABNT NBR 13754/1996, só pode ocorrer após um período mínimo de cura da base de 7 dias                 

sobre o emboço e de 14 dias sobre as demais bases. 
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Com o objetivo de reduzir custos, tempo, materiais e mão de obra, em alguns países a                

aplicação de revestimento cerâmico diretamente sobre a alvenaria já é realizada. Nessas            

situações, normalmente é necessária a aplicação de camada polimérica reforçada, para           

prevenção de fissuras e eventual infiltração de água. Campante (2001) estima que o             

assentamento direto sobre a alvenaria de blocos pode gerar uma economia de mais de R$               

22,00/m2. E, nesta situação, a argamassa colante exercerá o papel do emboço, é de extrema               

importância que a mesma seja capaz de absorver as tensões imposta pela base[4]. 

Portanto, a eliminação de camadas anteriores a argamassa colante, resultaria em           

redução no consumo de materiais e mão de obra, consequentemente uma redução no custo do               

projeto e economia de tempo, aumentaria a produtividade da construtora, entre outras            

vantagens. 

Tendo em vista os benefícios oferecidos pelo assentamento das placas cerâmicas           

diretamente sobre a alvenaria de blocos, o trabalho tem como objetivo determinar quais             

materiais são adequados para aplicação em áreas molháveis e molhadas, avaliar           

qualitativamente as condições de degradação e alteração de aspecto do revestimento           

cerâmico, a fim de identificar possíveis patologias no sistema e avaliar o desempenho técnico              

da placa cerâmica, por meio da quantificação da força de aderência ao revestimento cerâmico              

e da alteração de tonalidade devido ao contato do sistema de vedação com água. 
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2. REVESTIMENTO CERÂMICO 

O revestimento cerâmico, de acordo com a ABNT NBR 13816/1997, é um conjunto             

formado por placas cerâmicas, argamassas de assentamento e rejunte, aderidas à base            

(alvenaria ou estrutura). É um dos elementos constituintes de uma edificação, e em             

comparação com os revestimentos tradicionais (pinturas, pedras, tijolos aparentes, argamassas          

decorativas), o revestimento utilizando placas cerâmicas se destaca pois apresenta inúmeras           

vantagens, tais como maior durabilidade, facilidade de limpeza, redução de custos de            

manutenção, proteção da vedação e estrutura contra a ação de agentes agressivos, qualidade             

no acabamento final, auxiliar as vedações em suas funções e aspecto visual e estético              

agradável[5]. 

Além das vantagens citadas anteriormente, os revestimentos cerâmicos devem         

apresentar uma série de propriedades para que estes possam cumprir suas funções e terem um               

desempenho adequado às condições de uso. Essas propriedades estão listadas a seguir[6]: 

1. Resistência mecânica, ou seja, capacidade do material em resistir às solicitações           

devidas ao uso, ao ambiente e aos outros subsistemas que compõem a edificação; 

2. Aderência, ou seja, capacidade do material de permanecer aderido à base nas            

interfaces bloco/argamassa e argamassa/placa cerâmica; 

3. Capacidade de absorver deformações causadas pelas tensões dos outros subsistemas          

como a alvenaria e a estrutura; 

4. Características superficiais e de permeabilidade adequadas ao uso; 

5. Durabilidade e eficiência, ou seja, capacidade de manter suas características e           

propriedades durante a vida útil prevista em projeto; 

6. Absorção de água adequada, evitando o aparecimento de patologias como, por           

exemplo, mancha d’água; 

7. Isolamento térmico e acústico, estanqueidade à água e aos gases e segurança contra o              

fogo. 

 

2.1 Caracterização do Revestimento Cerâmico 

De modo sistemático, uma parede revestida com placas cerâmicas é formada           

basicamente por 6 camadas de componentes: base ou suporte, preparação da base (chapisco),             

camada de regularização ou emboço, camada de fixação (argamassa colante), rejunte e placas             

cerâmicas. Na Figura 1 são apresentadas esquematicamente estas camadas[7]. 
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Figura 1 - Materiais e camadas constituintes do revestimento cerâmico de paredes 

 
Fonte: SABBATINI e MEDEIROS, 1999 

 
2.1.1 Base 

É o componente de sustentação dos revestimentos, formado por elementos de           

alvenaria e estrutura. É necessário que sua superfície seja preparada antes da aplicação da              

argamassa, para garantir um ótimo desempenho funcional. Sua preparação está relacionada           

com vários fatores, principalmente com a limpeza da estrutura e da alvenaria, com a              

eliminação de imperfeições superficiais e ajuste da rugosidade e porosidade. A limpeza tem             

como objetivo eliminar de sua superfície elementos que prejudiquem a aderência, como pó,             

barro, produtos de desmoldagem, gordura, fungos ou qualquer outro material que impeça a             

perfeita aderência. A eliminação de irregularidades superficiais minimiza os desníveis e           

garante a planura, eliminando rebarbas de concretagem, excesso de argamassa, pontas           

metálicas e furos na base. A rugosidade e porosidade da superfície deve ser suficiente para               

desenvolver uma boa aderência, para tal aplica-se o chapisco[8,9]. 

 

2.1.2 Chapisco 

É a camada de argamassa aplicada diretamente sobre a base, constituída de uma             

mistura de cimento, areia e aditivos, com a finalidade de uniformizar a absorção da superfície               

e melhorar a aderência da camada seguinte[10]. Segundo a ABNT NBR 13754/1996, a             

argamassa para chapisco deve ter traço em volumes de 1:3 de cimento Portland e areia grossa                

úmida, sendo que a dimensão máxima do agregado deve ser menor ou igual a 4,8 mm (malha                 

ABNT N° 4). 
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2.1.3 Emboço 

É a camada de revestimento aplicada com a finalidade de cobrir e regularizar a              

superfície da base, propiciando uma superfície adequada para a aplicação de outra camada de              

revestimento ou como acabamento final[10].A preparação da argamassa para o emboço, de            

acordo com a ABNT NBR 13754/1996, deve ter o traço em volumes aparentes variando de               

1:1:6 a 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia úmida, sendo que a dimensão máxima do                

agregado é menor ou igual a 2,4 mm (malha ABNT N° 8). 

 

2.1.4 Argamassa colante 

A definição de argamassa colante pela ABNT NBR 13574/1996 é: “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”. Sua função é proporcionar a aderência necessária entre as placas              

cerâmicas e o substrato ou camada de regularização que lhe serve como base[11]. 

As argamassas podem ser tradicionais ou industrializadas, o que diferencia uma da            

outra é o local de produção, onde as argamassas tradicionais são preparadas em obra enquanto               

as industriais são dosadas e misturadas numa unidade fabril. 

 

2.1.4.1 Argamassa colante industrializada 

As argamassas colantes industrializadas são, atualmente, os materiais mais utilizados          

no Brasil para aplicação de revestimento cerâmico devido as suas vantagens em relação as              

demais argamassas utilizadas em obra. Sua principal vantagem está relacionada com a            

espessura da camada de aplicação, onde está é fina, permitindo a racionalização da execução e               

redução de custos global. Além desta vantagem, o uso de argamassa colante proporciona             

maior resistência de aderência, maior produtividade no assentamento, menor retração por           

secagem gerada nas placas cerâmicas, menor consumo de material, manutenção das           

características dos materiais, além de ser compatível com as práticas de regularização da             

base[6]. 

A principal diferença entre as argamassas colantes convencionais e as argamassas           

tradicionais é a capacidade de retenção de água. Justamente devido à esta propriedade, a              

aplicação do material pode ser realizada em camada fina, sem perder a quantidade de água               

necessária para a hidratação do aglomerante hidráulico[7]. 
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De acordo com a ABNT NBR 14081/2005, a argamassa colante industrializada é            

definido como um produto industrial, no estado seco, composto de cimento Portland,            

agregados minerais e aditivos químicos, que, quando misturado com água, forma uma massa             

viscosa, plástica e aderente, empregada no assentamento de placas cerâmicas para           

revestimento. As argamassas colantes industrializadas são classificadas em quatro tipos,          

sendo eles:  

● AC I: Argamassa colante industrializada com características de resistência às          

solicitações mecânicas e termohigrométricas típicas de revestimentos internos,        

com exceção daqueles aplicados em saunas, churrasqueiras, estufas e outros          

revestimentos especiais. 

● AC II: Argamassa colante industrializada com características de adesividade que          

permitem absorver os esforços existentes em revestimentos de pisos e paredes           

internos e externos sujeitos a ciclos de variação termohigrométrica e a ação do             

vento. 

● AC III: Argamassa colante industrializada que apresenta aderência superior em          

relação às argamassas dos tipos I e II. 

● Tipo E: Argamassa colante industrializada dos tipos I, II e III, com tempo em              

aberto estendido. 

 

A argamassa do tipo AC I devido às suas características de resistência mecânica e              

termohigrométrica, é indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos de pisos em           

ambientes internos e térreos, podendo ser aplicado em banheiros, cozinhas e área de serviço.              

Como a argamassa do tipo AC II apresenta propriedades que absorvem os esforços resultantes              

de variações termohigrométricas e à ação do vento, pode ser aplicada em ambientes internos e               

externos em pisos, paredes e em lajes, como áreas ao ar livre, fachadas ou piscinas de água                 

fria. A argamassa do tipo AC III é que possui maior aderência, por esse motivo é indicada                 

para ambientes agressivos, como saunas, churrasqueiras, estufas, entre outros[12]. Na Tabela 1 ,            

encontra-se um resumo da aplicabilidade de cada tipo de argamassa. 
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Tabela 1 - Características dos tipos de argamassa colante industrializada 

 AC I AC II AC III 
Poder de aderência ☆ ☆☆ ☆☆☆ 
Custo $ $$ $$$ 
Aplicação 

Áreas Internas (sala, quarto, corredor) 
Áreas Molháveis (banheiro, cozinha, área de serviço) 
Área Externa (varandas, ambiente ao ar livre) 
Piscinas - água fria 
Piscinas - água quente 
Fachadas 
Lajes com vão até 5m 
Lajes com vão maior que 5m 
Saunas 
Churrasqueiras 
Grandes Placas (maior que 60x60cm) 

 
✓ 
✓ 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
x 
✓ 
✓ 
x 
x 
x 
x 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Fonte: Guia simples e prático para escolher o tipo de argamassa colante[12] 

 

Quando a argamassa é aplicada na base ela entra em processo de cura e com o                

decorrer do tempo ela vai perdendo a capacidade de aderência. O que determina até quanto               

tempo depois de aplicada a argamassa a placa cerâmica pode ser assentada, sem que a               

argamassa perca suas propriedades, é o tempo em aberto. Tempo em aberto, de acordo com a                

ABNT NBR 14081/2005, é definido como o maior intervalo de tempo para qual uma placa               

cerâmica pode ser assentada sobre a pasta de argamassa colante, a qual proporcionará, após              

um período de cura, resistência à tração simples ou direta. Como já dito, as argamassas do                

tipo E possuem tempo em aberto maior que os demais, proporcionando um retardo no ínicio               

processo de cura[12]. 

Como já dito, as argamassas colantes, em geral, são compostas de uma mistura de              

cimento Portland, agregados minerais e aditivos que modificam as propriedades do produto.            

As resinas sintéticas orgânicas, são os principais aditivos utilizados para tal finalidade,            

destacando-se as resinas celulósicas e os polímeros vinílicos, acrílicos e estirenos-butadienos.           

As resinas celulósicas possuem função plastificante e retentora de água, enquanto as demais             

são empregadas para melhorar a aderência e aumentar a capacidade de absorção de             

deformações[7]. Segundo GOLDBERG (1998) os polímeros acrílicos e estirenos-butadienos         

são os que apresentam maior potencial de uso, pois permitir que as argamassas apresentem              

alta aderência e flexibilidade. 
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Na Tabela 2, encontram-se os requisitos que as argamassas colantes industrializadas           

devem atender de acordo com a ABNT NBR 14081/2005. 

 

Tabela 2 - Requisitos de argamassa colante industrializada 

Propriedade Método de 
Ensaio Unidade 

Argamassa colante industrializada 
AC I AC II AC III E  

Tempo em aberto ABNT NBR 
14083 min ≥ 15 ≥ 20 ≥ 20 

Argamassa do tipo I, II ou III, 
com tempo em aberto 

estendido em no mínimo 10 
min do especificado nesta 

tabela 

Resistência de aderência à 
tração aos 28 dias em 

- cura normal 
- cura submersa 
- cura em estufa 

ABNT NBR 
14084 

MPa 
MPa 
MPa 

≥ 0,5 
≥ 0,5 

- 

≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

≥ 1,0 
≥ 1,0 
≥ 1,0 

Deslizamento1 ABNT NBR 
14085 mm ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 

1 O ensaio de deslizamento não é necessário para argamassa utilizada em aplicações com revestimento horizontal. 
Fonte: ABNT NBR 14081/2005 

 

2.1.5 Placa Cerâmica 

Placa cerâmica para revestimento é um material produzido a partir de argilas e outras              

matérias primas inorgânicas, geralmente são utilizadas como componente principal da camada           

mais externa de revestimentos cerâmicos de pisos e paredes. São conformadas por extrusão,             

por prensagem ou ainda por outros processos e sinterizadas por meio de processo térmico[13]. 

As placas cerâmicas para revestimentos podem ser classificadas segundo vários          

critérios, sendo os mais usuais a classificação segundo o método de fabricação e absorção de               

água, pois outras características como resistência mecânica, resistência ao impacto, resistência           

ao gelo, resistência química, entre outras, estão associadas a elas. A Tabela 3 relaciona a               

absorção de água com o método de fabricação segundo a Norma Brasileira NBR 13817/1997.  

A classe de absorção de água (Tabela 4) de uma placa cerâmica é de extrema               

importância, pois além de determinar qual o tipo de produto (porcelanato, grês, poroso), é              

uma das características consideradas na escolha da melhor argamassa colante para o            

assentamento do produto. Por exemplo, uma cerâmica com absorção quase nula requer            

assentamento com argamassa com elevada carga polimérica, para que o assentamento tenha            

bom desempenho[14]. 
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Tabela 3 - Classificação dos grupos de absorção de água em função do método de fabricação 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 
(%) 

MÉTODOS DE FABRICAÇÃO 

Extrudado (A) Prensado (B) Outros (C) 

Grupo Ia 
0 < Abs ≤ 0,5  

AI 
BIa 

CI 
Grupo Ib 

0,5 < Abs ≤ 3,0 BIb 

Grupo IIa 
3,0 < Abs ≤ 6,0 AIIa BIIa CIIa 

Grupo IIb 
6,0 < Abs ≤ 10,0 AIIb BIIb CIIb 

Grupo III 
Abs > 10 AIII BIII CIII 

Fonte: ABNT NBR 13817/1997 
 

Tabela 4 - Classificação das placas cerâmicas quanto à absorção de água 

Grupo B 
Placas Prensadas 

Absorção de 
água 

Grupo de 
absorção Produto Aplicações 

BIa menor que 0,5% Quase nula Porcelanato Paredes e pisos internos, pisos 
externos e fachadas** 

BIb 0,5 a 3,0% Baixa Grês Paredes e pisos internos, pisos 
externos e fachadas** 

BIIa 3,0 a 6,0% Média Semi-Grês Paredes e pisos internos e 
pisos externos* 

BIIb 6,0 a 10,0% Média alta Semi-Poroso Parede e pisos internos* 

BIII acima de 10,0% Alta Poroso Paredes internas* 

* Ambientes com temperaturas acima de zero graus 
** Ambientes sujeitos a todas as temperaturas 

Fonte: Cerâmica Portobello e Anfacer,2000 

 

Na escolha da placa cerâmica como revestimento, deve-se considerar alguns critérios           

como: se o ambiente de aplicação é externo ou interno e superfície de aplicação - piso ou                 

parede. Para aplicação em parede, as solicitações, em geral, são menos rigorosas e requer uma               

resistência mínima à ruptura de 18 N/mm2 (em módulo) e carga de ruptura de 400 N. E                 

dependendo do uso, propriedades como absorção de água, expansão por umidade, resistência            

ao ataque químico, resistência a manchas, etc., podem ser importantes. Por exemplo, um             

material com alta expansão por umidade pode provocar descolamento e gretamento da placa,             
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portanto é recomendado utilizar, em ambientes internos, placas cerâmicas com uma expansão            

por umidade máxima de 0,60 mm/m[8]. Enquanto nas aplicações para piso, devido ao tráfego              

de pessoas, carga submetida e escorregamento do chão, além das propriedades exigidas para             

parede, é importante observar resistência à abrasão, à ruptura, coeficiente de atrito e facilidade              

de limpeza[15]. 

Em ambientes internos, propriedades como absorção de água, expansão por umidade,           

resistência à mancha e ao ataque químico, são importantes para garantir um desempenho             

adequado do produto, porém por se tratar de um ambiente menos agressivo, comparado ao              

externo, são menos solicitadas. Já os produtos cerâmicos aplicados em ambientes externos            

requerem propriedades superiores, e além disso, é importante analisar a resistência à            

gretagem, pois encontram-se expostos à ambientes mais severos, como por exemplo, alteração            

climática. 

 

2.1.6 Argamassa de rejuntamento 

Pela ABNT NBR 13754/1996, argamassa de rejuntamento é a argamassa introduzida           

nas juntas de assentamento, espaço regular entre duas placas cerâmicas adjacentes, com o fim              

de preenchê-las. Têm como finalidade absorver as deformações da placa cerâmica, acomodar            

movimentações da base e da placa e impermeabilizar as juntas. Em função das exigências do               

sistema, como flexibilidade, retenção de água, uniformidade de textura, dureza, resistência à            

mancha e aspecto visual,  pode ser preparada à base de[16]: 

● cimento e agregados;  

● cimento; 

● agregados e látex;  

● resina epóxi ou resina furânica.  
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3. PATOLOGIAS EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

Os problemas patológicos manifestam-se quando o desempenho do produto ultrapassa          

o seu limite mínimo de desempenho desejado, ocasionando uma redução em sua vida útil,              

consequências funcionais, estéticas e, em alguns casos, de segurança. Sua origem pode estar             

relacionada com a fase de elaboração do projeto (congênita), execução do serviço            

(construtivas) e utilização desse revestimento ao longo do tempo (adquiridas). Os problemas            

com origem na fase de projeto podem ocorrer devido a má concepção de projeto ou por                

projeto inadequado à aplicação. Já os problemas na execução, ocorrem em função de             

execução não compatível com o especificado e até da mão de obra não capacitada. Enquanto               

os problemas adquiridos ao longo do tempo, são ocasionados por intempéries, ação humana,             

substâncias químicas, entre outros[17]. 

Os componentes manifestam alguns sinais que evidenciam a presença de patologias,           

porém sua origem pode não estar relacionada a este componente, mas sim a outro do sistema                

de revestimento. As patologias mais recorrentes em sistemas de revestimento cerâmico são            

descolamento, fissuração, trincas, gretamento, manchas e deterioração de juntas.         

Normalmente, tais patologias ocorrem com maior frequência e consequências funcionais em           

áreas externas. No entanto, também ocorrem em áreas internas, principalmente em locais            

úmidos, sujeitos a vapor de água e variações bruscas de temperatura[18]. 

 

3.1 Destacamento ou descolamento 

O destacamento é caracterizado pela perda de aderência decorrente de ruptura adesiva            

entre as interfaces base/argamassa colante e argamassa colante/placa cerâmica e da ruptura            

coesiva da argamassa colante e da base. Na Tabela 5 encontram-se as prováveis causas de               

cada tipologia de destacamento. Essa perda de aderência ocorre quando as tensões que surgem              

no sistema de revestimento cerâmico, resultante da movimentação do conjunto de camadas,            

ultrapassam a capacidade de absorção de deformação das ligações, de elasticidade e            

acomodação de movimentação nas juntas[18]. 

Em geral, os primeiros sinais de destacamento que o sistema apresenta é a ocorrência              

de um som oco nas placas cerâmicas quando percutidas e empolamento em partes da camada               

de acabamento. O destacamento tem como consequência perigo de danos humanos e material,             

criação de condições propícias para infiltração de água e alteração no aspecto visual[19].  
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Tabela 5 - Tipo de destacamento e suas causas 

Tipo de ruptura Origem dos fenômenos 

Ruptura coesiva da base Base que não apresenta coesão adequada, sem condições para 
receber um revestimento 

Ruptura adesiva base/argamassa 
colante 

Contaminação da base por pó, ou base demasiada quente ou 
seco no momento da aplicação da argamassa, ou argamassa 

inadequada para o grau de absorção de água do suporte 
Ruptura coesiva da argamassa 

colante 
Utilização prematura do revestimento, antes da argamassa ter 

adquirido o desempenho necessário 

Ruptura adesiva argamassa 
colante/placa cerâmica 

Aplicação de argamassa que já tenha ultrapassado o seu 
tempo em aberto ou de argamassa que não é adequada para o 

grau de porosidade dos ladrilhos 
Fonte: BENTO, 2009 

 

As principais causas para os destacamentos são[5]: 

● mão de obra não qualificada; 

● áreas de trabalho muito extensa; 

● deformação da base, variações higrotérmicas e de temperatura;; 

● utilização da argamassa colante com o tempo em aberto excedido; 

● ausência de detalhes construtivos (vergas, contravergas, juntas); 

● pressão de aplicação inadequada; 

● execução do revestimento sobre base recém executada; 

● infiltração de água; 

● contaminação do tardoz da peça e da superfície de assentamento. 

 
3.2 Trincas, fissuras e gretamento 

A principal diferença entre trincas, fissuras e gretamento é o tamanho da abertura da              

ruptura. Trincas são rupturas nas placas cerâmicas, produzidas por esforços mecânicos, com            

aberturas superiores a 1 mm e que causam separação total das mesmas. Enquanto fissura e               

gretamento possuem abertura inferior a 1 mm, onde na fissura são rompimentos na placa              

cerâmica sem ruptura total e gretamento é uma série de aberturas na superfície esmaltada da               

placa[20]. 

As principais causas, segundo Campante e Baía (2003), de trincas, fissuras e            

gretamento são: 

● Dilatação e retração das placas cerâmicas: quando há variação de temperatura           

e/ou umidade, gera um estado de tensões internas que ao ultrapassar o limite de              
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resistência da placa, provocam trincas e fissuras. E quando ultrapassa o limite de             

resistência da camada de esmalte ocorre o gretamento; 

● Deformação estrutural excessiva: a deformação da estrutura provoca tensões que          

serão transmitidas para a alvenaria e revestimentos. Quando essas deformações          

não são totalmente absorvidas, pode ocorrer trincas, fissuras e gretamento,          

podendo até ocasionar o descolamento da placa. 

● Ausência de detalhes construtivos: detalhes como vergas e contravergas nas          

aberturas de janelas e portas, pingadeiras nas janelas, platibandas e juntas de            

movimentação ajudam a dissipar as tensões que chegam aos revestimentos; 

● Retração da argamassa de fixação: ocorre principalmente quando utiliza-se         

argamassa de fixação dosada em obra, pois quando ocorre a hidratação do            

cimento ocorre retração da argamassa, podendo tornar a superfície da placa           

convexa e tracionada, com o consequente aparecimento das trincas, fissuras e           

gretamento. 

 

O que determina, na maioria dos casos, se o revestimento cerâmico irá fissurar ou              

descolar, é a resistência ao corte do sistema de colagem. Quando a aderência é elevada ocorre                

fissuração e quando esta é baixa ocorre descolamento. Com a fissuração, trincamento e             

gretamento, ocorre um aumento da possibilidade de descolamento, de infiltração de água e             

também degradação do aspecto visual por acúmulo de sujeira[18].  

 

3.3 Manchas 

Manchas e eflorescências são uns dos problemas observados em revestimentos          

cerâmicos e que podem estar relacionados a problemas de infiltrações de água por falhas ou               

porosidade dos componentes, lavagem do revestimento com substâncias agressivas, excesso          

de umidade na argamassa e presença de impurezas, tais como óxidos e hidróxidos de ferro[21]. 

 

3.3.1 Mancha d’água 

Mancha d’água é descrita como alteração de tonalidade abaixo da superfície esmaltada            

e do engobe da peça cerâmica quando em contato com umidade. Ocorre com maior frequência               

a partir das bordas, a alteração de tonalidade pode corresponder a variações de cinza ou               
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padrões diferentes de coloração e as manchas desaparecem quando as peças são secas em              

estufa ou requeimadas.  

As principais causas de aparecimento da mancha d’água estão relacionadas às           

características do esmalte, engobe, suporte e falha de alguma parte da estrutura, como             

vazamentos hidráulicos e infiltrações. As manchas nos engobes podem ser causadas por[22]: 

● presença de umidade no engobe, que consiste no escurecimento da superfície de            

uso das placas. É o caso mais comum, sendo os outros derivações deste; 

● migração de corantes orgânicos juntamente com a água, favorecido por          

rejuntamento mal executados e presença de recortes nas placas; 

● cristalização de sais solúveis, transportados na forma de solução aquosa até o            

engobe; 

● proliferação de fungos dentro da camada de engobe, favorecida pela umidade           

presente, apresentando tons conforme a variedade de fungos.  

 

3.3.2 Eflorescência 

Eflorescência é uma patologia caracterizada pelo depósito salino de cor esbranquiçada           

na superfície do revestimento cerâmico. Tais depósitos são resultados da migração de sais             

solúveis, presente na alvenaria, argamassas de emboço, fixação ou rejuntamento, pela ação da             

água através de poros dos componentes de revestimento, como rejunte e placa cerâmica não              

esmaltada, que ao entrar em contato com o ar solidificam. Esta água pode ter como origem                

infiltrações em trincas, fissuras, vazamento de tubulações ou de etapas da construção. Como             

forma de prevenir a eflorescência, pode-se adotar as seguintes precauções[5,20]: 

● Reduzir o consumo de cimento Portland na argamassa ou utilizar cimento com baixo             

teor de álcalis na produção; 

● Utilizar placas cerâmicas de boa qualidade, ou seja, queimadas em altas temperaturas,            

eliminando assim sais solúveis e umidade residual; 

● Garantir o tempo necessário para secagem de todas as camadas anteriores ao            

assentamento das placas cerâmicas; 

● Evitar o uso de substâncias agressivas, como ácido clorídrico, na limpeza do            

revestimento logo após o rejuntamento. 
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3.4 Deterioração de juntas 

As juntas são responsáveis pela estanqueidade do revestimento cerâmico e pela           

capacidade de absorver deformações. Sua deterioração afeta diretamente a argamassa de           

preenchimento das juntas, mas também, de forma indireta, o desempenho de todo o sistema de               

revestimento cerâmico. Essa patologia pode manifestar-se de duas formas, sendo elas perda            

de estanqueidade da junta ou pelo envelhecimento do material de preenchimento[20].  

A perda de estanqueidade está relacionada a um conjunto de fatores. Logo após a              

execução, procedimentos incorretos de limpeza provocam deterioração do material, enquanto          

ataques de agentes agressivos presentes no meio e solicitações mecânicas, devido a            

movimentações estruturais, resultam em fissuras ou até mesmo trincas, facilitando infiltração.           

Quando somados, tais fatores comprometem a integridade do sistema, podendo causar outras            

patologias como descolamento e eflorescência[5]. 

Outro problema que pode ocorrer é o preenchimento superficial da junta, formando            

uma camada fina e frágil de proteção, que favorece o desprendimento da argamassa de              

rejuntamento do revestimento cerâmico, deixando a placa cerâmica exposta, favorecendo          

assim o surgimento de outras patologias[13].  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

Neste projeto foram produzidos 7 tipos de sistemas de revestimento cerâmico, com e             

sem chapisco/emboço, conforme a Tabela 6 para análise comparativa de patologias e força de              

aderência quando as placas cerâmicas são aplicadas diretamente sobre o bloco. Para tal, foi              

necessário preparar a superfície de aplicação, argamassas, realizar assentamento do          

revestimento cerâmico, entre outros procedimentos, que estão descritos nos itens a seguir,            

conforme indicado pela ABNT NBR 13754/1996. Os painéis pilotos de teste foram            

produzidos no segundo pavimento de um canteiro de obra do empreendimento Blessed,            

localizado no Jardim Aquarius, São José dos Campos - São Paulo, disponibilizado pela             

construtora MVituzzo. Todos os materiais foram cedidos pela construtora MVituzzo e MZ3            

Engenharia. Os procedimentos de assentamento foram realizados pelo mestre de obra. 

 

Tabela 6 - Combinações de materiais para execução do sistema de revestimento cerâmico 

Base Placa 
cerâmica Argamassa colante industrializada Sistema 

Com chapisco + emboço 
(Reboco) BIII 

AC I R-I 
AC III R-III 

AC I + Baucryl AC PLUS R-IA(4,3L) 

Diretamente sobre o 
bloco BIII 

AC I S-I 
AC III S-III 

AC I + Baucryl AC PLUS S-IA(3,8L) 
AC I + Baucryl AC PLUS  S-IA(4,3L) 

Fonte: Elaboração própria  

 

4.1 Superfície de aplicação do revestimento cerâmico 

Os blocos de concreto utilizados no estudo foram de 14 MPa da marca 2W. Como o                

objetivo do trabalho é eliminar camadas anteriores à argamassa colante, portanto foram            

preparadas superfícies com e sem reboco. As paredes sem reboco não receberam nenhum             

tratamento superficial, como pode ser visto na Figura 2.a, e as paredes com reboco, Figura               

2.b, foram produzidas segundo as recomendações da ABNT NBR 13754/1996. Limpou-se a            

superfície de aplicação da argamassa colante garantindo que a mesma estava isenta de pó,              

óleos ou qualquer outro material que pudesse prejudicar a aderência da argamassa. 
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Figura 2 - Superfícies de aplicação do revestimento cerâmico a) sem reboco e b) com reboco. 

 

Fonte: Fotografia Própria 

 

4.2 Preparação do revestimento cerâmico 

As placas cerâmicas esmaltadas da tipologia BIII utilizadas durante o estudo foram             

fabricadas pela empresa Incepa e possuem tamanho 32x59 cm. As placas cerâmicas possuem             

esmalte completamente branco. Foi feita uma inspeção visual e técnica, analisando se a             

codificação do produto estava de acordo com o especificado, se as placas cerâmicas             

encontravam-se secas e isentas de pó, engobes, pulverulentos ou partículas soltas, em especial             

no tardoz. 

Também foram realizados ensaios para caracterização das placas cerâmicas. Para os           

ensaios foram utilizadas placas cerâmicas do mesmo lote que as placas utilizadas na             

confecção dos painéis de ensaio. Realizaram-se quatro ensaios, sendo eles: determinação da            

absorção de água, resistência ao gretamento, expansão por umidade e resistência à mancha             

d’água. 

Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios Cerâmicos do Centro            

Cerâmico do Brasil (CCB) localizado em Santa Gertrudes/SP. O ensaio de absorção de água              

seguiu as recomendações descritas no anexo B da ABNT NBR 13818/97. A determinação da              

resistência ao gretamento foi realizado em peças cortadas com dimensões de 29,5cm x 32cm e               

conforme as recomendações do anexo F da ABNT NBR 13818/97. Para o ensaio da              

determinação da expansão por umidade, foram utilizadas amostras no tamanho de 35mm x             

100mm e um relógio comparador com quatro casas decimais, conforme descrito no anexo J da               

ABNT NBR 13818/97. Já o ensaio de resistência à mancha d’água foi realizado conforme              

procedimento interno da laboratório do CCB, onde 20cm dos corpos-de-prova são imergidos            

em um tanque de água por 30 min e posteriormente é feita uma análise visual. 
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4.3 Preparação de argamassa colante industrializada 

As duas argamassas colantes industrializadas utilizadas são produzidas pela Weber -           

Quartzolit. Na preparação das argamassas sem o aditivo, para cada saco de 20 kg foi utilizado                

3,8 L de água. Já para a produção da argamassa aditivada, para cada saco de 20 kg foi                  

utilizado 3,3 L de água e 500 mL do aditivo Baucryl AC PLUS, totalizando 3,8 L de líquido. 

Para a produção da argamassa AC I aditivada, primeiramente foi feita a diluição de              

500 mL de aditivo em 3,3 L de água em um balde, como mostra a Figura 3.a. A seguir, em                    

um recipiente de mistura, foi adicionado um saco de AC I e, logo em seguida, adicionou-se a                 

solução de água com aditivo, Figura 3.b. Com o auxílio de um misturador, Figura 3.c, foi                

feita a mistura das matérias primas até se obter uma argamassa sem grumos, pastosa e               

aderente. 

Para os aditivos iniciarem sua ação, a argamassa colante preparada ficou em repouso             

por um período de 15 min., conforme indicado na embalagem do produto, e a seguir foi                

novamente amassada até atingir a textura da Figura 3.d. 

 

Figura 3 - Preparação da argamassa AC I aditivada 

 

Fonte: Fotografia Própria 

 

 

 



31 

Porém, ao preparar a argamassa AC I aditivada com a quantidade de líquido             

estabelecida anteriormente (3,8 L), percebeu-se que o tempo em aberto da argamassa contida             

no balde, intervalo máximo de tempo no qual a argamassa colante pode ser utilizada depois de                

misturada - cerca de 2 a 2,5 h[23], diminui muito. Assim passou-se a utilizar 500 mL de                 

aditivos diluídos em  3,8 L de água, totalizando 4,3 L de líquido.  

Os procedimentos acima foram repetidos na produção das argamassas AC I e AC III,              

porém utilizando somente água. 

 

4.4 Assentamento do revestimento cerâmico 

Os procedimentos de assentamento do revestimento cerâmicos são os mesmos para           

base com ou sem reboco. O assentamento das placas cerâmicas foi realizado de baixo para               

cima e uma fileira por vez. Utilizou-se um nivelador a laser como guia para o assentamento.                

Neste trabalho trabalhou-se com placas cerâmicas com área superficial maior que 900 cm2,             

portanto foi utilizado uma desempenadeira com formato dos dentes quadrados e de tamanho             

8x8x8 mm, conforme especificado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Formato de desempenadeira com base na área superficial da placa cerâmica 

Área S da superfície das placas cerâmicas (cm2) Formato dos dentes da desempenadeira (mm) 

S < 400 Quadrados 6 x 6 x 6 

400 ≤ S ≤ 900 Quadrados 8 x 8 x 8 

S ≥ 900 Quadrados 8 x 8 x 8 

Fonte: ABNT NBR 13754/1996 

 

Com o lado liso da desempenadeira, estendeu-se verticalmente argamassa colante na           

base (parede), formando uma camada de espessura uniforme. Com uma quantidade adicional            

de argamassa, aplicou-se o lado dentado da desempenadeira na horizontal, formando cordões            

que facilitam o nivelamento e a fixação das placas cerâmicas, como mostra a Figura 4.a. O                

mesmo procedimento foi realizado no tardoz da placa cerâmica, conforme a Figura 4.b, pois              

para placas cerâmicas com área ≥ 900 cm2, o ideal é utilizar colagem dupla. 

Aplicou-se a placa cerâmica sobre os cordões de argamassa colante ligeiramente fora            

da posição. Em seguida, arrastou-a pressionando perpendicularmente aos cordões até sua           

posição final. Ao atingir a posição final, foram aplicados golpes suaves com um martelo de               
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borracha, para se obter maior acomodação, Figura 5.a. Repetiu-se os procedimentos descritos            

acima para todas as placas cerâmicas, obtendo-se como resultado painéis iguais ao da Figura              

5.b. E foram deixados espaços entre as placas cerâmicas, configurando-se as juntas de             

assentamento.  

 

Figura 4 - Aplicação da argamassa colante 

 

Fonte: Fotografia Própria 

 

Figura 5 - Assentamento do revestimento cerâmico 

 

Fonte: Fotografia Própria 

 

4.5 Ensaio de resistência de aderência à tração 

Para analisar a força de aderência após a cura de 28 dias das argamassas colantes               

utilizada no assentamento, realizou-se o ensaio de resistência de aderência à tração. O ensaio              

de aderência foi realizado pela empresa Falcão Bauer, utilizando um dinamômetro Kratos -             

Célula de Carga de 20kN e conforme o indicado no Anexo A da ABNT NBR 13754/1996.                
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Este ensaio consiste na determinação da tensão de aderência de um revestimento cerâmico             

pela aplicação de uma força de tração simples normal, aplicada em uma pastilha metálica              

colada no corpo-de-prova, força esta aplicada a uma determinada velocidade.  

Foram ensaiados seis corpos-de-prova para cada sistema. O corpo-de-prova é parte do            

revestimento cerâmico, com seção quadrada com 100 mm de lado e delimitada por corte até a                

superfície da base. Os corpo-de-prova foram escolhidos aleatoriamente, tendo o cuidado de            

verificar a inexistência de som cavo. 

Para colar a pastilha metálica na superfície de ensaio, foi preparado um adesivo             

plástico cinza da marca Maxi Rubber com adição de catalisador. Para a sua sustentação              

durante a colagem, foi realizado um corte até a superfície da base abaixo da pastilha metálica                

e utilizou-se escora plástica para sustentar a mesma até a secagem completa da massa plástica,               

como mostra a Figura 6.a. Após a secagem da cola, com auxílio de um dispositivo de corte e                  

usando o contorno da pastilha metálica como guia para o disco, cortou-se o revestimento              

cerâmico, conforme Figura 6.b. 

Acoplou-se o equipamento de tração à pastilha metálica (Figura 7) e aplicou-se o             

esforço de tração perpendicularmente ao corpo-de-prova até a ruptura. A carga de ruptura do              

corpo-de-prova, em newtons, foi anotada. Analisou-se a forma de ruptura do corpo-de-prova.            

Repetiram-se os mesmos procedimentos para todos os corpos-de-prova. 

 

Figura 6 - Preparação dos corpos-de-prova 

 

Fonte: Fotografia Própria 
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Figura 7 - Acoplamento do equipamento de tração 

 

Fonte: Fotografia Própria 

 

4.6 Análise do espaço cor L*a*b* 

Para avaliar a cor da placa cerâmica antes e após molhamento da mesma, foi utilizado               

o espaço de cor L*a*b*, também conhecido como espaço de cor CIELAB, onde expressa a               

cor do objeto por meio de medidas quantitativas (coordenadas cromáticas). Esse espaço de cor              

é muito utilizado pois correlaciona os valores da cor com a percepção visual.[24] 

As medidas foram realizadas próximas ao recorte para o teste de aderência (região 1),               

próxima a borda da peça (região 2) e no centro da peça (região 3), como mostra a Figura 8.                   

As determinações de coordenadas cromáticas foram realizadas nos sistemas secos (após 28            

dias de cura) e após 30 minutos em que as superfícies foram completamente molhadas. As               

zonas de análise foram previamente limpas com álcool para remover qualquer substância que             

pudesse alterar o resultado. Para as medidas das coordenadas cromáticas (L*, a*, b*),             

utilizou-se um espectrofotômetro de reflectância Konica Minolta, modelo CM-2500d,         

configurado com iluminante D65, observação a 10° e brilho incluso.  

 

Figura 8 - Zonas de análise do espaço cor L*a*b* 

 

Fonte: Fotografia Própria 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Caracterização da placa cerâmica 

Abaixo encontram-se os resultados dos ensaios de caracterização das placas cerâmicas           

realizadas pelo Laboratório de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil. Os            

relatórios completos estão disponíveis no ANEXO A e B deste trabalho. Na Tabela 8              

encontram-se os resultados do ensaio de determinação da absorção de água das placas             

cerâmicas do mesmo lote utilizadas neste projeto. E como esperado para placas cerâmicas da              

tipologia BIII, todos as peças apresentaram resultados de absorção de água superior a 10%,              

indicando que estão em conformidade com a norma. 

 

Tabela 8 - Absorção de água 

Corpo de Prova Absorção de água (± 0,3 %) 

1 20,5 

2 20,3 

3 19,9 

4 20,5 

5 20,9 

Valor médio (%) 20,4 

Valor máximo 
(%) 20,9 

Fonte: Relatório de ensaio CCB (ANEXO A) 

 

Na Tabela 9 estão os resultados do ensaio de resistência ao gretamento antes da              

queima, antes da autoclave e depois da autoclave. O procedimento de requeima a uma              

temperatura de 500°C por um período de 2h foi necessário, pois como a idade de fabricação                

da peça era maior do que quatro meses, pode ter ocorrido expansão por umidade, portanto               

essa etapa tem como finalidade eliminar a expansão. Como pode ser visto na Tabela 9, as                

placas cerâmicas não apresentaram gretamento, indicando que a camada esmaltada de           

revestimento não possui fissuras capilar e estão dentro do especificado na norma. 

Os resultados do ensaio da determinação da expansão por umidade estão na Tabela 10.              

De acordo com a ABNT NBR 13818/97 um valor de expansão por umidade acima de 0,06%                

(0,6mm/m) pode contribuir para problemas, comprometendo a aderência das placas cerâmicas           

e levar ao desplacamento e até contribuir para o gretamento de peças esmaltadas. Todos os               
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resultados obtidos foram bem abaixo do limite estipulado pela norma, indicando estabilidade            

dimensional da placa cerâmica, e com isso o risco de desplacamento é minimizado.[25] 

 

Tabela 9 - Resistência ao gretamento 

Corpo de Prova Antes da Queima Antes da Autoclave Depois da Autoclave 

1 Não Gretou Não Gretou Não Gretou 

2 Não Gretou Não Gretou Não Gretou 

3 Não Gretou Não Gretou Não Gretou 

4 Não Gretou Não Gretou Não Gretou 

5 Não Gretou Não Gretou Não Gretou 
Fonte: Relatório de ensaio CCB (ANEXO A) 

 

Tabela 10 - Expansão por umidade 

Corpo de Prova Expansão (%) Expansão (mm/m) 

1 0,005 0,05 

2 0,005 0,05 

3 0,002 0,02 

4 0,005 0,05 

5 0,006 0,06 

Média 0,005 0,05 

Máximo 0,006 0,06 
Fonte: Relatório de ensaio CCB (ANEXO A) 

 

E por fim, na Tabela 11 estão os resultados qualitativos do ensaio de resistência à               

mancha d’água, que por sua vez não é uma exigência normativa, porém é uma das patologias                

mais recorrentes em placas cerâmicas aplicadas em áreas molháveis e molhadas, o que torna              

sua análise importante. Todos os corpos-de-prova, após um período de 30 min submergidos             

em água, apresentaram mudança visível ao olho nú na coloração da placa, isso está              

relacionado à alta taxa de absorção de água das placas cerâmicas de tipologia BIII e a natureza                 

dos esmaltes que dão acabamento superficial a tipologia, sendo um engobe permeável e um              

esmalte de base transparente. 
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Tabela 11 - Resistência à mancha D'Água 

Corpo de Prova Resultado 

1 Visível 

2 Visível 

3 Visível 

4 Visível 

5 VIsível 
Fonte: Relatório de ensaio CCB (ANEXO B) 

 

5.2 Ensaio de resistência de aderência à tração 

A resistência de aderência, Ra, é calculada pela razão entre a carga de ruptura em               

newtons e a área da pastilha metálica em mm2. Na Tabela 12 encontram-se os resultados do                

ensaio de arrancamento já convertidos em resistência de aderência à tração das placas             

cerâmicas após 28 dias de cura do sistema. 

 

Tabela 12 - Resistência de aderência (MPa) dos corpos-de-prova após 28 dias de cura 

 Resistência de aderência à tração (MPa) 

CP R-I R-III R-IA(4,3L) S-I S-III S-IA(3,8L) S-IA(4,3L) 

1 0,80 0,37 0,44 0,34 0,46 0,66 0,36 

2 0,68 0,36 0,47 0,27 0,73 0,30 0,47 

3 0,51 0,25 0,47 0,95 1,01 0,29 0,35 

4 0,38 0,28 0,43 0,57 0,85 0,38 0,39 

5 0,35 0,34 0,36 0,43 0,34 0,22 0,66 

6 0,34 0,27 0,43 0,74 1,07 0,38 0,37 

Média 0,51 0,31 0,43 0,55 0,74 0,37 0,43 

Desvio 
Padrão 0,192 0,051 0,040 0,258 0,294 0,154 0,119 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Comparando as médias do ensaio de arrancamento (Tabela 12), o sistema que atingiu             

o maior resultado foi AC III sobre o bloco (S-III). Ainda comparando as médias, é possível                

observar que as placas cerâmicas que foram aplicadas diretamente sobre o bloco possuem             

resistência de aderência maior ou igual que as placas aplicadas sobre o reboco, mas ainda não                

se pode afirmar que são melhores, pois é preciso analisar o tipo de ruptura. E ao comparar                 
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sistemas com AC I e AC I aditivada, observou-se que a resistência foi maior sem a adição do                  

aditivo.  

Ao comparar os desvios padrões dos sistemas ensaiados, percebe-se que, embora o            

sistema R-I também tenha apresentado um desvio padrão significativamente grande, de modo            

geral, o desvio padrão dos painéis sem reboco foram maiores do que os painéis com reboco.                

Um desvio padrão maior significa que os valores da amostra estão variando entre si, isso pode                

ser resultado da falta de tratamento superficial das paredes sem reboco, o que tem como               

consequência uma falta de nivelamento da base, que as camadas de revestimento anteriores a              

argamassa colante proporcionam, porém não se pode afirmar tal fato, sendo necessário mais             

estudos.  

 

Figura 9 - Gráfico de resistência de aderência à tração dos sistemas de vedação

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Com os dados da Tabela 12, produziu-se o gráfico de comparação da resistência de               

aderência à tração dos sistemas ensaiados da Figura 9. A ABNT NBR 13754/1996, estabelece              

que em revestimento de paredes internas com placas cerâmicas, com idade igual ou superior a               

28 dias de cura e considerando um grupo de seis corpos-de-prova, pelo menos quatro valores               
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de resistência de aderência à tração devem ser iguais ou maiores que 0,3 MPa para serem                

aceitos. Seguindo essa regra, na Figura 9 vemos que os somente o sistema R-III não foi                

aprovado no ensaio de arrancamento, pois três de seus valores foram abaixo do mínimo              

exigido. Isso pode ter acontecido devido ao tipo de areia utilizada, pela quantidade de cal, o                

traço da argamassa, entre outros fatores que poderiam influenciar a resistência da argamassa             

cimentícia. 

 

Figura 10 - Tipos de ruptura no ensaio de resistência de aderência à tração 

 

Fonte: ABNT NBR 13755:2017 - Anexo A 

 

Tão importante quanto os valores de resistência de aderência obtidos é a análise da              

forma de ruptura. A ruptura do corpo-de-prova pode ocorrer aleatoriamente entre qualquer            

uma das interfaces ou no interior de uma das camadas que constituem o revestimento, como               

mostra a Figura 10. Analisando os corpos de prova rompidos, verificou-se seis formas de              

ruptura: ruptura na interface placa cerâmica/argamassa colante (A), ruptura na argamassa           
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colante (B), ruptura na argamassa de revestimento (C), ruptura na interface emboço/chapisco            

(D), ruptura interface argamassa colante/base (E) e ruptura interface cola/pastilha (F). A            

Tabela 13 apresenta os tipos de rupturas dos corpos-de-prova e suas respectivas porcentagens. 

 

Tabela 13 - Tipo de ruptura dos corpos-de-prova após 28 dias de cura 

 Tipo de ruptura 

CP R-I R-III R-IA(4,3L) S-I S-III S-IA(3,8L) S-IA(4,3L) 

1 100% C 100% C 100% C 100% A 100% F 50% A + 50% F 100% A 

2 100% A 100% C 100% C 100% A 100% B 100% A 100% A 

3 20% C + 80% D 100% C 100% B 100% B 100% A 100% A 100% A 

4 100% C 100% C 100% C 100% A 100% A 100% A 100% B 

5 30% C +70% D 100% C 100% C 100% A 100% E 100% A 100% B 

6 100% B 100% C 100% B 100% A 100% A 100% A 100% B 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 13, percebe-se que nos sistemas aplicados sobre o              

reboco a fratura predominante foi do tipo C, ou seja, no interior da argamassa de               

revestimento. Enquanto nos sistemas aplicados diretamente sobre o bloco, predominou-se a           

fratura do tipo  A, na interface argamassa colante/placa cerâmica. 

Quando a ruptura ocorre no interior da argamassa de revestimento (tipo C), como na              

Figura 11, significa que a resistência da argamassa colante é maior que a resistência da               

argamassa cimentícia, portanto a resistência de aderência à tração real é maior do que o               

resultado obtido no ensaio. Para os profissionais da área de construção civil a situação ideal é                

que a ruptura aconteça no interior da argamassa de revestimento, pois assim a probabilidade              

da placa cerâmica descolar é menor. E mesmo o sistema R-III não sendo aceito pela norma                

quanto a resistência de aderência, todos os corpos-de-prova apresentaram ruptura do Tipo C. 

Enquanto a ruptura na interface placa cerâmica/argamassa colante (Tipo A) ocorre           

devido a maior aderência da argamassa colante ao substrato (bloco). Essa maior aderência ao              

substrato pode ter relação com a porosidade e absorção de água, onde o substrato possui               

maior porosidade e absorção que a placa cerâmica.[26]  
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Figura 11 - Ruptura no interior da argamassa de revestimento 

 

Fonte: Fotografia Própria 

 

As fotos do ensaio de ruptura estão no relatório do ensaio de resistência de aderência à                

tração produzidos pela Falcão Bauer no ANEXO C. 

 

5.3  Análise do espaço cor L*a*b* 

O espaço de cor é um sistema tridimensional de coordenadas, onde cada eixo refere-se              

a uma cor primária, como pode ser visto na Figura 12. Para produção de uma determinada                

cor, é necessário uma certa quantidade de cor primária, e a essa quantidade é atribuído um                

valor sobre o eixo correspondente no sistema CIELAB. Nesse sistema o L* indica a              

luminosidade, quanto maior seu valor mais claro, o a* é a coordenada vermelho/verde, onde              

quanto maior o seu valor mais próximo do vermelho, e o b* representa a coordenada               

amarelo/azul, quanto maior o seu valor mais amarelo é a amostra.[24] 

 

Figura 12 - Diagrama tridimensional do sistema espaço de cor CIELAB 

 

Fonte: UC - Óptica física: teoria, experimentos e aplicações (USP,2016)[27] 
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A partir da Tabela 14 até a Tabela 20, encontram-se os valores das coordenadas 

cromáticas do ensaio de todos os sistemas de vedação. 

 

Tabela 14 - AC I sobre o reboco (25 min) 

 Antes de molhar Após molhar 

Ponto de medição L* a* b* L* a* b* 

1 89,73 0,67 1,25 89,72 0,70 1,27 

2 90,07 0,62 1,25 90,04 0,62 1,27 

3 89,75 0,67 1,23 89,71 0,69 1,26 

Média 89,85 0,65 1,24 89,82 0,67 1,27 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 15 - AC III sobre o reboco (26 min) 

 Antes de molhar Após molhar 

Ponto de medição L* a* b* L* a* b* 

1 89,85 0,57 1,18 89,77 0,55 1,20 

2 89,75 0,59 1,17 89,74 0,57 1,18 

3 89,78 0,53 1,20 89,72 0,53 1,19 

Média 89,79 0,56 1,18 89,74 0,55 1,19 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 16 - AC I aditivada (4,3L) sobre o reboco (26 min) 

 Antes de molhar Após molhar 

Ponto de medição L* a* b* L* a* b* 

1 89,42 0,57 0,96 89,47 0,52 0,90 

2 89,46 0,54 0,93 89,53 0,52 0,95 

3 89,28 0,56 0,89 89,37 0,58 0,93 

Média 89,39 0,56 0,93 89,46 0,54 0,93 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 17 - AC I sobre o bloco (24 min) 

 Antes de molhar Após molhar 

Ponto de medição L* a* b* L* a* b* 

1 89,80 0,55 1,12 89,87 0,55 1,13 

2 89,65 0,57 0,99 89,66 0,59 1,02 

3 89,62 0,54 0,98 89,60 0,55 0,98 

Média 89,69 0,55 1,03 89,71 0,56 1,04 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 18 - AC III sobre o bloco (24 min) 

 Antes de molhar Após molhar 

Ponto de medição L* a* b* L* a* b* 

1 89,38 0,57 0,92 89,41 0,59 0,94 

2 89,64 0,50 0,95 89,69 0,52 1,01 

3 89,48 0,60 1,01 89,47 0,60 1,04 

Média 89,50 0,56 0,96 89,52 0,57 1,00 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 19 - AC I aditivada (3,8 L) sobre o bloco (24 min) 

 Antes de molhar Após molhar 

Ponto de medição L* a* b* L* a* b* 

1 89,43 0,57 0,92 89,34 0,57 0,94 

2 89,51 0,53 0,88 89,48 0,52 0,97 

3 89,48 0,56 0,94 89,42 0,55 0,96 

Média 89,47 0,55 0,91 89,41 0,55 0,96 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 20 - AC I aditivada (4,3L) sobre o bloco (29 min) 

 Antes de molhar Após molhar 

Ponto de medição L* a* b* L* a* b* 

1 90,03 0,63 1,23 90,02 0,62 1,24 

2 89,95 0,59 1,38 90,02 0,59 1,28 

3 89,85 0,67 1,21 89,80 0,67 1,22 

Média 89,94 0,63 1,27 89,95 0,63 1,25 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A diferença de total de cor, ∆E*, entre o padrão e a amostra, pode ser quantificada no                 

diagrama L*a*b* (Figura 13) proposto por Berns (2000). A distância entre a amostra (ponto              

C) e o padrão (ponto A) é dada pela Equação 1. Essa equação estabelece a magnitude da                 

diferença total de cor, indicando quão próxima a sua amostra está do padrão. a*  

 

∆E* =  √(∆L )* 2 + (∆a )* 2 + (∆b )* 2 (Equação 1) 

 

Figura 13 - Diagrama de cálculo de ΔE no diagrama CIELAB 

 
Fonte: OLIVEIRA, Danielle Ferreira - Dissertação Mestrado (PUC,2006)[28] 

 

Utilizando a Equação 1, calculou-se a diferença total de tonalidade para as superfícies             

esmaltadas de todos os sistemas ensaiados e na Figura 14 temos a comparação entre eles.               
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Com bases nesses resultados, é possível afirmar que, diferente do esperado e com exceção do               

sistema S-IA(3,8L), a diferença de tonalidade foi menor nas placas cerâmicas aplicadas            

diretamente sobre o bloco e que a diferença de tonalidade em todas as placas foi muito                

pequena, sendo a maior variação um valor de 0,0781, indicando que não houve penetração de               

água na placa cerâmica. 

 

Figura 14 - Gráfico da diferença de cor total dos sistemas de vedação 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

As variações de tonalidades encontradas nas placas cerâmicas ensaiadas não são           

perceptíveis ao olho humano, pois segundo a literatura, o olho humano só consegue perceber              

uma diferença na tonalidade no objeto quando a diferença total de cor (∆E*) for maior ou                

igual a 1 (um).[29] 

Realizando uma inspeção visual nas placas cerâmicas, a única patologia encontrada foi            

uma trinca do tipo “fio de cabelo” em uma placa do sistema S-IA(3,8L), provavelmente um               

defeito de fabricação do produto. Esse tipo de trinca é característica da peça cerâmica devido               

a choque térmico no forno. 

As camadas de revestimentos anteriores a argamassa colante tem como finalidade           

preparar a base para receber o revestimento cerâmico e absorver tensões e movimentações             

existentes no sistema. Com a remoção dessas camadas a atenção com a preparação da base e                
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aplicação de argamassa colante deve ser redobrada, a fim de minimizar possíveis problemas,             

como o desplacamento, por falta de argamassa colante e nivelamento. 

As placas cerâmicas da tipologia BIII são caracterizadas pela alta porosidade. E essa             

alta porosidade proporciona maior adesividade da argamassa colante a placa cerâmica. 

Vale ressaltar que todos os resultados referem-se à prazos de 28 dias de cura, não               

tendo sido avaliado à evolução do sistema e dos materiais envolvidos para períodos superiores              

à este. E também que os resultados só são válidos para os sistemas ensaiados sobre as                

condições experimentais investigadas neste trabalho. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com exceção do sistema onde a placa cerâmica foi aplicada sobre o reboco utilizando              

argamassa colante AC III, todos os outros sistemas de revestimento preparados são adequados             

para aplicação em áreas molháveis e molhadas, em relação a aderência da placa cerâmica ao               

substrato. E os resultados de aderência das placas assentadas diretamente no bloco foram bem              

semelhantes aos aplicados sobre o reboco. 

Em relação à mudança de tonalidade da placa depois do contato com água nos              

sistemas de revestimento, todas apresentaram uma mudança muito pequena, indicando que é            

adequado para aplicação em áreas molháveis e molhadas. 

Mesmo estando expostos a ambientes com variações de temperatura, vibrações          

constantes, sujeira, entre outras condições, os sistemas ensaiados não apresentaram          

patologias, com exceção de uma placa cerâmica do sistema S-IA(3,8L), que apresentou uma             

trinca tipo “fio de cabelo”.  

Portanto, a aplicação de revestimentos cerâmicos da tipologia BIII diretamente sobre           

blocos, para as condições experimentais ensaiadas neste trabalho, mostrou-se eficaz e segura,            

pois atendem os requisitos mínimos de resistência de aderência e não apresentaram            

patologias.  
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Determinação da Absorção de Água

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo B
Data de realização do ensaio: 29/10/2019 a 30/10/2019

Resultados:

Corpo de Prova
Absorção de Água

20,501

( % )

02

03

04

05

--

--

--

--

20,3

19,9

20,5

20,9

--

--

--

--

----

Valor Máximo ( % )

Valor Médio ( % ) 20,4

20,9

Núm. Registro:

Referência:

Produto:

Empresa:

Endereço:

Início:

Conclusão:

Saída:

08963/19

Rua Roque Cecagno esquina Av. Eduardo Cocco, s/n Santa Gertrudes - SP

Lab. de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil

Glacial Snow Acet. 32x59 ret

Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada Entrada: 24/10/2019

Marca: Incepa

-- --

-- --

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U ± 0,02% (Porcelanato e Pastilha de porcelana) / ± 0,3% (Demais grupos de absorção);95 ):
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Prova
Antes

Não Gretou01

da Autoclave

02

03

04

05

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Corpo de

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Depois
da Autoclave

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Não Gretou

Antes
da Requeima

Determinação da Resistência ao Gretamento

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo F
Data de realização do ensaio: 28/10/2019 a 30/10/2019

Resultados: Peça Cortada   /   Dimensão: 29,5cm X 32cm

Núm. Registro:

Referência:

Produto:

Empresa:

Endereço:

Início:

Conclusão:

Saída:

08963/19

Rua Roque Cecagno esquina Av. Eduardo Cocco, s/n Santa Gertrudes - SP

Lab. de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil

Glacial Snow Acet. 32x59 ret

Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada Entrada: 24/10/2019

Marca: Incepa

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U N/A95 ):
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Determinação da Expansão por Umidade em Fervura

Ensaio realizado conforme NBR 13818/97 - Anexo J
Data de realização do ensaio: 30/10/2019 a 01/11/2019

Resultados:

Prova
Expansão

0,00501

(%)

02

03

04

05

0,005

0,002

0,005

0,006

Média

Peça Cortada   /   Dimensão: 35 x 100 mm

Corpo de

0,05

0,05

0,02

0,05

0,06

Expansão
(mm/m)

0,005 0,05

Máximo 0,006 0,06

Placa sem uso ou usadas e produzidas há meses ou anos.

Núm. Registro:

Referência:

Produto:

Empresa:

Endereço:

Início:

Conclusão:

Saída:

08963/19

Rua Roque Cecagno esquina Av. Eduardo Cocco, s/n Santa Gertrudes - SP

Lab. de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil

Glacial Snow Acet. 32x59 ret

Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada Entrada: 24/10/2019

Marca: Incepa

Observações:
Até a data de 27/03/2016, o LabCCB executava o ensaio da Determinação da Expansão por Umidade utilizando placas cerâmicas inteiras e o paquímetro como instrumento de
medição do comprimento. Esta metodologia gerava uma incerteza de medição de 0,13mm/m, para placas com comprimento de 300mm. A partir de 28/03/2016 o LabCCB
passou a cortar as amostras no tamanho de 3,5x10cm e a utilizar um relógio comparador com 4 casas decimais para medição do comprimento. A justificativa para esta
mudança foi aumentar a precisão de medição do requisito, que foi alcançado através da diminuição da incerteza de medição para 0,08mm/m ou 0,008%

Incerteza de medição (U ± 0,08 mm/m ou 0,008%.95 ):
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CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE

RELATÓRIO DE ENSAIO

* Os resultados obtidos somente se referem à amostra do material submetido ao(s) ensaio(s).

* Não se admite qualquer responsabilidade à representatividade da amostragem, a menos que esta tenha sido
efetuada mediante nossa própria supervisão. Salvo menção expressa, as amostras foram livremente selecionadas
pelo solicitante.

* O Laboratório de Ensaios Cerâmicos não se torna responsável pela divulgação ou o uso que o solicitante, outra
pessoa ou entidade venha a fazer dos resultados apresentados no presente relatório, em prejuízo ou benefício das
marcas comerciais que o solicitante tenha podido citar como identificação das amostras submetidas a estudo.

* O Laboratório de Ensaios Cerâmicos poderá incluir em seus relatórios, análises, resultados, etc., qualquer outra
avaliação que julgue necessária, ainda que essa não houvesse sido expressamente solicitada.

* O Laboratório de Ensaios Cerâmicos garante a confiabilidade dos resultados contidos no presente relatório de
ensaio e é aplicável o desvio ocorrido nos métodos e equipamentos utilizados.

* Os resultados que são obtidos por meio de cálculos matemáticos são apresentados com valores arredondados.

* A reprodução deste relatório só está autorizada na forma de uma reprodução integral.

* Qualquer parecer expresso neste relatório não faz parte do escopo de acreditação.

Fernando das Dores Silva

CREA nº 5069760740

Gerente Técnico do Laboratório

O Laboratório de Ensaios Cerâmicos, não se torna responsável, em nenhum caso de interpretação ou uso indevido
que se possa fazer deste documento, cuja reprodução parcial ou total, sem autorização expressa deste laboratório,
está totalmente proibida.

O presente documento de nº 08963/19 corresponde à(s) amostra(s) Glacial Snow Acet. 32x59 ret por solicitação da 
empresa Lab. de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil, que consta de 5 página(s).
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Relatório de Ensaios

¨Determinação do Coeficiente de Dilatação Térmica - NBR
13818/97 - Anexo K

¨Determinação da Resistência ao Impacto - NBR 13818/97 -
Anexo Q

¨Determinação da Dureza MOHS - NBR 13818/97 - Anexo V

þDeterminação da Resistência à Mancha D'Agua - Procedimento
Interno

Núm. Registro:

Referência:

Produto:

Empresa:

Endereço:

Início:

Conclusão:

Saída:

08964/19

Rua Roque Cecagno esquina Av. Eduardo Cocco, s/n Santa Gertrudes - SP

Lab. de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil

Glacial Snow Acet. 32x59 ret

Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada Entrada: 24/10/2019

Marca: Incepa

Declarações e Observações
32 cm x 59 cmDimensão Nominal - N

Dimensão de Fabricação - W

Espessura de Fabricação - eW

HU [V1]Tonalidade

RBitola / Tamanho

08/11/2018Data e hora de Fabricação

BIIIGrupo de Absorção de Água

0Classe de Resistência à Abrasão

-Requisição Interna

-Responsável pela Solicitação

-Linha de Produção

-Lote de Fabricação

OBS : Informações de responsabilidade do cliente: Placas enviadas por Eduardo Quinteiro - Unifesp.

Fotos
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ANEXO B - REALATÓRIO DE ENSAIO CCB - 08964/19
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Determinação da Resistência à Mancha D'Agua

Ensaio realizado conforme Procedimento Interno
Data de realização do ensaio: 29/10/2019 a 30/10/2019

Resultados:

Corpo de Prova

01

Resultado

02

03

04

05

Núm. Registro:

Referência:

Produto:

Empresa:

Endereço:

Início:

Conclusão:

Saída:

08964/19

Rua Roque Cecagno esquina Av. Eduardo Cocco, s/n Santa Gertrudes - SP

Lab. de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil

Glacial Snow Acet. 32x59 ret

Placa Cerâmica / Prensada / Esmaltada Entrada: 24/10/2019

Marca: Incepa

þ Vísivel ¨Não Vísivel

þ Vísivel ¨Não Vísivel

þ Vísivel ¨Não Vísivel

þ Vísivel ¨Não Vísivel

þ Vísivel ¨Não Vísivel

Ensaio realizado conforme procedimento interno: os corpos de prova são imergidos verticalmente e sem contato entre 
si em tanque com água, de modo que fiquem pelo menos 20 cm submersos ou 50% da dimensão submersa (em casos 
de placas de pequeno formato). 
Após 30 minutos os corpos de prova são avaliados sob as condições de iluminação de 300 lux, a olho nu ou com 
óculos se usado habitualmente, e a uma distância de aproximadamente 25 a 35 cm, para a determinação se houve ou 
não o aparecimento da mancha d'água.

Observações: Não há.

Incerteza de medição (U N/A95 ):
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CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE

RELATÓRIO DE ENSAIO

* Os resultados obtidos somente se referem à amostra do material submetido ao(s) ensaio(s).

* Não se admite qualquer responsabilidade à representatividade da amostragem, a menos que esta tenha sido
efetuada mediante nossa própria supervisão. Salvo menção expressa, as amostras foram livremente selecionadas
pelo solicitante.

* O Laboratório de Ensaios Cerâmicos não se torna responsável pela divulgação ou o uso que o solicitante, outra
pessoa ou entidade venha a fazer dos resultados apresentados no presente relatório, em prejuízo ou benefício das
marcas comerciais que o solicitante tenha podido citar como identificação das amostras submetidas a estudo.

* O Laboratório de Ensaios Cerâmicos poderá incluir em seus relatórios, análises, resultados, etc., qualquer outra
avaliação que julgue necessária, ainda que essa não houvesse sido expressamente solicitada.

* O Laboratório de Ensaios Cerâmicos garante a confiabilidade dos resultados contidos no presente relatório de
ensaio e é aplicável o desvio ocorrido nos métodos e equipamentos utilizados.

* Os resultados que são obtidos por meio de cálculos matemáticos são apresentados com valores arredondados.

* A reprodução deste relatório só está autorizada na forma de uma reprodução integral.

Fernando das Dores Silva

CREA nº 5069760740

Gerente Técnico do Laboratório

O Laboratório de Ensaios Cerâmicos, não se torna responsável, em nenhum caso de interpretação ou uso indevido
que se possa fazer deste documento, cuja reprodução parcial ou total, sem autorização expressa deste laboratório,
está totalmente proibida.

O presente documento de nº 08964/19 corresponde à(s) amostra(s) Glacial Snow Acet. 32x59 ret por solicitação da 
empresa Lab. de Ensaios Cerâmicos do Centro Cerâmico do Brasil, que consta de 3 página(s).
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ANEXO C - RELATÓRIO DE ENSAIO FALCÃO BAUER
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