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RESUMO 

 

As manifestações patológicas nas estruturas de concreto estão cada vez mais presentes no meio 

urbano atual e podem afetar o desempenho da estrutura. Para solucionar esses problemas, 

podem ser usadas as argamassas poliméricas de reparos superficiais. Atualmente no mercado, 

esses materiais de reparo de concreto possuem elevado valor de venda, além de possuírem suas 

características constitutivas blindadas. Além disso, essas argamassas (material novo) nem 

sempre oferecem compatibilidade com o substrato (material antigo), por possuírem diferentes 

propriedades físicas e mecânicas. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo 

desenvolver e analisar argamassas poliméricas de reparo superficiais de estruturas de concreto. 

Foi testado o comportamento de diferentes argamassas, modificados por adesivos compostos 

de copolímero vinílico, SBR (estireno-butadieno), PVA (acetato de polivinila) e emulsão 

acrílica. Para isso, foram utilizados cimento e areia com traço de um de cimento para três de 

areia, em massa e adesivos poliméricos, adicionados à água de amassamento. Foram realizados 

ensaios para a determinação das resistências à compressão e tração por compressão diametral. 

Foram determinados também os índices de absorção por capilaridade e por imersão. Por fim, 

foram estudadas as propriedades aderentes da argamassa de reparo ao substrato, visto que uma 

das principais características da argamassa é a sua capacidade aderente ao material deteriorado. 

Para essa análise, realizou-se o ensaio de tração por compressão diametral, utilizando-se de 

corpos de prova formados pelos dois materiais: uma metade em concreto, que tem por objetivo 

simular o substrato, e a outra metade a argamassa de reparo. Entre os materiais testados, notou-

se que o material modificado por SBR teve o melhor desempenho, sobretudo com relação à 

aderência ao concreto. Outro destaque do estudo foi a comparação das argamassas modificadas 

por copolímero vinílico na cura ao ar e em câmara úmida. Notou-se uma melhora nos valores 

do material curado ao ar. Uma conclusão observada foi com relação à ponte de aderência, que 

possibilitou uma melhora de, pelo menos 120% na aderência entre os materiais em comparação 

ao mesmo reparo sem a ponte de aderência. De modo geral, os resultados mostraram que as 

argamassas modificadas por polímeros podem ter suas propriedades físicas e mecânicas 

melhoradas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: reparos em concreto, argamassa polimérica, manifestações 

patológicas, argamassa de reparo, aderência. 
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ABSTRACT 

 

Pathological manifestations in concrete structures are increasingly present in the current 

environment and can affect the performance of the structure. To solve these problems, it is 

possible to use polymeric mortars for surface repairs. Currently on the market, these concrete 

repair materials have a high sale value, besides possessing their constitutive characteristics 

armored. In addition, these mortars (new material) do not always offer compatibility with the 

substrate (old material), because they have different physical and mechanical properties. In this 

sense, the present work had the objective of developing and analyzing polymeric mortars for 

surface repair of concrete structures. The behavior of different mortars, modified by adhesives 

composed of vinyl copolymers, SBR (styrene-butadiene), PVA (polyvinyl acetate) and acrylic 

emulsion were tested. For this, cement and sand were used in the proportion of one cement to 

three sand, in mass and polymeric adhesives, added to the kneading water. Tests were carried 

out for determination of the compressive and splitting tensile strengths. The rates of absorption 

by capillarity and immersion were also determined. Finally, adhesion properties of the repair 

mortar to the substrate were studied, considering that one of the main characteristics of the 

mortar is its capacity adherent to the deteriorated material. For this analysis, the splitting tensile 

strength was carried out using specimens formed by the two materials: half of concrete, which 

has the objective of simulating the substrate, and the other half the repair mortar. Among the 

materials tested, it was noticed that the material modified by SBR had the best performance, 

especially with respect to adhesion to concrete. Another highlight of the study was the 

comparison of the mortars modified by vinyl copolymer in curing in the air and in a humid 

chamber. There was an improvement in the values of the air cured material. Another conclusion 

observed was with respect to the adhesion bridge, which allowed an improvement of at least 

120% in the adhesion between the materials when compared to the same repair without the 

adhesion bridge. Overall, the results showed that the polymer modified mortars may have their 

physical and mechanical properties improved. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Repairs on concrete, polymer mortar, pathological manifestations, 

repair mortar, adherence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar do avanço tecnológico crescente na indústria da construção civil, pode-se 

observar em muitos canteiros, a falta de qualidade das estruturas de concreto. Esses tipos de 

problemas podem afetar o desempenho e a vida útil dessas construções (GEIKER, 2012). Deste 

modo, observa-se a necessidade de se entender as falhas construtivas e os mecanismos que 

levam à deterioração das estruturas de concreto. A partir do conhecimento das falhas nas 

estruturas de concreto, deve-se proceder com intervenções técnicas, que devem ter por objetivo 

melhorar o desempenho e a vida útil das estruturas.  

As manifestações patológicas podem ocorrer nas construções de diversas formas. As 

principais causas são a má execução dos serviços e a utilização de materiais de má qualidade 

(SOUZA e RIPPER, 1998). A má vibração do concreto nas formas, espaçamento insuficiente 

entre as armaduras para a passagem do concreto e ausência de espaçadores de formas são 

exemplos que justificam esse fato. Em casos de manifestações patológicas presentes nas 

estruturas, faz-se necessário atenção especial no reparo. A falta da camada de cobrimento da 

armadura ou a sua exposição, permite que a vida útil da estrutura seja prejudicada e seu 

desempenho afetado.  

Atualmente no mercado, existem muitos produtos que tendem a solucionar as 

manifestações patológicas da construção civil. Inclusive, há casos em que um só produto é 

vendido como solução para vários problemas. Um exemplo disso são as argamassas de reparo 

de concreto, que podem ser utilizadas para solucionar problemas patológicos, também 

entendidos como defeitos nas construções (HELENE, 1992). Isso pode implicar em falta de 

compatibilidade entre os materiais, como por exemplo a resistência, capacidade de deformação, 

coeficiente de dilatação térmica, entre outros. Em suma, a incompatibilidade entre os materiais 

de reparo e do substrato, que é a superfície em que e realiza o reparo, pode gerar futuros 

problemas com o serviço de reparo (LUKOVIć, et al., 2014). Diante desse cenário, a engenharia 

civil tem por objetivo, além de resolver problemas, estudar e aplicar os materiais e técnicas 

específicos para cada situação.  

A utilização de materiais sem o devido estudo permite que haja comportamento 

diferente entre o substrato e o reparo, ou seja, permite a falta de monoliticidade da estrutura. 

Isso pode implicar em desperdício e a possibilidade de um retrabalho futuro. Deste modo, faz-
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se necessário a aplicação correta do conhecimento acerca de reparos e a utilização dos devidos 

materiais e técnicas envolvidos em cada caso (MIRZA et al., 2014). 

Além das características no estado endurecido necessitarem de compatibilidade, os 

materiais de reparo devem possuir características de trabalhabilidade aplicáveis nas situações 

em que forem submetidas. No caso de reparo em superfícies verticais, por exemplo, é 

importante que a argamassa de reparo seja tixotrópica (capacidade de moldabilidade) e possua 

alta aderência no seu estado fresco. Esse fator é necessário pois o reparo pode sofrer ação 

desfavorável da gravidade (SOUZA e RIPPER, 1998). 

As propriedades conferidas pela a adição de adesivos poliméricos em argamassas 

permitem com que os reparos nas estruturas de concreto sejam mais eficazes na sua aplicação. 

Ao adicionar-se adesivos poliméricos, as propriedades de aderência, plasticidade, coesão, 

flexibilidade, impermeabilidade e durabilidade são melhoradas, e, desta forma, torna-se 

possível a realização de diversos tipos de reparo (SOUFI, MAHIEUX, et al., 2016). Tais 

propriedades são necessárias na execução de reparos em superfícies que não são favoráveis à 

ação da gravidade, como pilares e lajes (HELENE, 1992). A Figura 1.1 ilustra a execução de 

um reparo em viga de concreto, utilizando-se de argamassa de reparo. 

 

Figura 1.1 - Execução de reparo superficial em viga de concreto 

 

 

Diante disso, o presente trabalho apresentará a análise de argamassas poliméricas 

compostas de adesivos de base acrílica, SBR (estireno-butadieno), copolímero vinílico e PVA 

(acetato de polivinila), para superfícies desfavoráveis à ação da gravidade. Foi utilizado o traço 
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de 1:3 (cimento: areia) em massa. Os componentes poliméricos foram adicionados à água de 

amassamento. O estudo foi baseado na análise de corpos de prova cilíndricos. O objetivo dos 

ensaios foi de avaliar a resistência à compressão, à tração, absorção, índice vazios e aderência 

do reparo ao material do substrato. Diante dos resultados, foi possível analisar a influência 

desses polímeros nas argamassas e as suas aplicações em reparos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Em caso de necessidade de reparo em estruturas de concreto, por falha no cobrimento 

ou até a exposição da armadura, é comum a utilização de argamassas poliméricas. Contudo os 

produtos disponíveis no mercado para esses fins podem apresentar incompatibilidade com o 

material de substrato, além de serem onerosos. Em outras palavras, comercializa-se um mesmo 

produto para a correção de elementos que necessitem de propriedades diferentes. Esse fato 

acarreta problemas nos serviços de reparo. A incompatibilidade entre os materiais de reparo e 

de substrato (superfície a ser reparada) implica em um comportamento físico e mecânico 

diferente entre as partes. A variação de temperatura, umidade, abrasão e carregamento presentes 

no decorrer da vida útil da estrutura pode contribuir para o aparecimento de fissuras e outras 

manifestações patológicas que caracterizam a não monoliticidade da peça. 

Além das propriedades físicas e mecânicas no estado endurecido, as argamassas devem 

possuir características no estado fresco que possibilitem a sua aplicabilidade ao substrato. Em 

se tratando de superfícies desfavoráveis ao efeito da gravidade, o material para reparação deve 

possuir propriedades tixotrópicas. Além disso, o material deve apresentar aderência suficiente 

para ser aplicada ao substrato. A adição de polímeros em argamassas reparadoras, possibilita 

melhorias nas características do material, tanto no estado endurecido como no estado fresco. 

Em todo caso, é necessário conhecer as propriedades de cada material a fim de que a sua 

aplicação eficaz. Ou seja, conhecendo-se as propriedades da estrutura a ser reparada, pode-se 

optar pelos materiais e técnicas corretos. Deste modo, faz-se necessária a análise do 

comportamento dessas argamassas e as suas aplicabilidades em reparos de estruturas de 

concreto. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar as propriedades físicas e mecânicas de 

argamassa polimérica de base acrílica, SBR, copolímero vinílico e PVA, para reparos de 

superfícies desfavoráveis à ação da gravidade. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- De acordo com o objetivo geral, os objetivos específicos foram: 

- Analisar traço de argamassa polimérica composta por adesivos de base acrílica, SBR, 

copolímero vinílico e PVA; 

- Analisar propriedades das argamassas poliméricas de reparo propostas no estado 

endurecido; 

- Analisar a aderência entre a argamassa de reparo e o substrato; 

- Analisar o comportamento de uma argamassa modificada com copolímero vinílico 

quando submetida ao processo de cura em câmara úmida e ao ar. 
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2 A NECESSIDADE DO REPARO 

 

Desde o início da utilização do concreto, no Império Romano, observa-se grande avanço 

nas construções civis até os dias atuais. Por possuir características especiais, como a 

moldabilidade, o concreto é um dos materiais mais utilizados nas construções do mundo todo, 

principalmente no meio urbano. Apenas no Brasil, concreto apresentou um aumento de 

consumo de 180%, entre os anos de 2005 e 2012 (Associação Brasileira de Cimento Portland 

(ABCP)).  

Ainda no Brasil, o cimento, que é o principal material aglomerante do concreto, passou 

de um consumo de, aproximadamente, 27 mi de toneladas para um consumo superior a 70 mi 

de toneladas em 2013 (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento-SNIC). Em todo caso, a 

estrutura de concreto necessita de cuidados especiais na sua execução e ao longo de sua vida 

útil, a fim de preservar as suas propriedades estruturais. Todavia, por diversos fatores, o sistema 

construtivo de concreto armado pode apresentar “defeitos” e, com isso, afetar o seu desempenho 

e durabilidade.  

Segundo Trigo, Conceição e Liborio (2010), a falta de atenção a aspectos relativos a 

durabilidade durante a concepção e execução da estrutura, podem ser responsáveis pela 

deterioração prematura dessas estruturas. Aliado a isso, o a agressividade do meio ambiente, 

acidentes por agentes externos e a falta de manutenção contribuem para a danificação da 

estrutura. 

Os autores destacam que grande parte dos casos de necessidade de reparos em concreto 

possuem suas origens na fase de execução. Essa situação pode ser identificada, principalmente, 

em casos de ligação de concretos de idades diferentes. Além dos problemas relacionados à 

aderência, existem outros problemas que podem ser observados nessa fase da obra. A falha na 

concretagem, falha no processo de cura do concreto, presença excessiva de umidade, entre 

outros são alguns dos problemas que podem ser observados nos canteiros de obras (TRIGO, 

CONCEIÇÃO e LIBORIO, 2010).  

A Figura 2.1 apresenta um dos problemas encontrados nos canteiros de obra na fase de 

execução. A imagem apresenta falhas de acomodação do concreto nas formas, o que implica 

numa maior exposição das armaduras e do concreto às agressividades do meio. 
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Figura 2.1 - Viga com falha na concretagem 

 

Fonte: Autor 

 

Por motivos, como o apresentado na Figura 2.1 e por outros, relacionado a falhas 

construtivas, faz-se necessário intervenções técnicas a fim de solucionar esses problemas. De 

acordo com Luković et. al. (2012), o reparo em estruturas de concreto implica na integração de 

materiais novos (reparo) e antigos (substrato), com o objetivo de formar um sistema composto, 

capaz de suportar a exposição a cargas, ambientes e tempo. O que prejudica a qualidade e a 

durabilidade desse serviço são as diferenças de idades, propriedades e desempenho desses 

materiais. A fim de entender melhor o funcionamento dos reparos nas estruturas de concreto, 

faz-se necessário o entendimento da estrutura interna do concreto.  

 

2.1 ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO 

 

Sabe-se que o concreto é um material heterogêneo em sua apresentação microscópica. 

Sua composição básica é de pasta de cimento envolto de agregados miúdos e graúdos. De 

acordo com Helene (1992), após os serviços de concretagens, com o concreto no estado 

endurecido, é possível observar o fenômeno chamado “efeito parede”. Esse fenômeno é, 

basicamente, a separação do concreto em pequenas camadas da parte externa até o seu interior. 

A camada mais externa do concreto é composta basicamente de agregado miúdo e a pasta de 

cimento e possui espessura de aproximadamente 5 mm. Os agregados graúdos passam a ser 

presentes a partir desse ponto. De modo geral, o concreto irá apresentar certa homogeneidade 
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apenas a partir de 15 mm de profundidade da superfície externa. As espessuras dessas camadas 

são dependentes de fatores como o consumo de cimento, teor de argamassa, dimensão máxima 

característica do agregado graúdo e grau de adensamento. 

Essas diferenças das propriedades das camadas do concreto, podem atribuir algumas 

fragilidades ao material. Dentre os problemas que podem surgir por essas características, 

destacam-se: uma maior porosidade, decorrente da ausência de agregados graúdos; maior 

retração química, de secagem e de carbonatação, decorrente do maior consumo de cimento na 

região, e; maior sensibilidade à ação da cura. A elevada presença de poros no concreto pode ser 

controlada pelo fator a/c (água/cimento). Ao reduzir-se esse fator, consequentemente reduzir-

se-á a porosidade no concreto (HELENE, 1992). 

O concreto pode sofrer de diversas maneiras as ações do meio e, com isso, dar início ao 

seu processo de degradação. A  

Tabela 2.1 apresenta algumas dos principais mecanismos de degradação das superfícies 

do concreto. 

 

 

Tabela 2.1 - Principais mecanismos de desagregação do concreto 

Agressividade Consequências inerentes ao processo 

Natureza do 

processo 

Condições 

particulares 

Alterações de   

cor/ manchas 
Alterações Físico-Químicas 

Carbonatação UR 60 a 85% 
Em geral, mais 

clara 

Redução do pH          

Corrosão das armaduras 

Fissuração superficial 

Lixiviação 
Atmosfera ácida, 

águas moles 

Escurece com 

manchas 

Redução do pH          

Corrosão das armaduras 

Desagregação superficial 

Retração 
Molhagem/ secagem      

Ausência de cura 

Manchas e 

fissuras 

Fissuração                   

Redução do pH          

Corrosão das armaduras 

Fuligem 

Atmosferas    

urbanas/ industriais 

(zonas úmidas) 

Manchas 

escuras 

Redução do pH          

Corrosão das armaduras 

Fungos 
Zonas úmidas e 

salinas 

Manchas 

escuras 

esverdeadas 

Redução do pH 

Desagregação superficial 

Corrosão das armaduras 

Concentração 

salina 

Atmosferas marinhas 

e industriais 
Branqueamento 

Despassivação da armadura 

Desagregação superficial 

Fonte: Helene (1992) 
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A vulnerabilidade do concreto a ataques químicos é fator dependente da permeabilidade, 

alcalinidade e reatividade do mesmo. Deste modo, a penetração de fluidos no concreto pode 

promover reações químicas com os materiais do concreto e o aço presente no interior da 

estrutura. Essas reações são responsáveis por iniciar o processo de desintegração do concreto 

(HELENE, 1992). Com isso, além dos cuidados na execução dos serviços de concretagem, é 

importante realizar a devida proteção e manutenção na estrutura.  

A partir deste tópico é possível entender algumas das causas de manifestações 

patológicas no concreto. Com isso, torna-se possível a correta intervenção técnica para o 

reestabelecimento das funções das estruturas. 

 

2.2 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

 

As manifestações patológicas nas construções podem se apresentar de diferentes formas 

e possuir diferentes causas. Segundo Helene (1992), a patologia nas construções é o estudo dos 

sintomas, dos mecanismos de ocorrência, das causas e origens dos defeitos das construções. 

Em outras palavras, é o estudo das “doenças” das construções.  

Normalmente esses problemas são oriundos de situações como a falha na execução do 

serviço, falha no material ou a sua má utilização. Tais problemas patológicos tendem a 

manifestar-se na fase de utilização da obra. Os tipos mais comuns dessas manifestações estão 

ligados às fundações, umidade, revestimento, concretagem e variação térmica. Situações como 

eflorescência, bolor, fissuras, ninhos de concretagem e desprendimento de placas de 

revestimento são exemplos de problemas patológicos comumente presentes nas obras.  

Esses eventos permitem com que a construção perca durabilidade e tenha o seu 

desempenho afetado. Souza e Ripper (1998) defendem que, salvo os casos relacionados aos 

eventuais acidentes com a construção, os problemas patológicos têm suas origens motivados 

por falhas decorrentes de três principais fatores: concepção, execução e utilização da edificação. 

Na Figura 2.2 são apresentadas as principais origens das manifestações patológicas 

relacionadas às estruturas de concreto. 
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Figura 2.2 - Origem das manifestações patológicas em estruturas de concreto 

 

Fonte: Ripper (2002) 

 

Ao observar-se as manifestações patológicas, deve-se proceder de maneira eficiente, a 

fim de sanar os problemas. Estudos realizados na USP (Universidade de São Paulo) orientam 

que as soluções desses problemas devem seguir os seguintes passos: a detecção dos problemas 

patológicos; levantamento de subsídios; diagnóstico; e definição de conduta. O levantamento 

de subsídios pode ser composto por visita in loco, anamnese e possíveis ensaios 

complementares. Diante das informações colhidas, é possível diagnosticar e prever possíveis 

origens e causas. A definição de conduta pode ser entendida como a intervenção técnica 

propriamente dita. O processo deve ser minucioso para que as medidas corretivas sejam 

eficientes (LICHTENSTEIN, 1986). 

Toda construção é projetada e executada com objetivo de cumprir a função a qual foi 

idealizada em um período de tempo. Pode-se chamar esse tempo de “vida útil” da construção. 

Embora em seus projetos normalmente não se prevê problemas com materiais ou serviços mal 

executados, esses acabam por ocorrer nas construções e, com isso, afeta-se a vida útil da 

construção. Conforme a gravidade desses problemas de execução, a construção passa ter um 

“pior desempenho”. Deste modo, são necessárias intervenções técnicas, a fim de promover 

melhorias à construção e permitir, novamente, um “melhor desempenho”. Esse processo pode 

se assemelhar a um ciclo nas construções: alto desempenho, problema patológico, baixo 

desempenho, intervenção técnica, alto desempenho e assim sucessivamente. Contudo, a cada 

problema na execução de determinada construção e a ação corretiva correspondente, ou seja, a 

Concepção e 
Projeto

18%

Materiais
6%

Execução
52%

Utilização
14%

Outros Fatores
10%
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cada “ciclo” de problemas e correções, há perda de qualidade do serviço, o que permite que a 

obra tenha sua vida útil afetada (LICHTENSTEIN, 1986). A Figura 2.3 ilustra as afirmações 

acima de modo a relacionar o tempo de vida da edificação com o seu desempenho. 

 

Figura 2.3 - Relação Tempo x Desempenho de uma edificação 

 

Fonte: Lichtenstein (1985) 

 

Para Geiker (2012), a durabilidade potencial de estruturas de concreto pode ser oriunda 

da execução inadequada dos serviços no canteiro de obra. Segundo o autor, os potenciais 

resultados negativos incluem o mau preenchimento das formas, falta de homogeneidade e 

densidade insuficiente do concreto, dentre outros fatores. O impacto da mão de obra sobre as 

estruturas pode variar também conforme os materiais usados. Para cada projeto e situação de 

concretagem deve haver um estudo que indique os melhores materiais e técnicas a serem 

utilizados. De modo geral, as principais causas dos defeitos nas estruturas de concreto são falhas 

no projeto, materiais ou execução (GEIKER, 2012). 

 

2.3 DESEMPENHO E DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS 

 

De modo geral, o ambiente, cuja estrutura esteja exposta, tem influência na deterioração 

do material. Em ambientes urbanos, litorâneos e demais meios agressivos, são locais em que 

propiciam grande desgaste ao concreto armado, principalmente em caso de exposição de 

armadura. Os autores Wood e Johnson (1990), afirmam que além da deterioração natural que o 
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concreto sofre, pode-se observar uma aceleração desse processo caso haja falhas no projeto, 

especificação de materiais e mão de obra envolvida na execução do serviço. Contudo, ainda 

segundo os autores, em 1990, o reparo superficial já era visto como uma solução para as 

estruturas de concreto. Deste modo, observou-se que os serviços de reparo propiciavam certa 

“longevidade” à estrutura.  

O desempenho e a durabilidade da estrutura está, diretamente, relacionada ao meio no 

qual está exposta. A norma brasileira ABNT NBR 6118:2014, que orienta quanto às estruturas 

de concreto armado, prevê uma classificação de ambientes de exposição das estruturas. Essa 

divisão tem por objetivo diferenciar as situações em que o material da estrutura está sujeito a 

maior ou menor agressividade. As regiões litorâneas, por exemplo, apresentam maior 

agressividade do que ambientes urbanos e rurais. Esse fato indica que é necessária uma maior 

proteção para as armaduras em ambientes agressivos de que em ambientes com agressão menos 

severa. A  

Figura 2.4 apresenta um caso de deterioração do concreto em ambientes agressivos por 

maré. 

 

Figura 2.4 - Concreto exposto à agressividade marinha 

 

Fonte: Medeiros (2010) 

 

A agressividade que o meio oferece é determinante para a vida útil da construção. O 

caso de ambientes marinhos necessita de atenção especial no dimensionamento das estruturas, 

por apresentar maior agressividade do meio. Moradi-Marani et. al. (2010) realizaram um estudo 

de caso em um cais em concreto após 15 anos de utilização, na região do Golfo Persa. Foi 
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utilizado concreto de alto desempenho na construção da obra. Contudo, após 7 anos de serviço, 

necessitou-se de intervenções técnicas a fim de reabilitar a obra. A estrutura havia sido 

danificada por elevados problemas patológicos relacionado à corrosão das armaduras. Utilizou-

se de diferentes técnicas para a recuperação da estrutura, entre elas, o reparo superficial do 

concreto.  

Deste modo, pôde-se observar o risco que os materiais das estruturas em concreto estão 

sujeitas nos diferentes meios em que se situam. Com o estudo realizado pelos autores, pôde-se 

concluir que falhas na execução desse tipo de estrutura podem comprometer a durabilidade e 

desempenho da construção. A camada de cobrimento, que tem por função proteger as 

armaduras, devem possuir espessuras de acordo com o meio a qual estão submetidas, à luz das 

respectivas normas. O caso ilustrado anteriormente, teve como precursor dos problemas a 

presença de camada de cobrimento insuficiente para o meio em que se submetia a obra 

(MORADI-MARANI et. al., 2010). 

Estudos realizados por Moradllo, Shekarchi e Hoseini (2012) descrevem a situações de 

agressividade presentes em ambientes marinhos. Os autores defendem que a corrosão induzida 

pela salinidade do meio marinho é considerada uma ameaça significativa para as estruturas. 

Dada a necessidade da intervenção, deve-se utilizar de materiais e métodos adequados ao meio. 

O desempenho dos revestimentos de reparo em períodos próximos à realização do serviço são 

eficazes. Contudo, com o passar do tempo e com a penetração de cloretos no material, o 

desempenho do reparo pode ser afetado (MORADLLO, SHEKARCHI e HOSEINI, 2012). 

Além dos problemas causados pelos meios a qual as estruturas se sujeitam, há outros 

problemas relacionados ao concreto armado que podem requerer intervenções técnicas. A 

técnica da execução de estruturas em concreto armado é utilizada há mais de cem anos no Brasil. 

Contudo, nos dias atuais é possível verificar falhas na execução dessas estruturas. Segundo 

Breul, Geoffray e Haddani (2008), a segregação do concreto pode ser considerada um exemplo 

desses problemas. Sabe-se que o material “concreto” é composto de duas fases: pasta e 

agregados. A pasta tem por função, envolver e aglomerar os agregados. Para o bom 

funcionamento da estrutura interna do concreto é necessário que os agregados sejam 

uniformemente distribuídos na pasta (MEHTA e MONTEIRO, 2014).  

A segregação do concreto pode ser entendida como a não uniformidade na disposição 

dos agregados na pasta. Ou seja, um concreto segregado permite que regiões tenham maior 

concentração da pasta, enquanto que outras, com maior concentração de agregado. Esse fato 
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pode fragilizar o concreto tanto nas resistências mecânicas quanto na permeabilidade de 

umidade. Deste modo, falhas no concreto por segregação, podem afetar a durabilidade da 

estrutura (BREUL, GEOFFRAY e HADDANI, 2008). O principal meio pelo qual a estrutura 

será afetada é a elevada permeabilidade, em casos de concretos segregados. A presença de poros 

na estrutura interna do concreto permite com que a umidade e gases, como CO2, penetrem na 

massa de concreto. Essa situação favorece uma aceleração do processo de carbonatação do 

concreto e, possivelmente, corrosão das armaduras. Conforme for a gravidade da situação, 

necessitar-se-ão de atividades reparadoras na superfície deteriorada do concreto. 

Toda estrutura é projetada com o objetivo de cumprir uma determinada vida útil e 

atender as necessidades pela qual foi projetada. A preocupação com a proteção das armaduras 

é um dos elementos mais importantes na preservação da vida útil das estruturas. Desde o 

dimensionamento há a preocupação em proteger o aço no interior do concreto a fim de que não 

sofra as ações agressivos que o ambiente pode propiciar. A afirmação realizada pode ser 

comprovada pela norma brasileira ABNT NBR 6118:2014. As orientações contidas nessa 

norma preveem a espessura da camada de cobrimento, que tem por função, justamente a 

proteção das armaduras. A danificação das armaduras pode trazer problemas sérios à estrutura. 

Segundo Ossorio e Lorenzo (2014), a maioria dos casos de deterioração das estruturas de 

concreto armado se devem à corrosão das armaduras.  

Assim como já apresentado anteriormente, um dos maiores fatores que favorecem a 

danificação da estrutura é a carbonatação. A presença de poros no concreto permite com que 

cloretos adentre à estrutura. Deste modo, com a presença de umidade, propicia-se o 

acontecimento de reações de carbonatação, que podem afetar a vida útil da estrutura (OSSORIO 

e LORENZO, 2014). De acordo com os mesmos autores, a vida útil das construções em 

concreto armado da atualidade pode não atender completamente o tempo com o qual foram 

projetadas. O aumento da poluição e concentração CO2 podem ser responsáveis por essa 

diminuição. O elevado teor de gases poluentes, principalmente das grandes cidades, favorece a 

penetração de cloretos e acelera o processo de carbonatação do concreto. 

 

2.4 CARBONATAÇÃO DO CONCRETO 

 

Nas estruturas de concreto armado, a proteção do aço das armaduras é de 

responsabilidade do concreto. A solução do concreto possui propriedades alcalinas e, com isso, 
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pode dificultar a corrosão das armaduras. Por possuir propriedades alcalinas, o concreto cria 

uma camada de passivação na superfície do aço, o que o protege contra a corrosão 

(KULAKOWSKI, PEREIRA e MOLIN, 2009). Contudo, a porosidade na massa de concreto 

pode ser um fator agravante nessa proteção. Segundo Chen e Ho (2013), a porosidade pode 

reduzir a alcalinidade, de modo a permitir a carbonatação do concreto. A Figura 2.5 ilustra o 

processo de carbonatação do concreto e a despassivação da armadura. 

 

Figura 2.5 - Ilustração do processo de carbonatação 

 

Fonte: Silva Jr. 2001 

 

O processo de carbonatação danifica a massa do concreto de modo a permitir que esse 

perca suas propriedades mecânicas e, com isso, perca a capacidade de proteger o aço das 

armaduras. O concreto passa a se deteriorar. A carbonatação do concreto ocorre quando o 

dióxido de carbono (CO2), presente no ar, reage com hidróxido de cálcio [Ca(OH)2)] no interior 

do concreto. Para que ocorra essa reação é necessário que haja um meio aquoso. Desta forma, 

a presença de poros no concreto, permite com que a umidade penetre e favoreça as reações de 

carbonatação (CHEN e HO, 2013). A quantidade de poros, sua profundidade e quantidade de 

CO2 presentes no ar são fatores relevantes no tempo de carbonatação. A quantidade e 

intensidade desses fatores podem acelerar o processo, de modo a danificar mais rapidamente o 

concreto. Segundo Ossorio e Lorenzo (2014), o tempo de deterioração e carbonatação do 

concreto pode ser previsto utilizando-se de relações matemáticas. Nesse caso, o estudo é 
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baseado no tempo gasto para que ocorra a penetração dos íons de cloreto e aconteçam as reações 

(OSSORIO e LORENZO, 2014). 

Segundo Kulakowski et. al. (2009), a proteção química que o concreto oferece às 

armaduras pode apresentar falhas muito antes do tempo previsto em projeto. De acordo com os 

mesmos autores há vários fatores que podem induzir as manifestações patológicas no concreto. 

Alguns exemplos que corroboram a afirmação são: a redução das dimensões das estruturas, ao 

utilizar concretos de alto desempenho; redução do cobrimento das armaduras; aumento da 

porosidade dos concretos utilizados atualmente; e o aumento da poluição, o que significa a 

exposição do concreto a um meio mais agressivo (KULAKOWSKI, PEREIRA e MOLIN, 

2009). De modo geral, a região carbonatada sofre com alteração do pH e, com isso, prejudica o 

desempenho e a durabilidade da estrutura.  

Outro fator que influencia o comportamento do concreto está diretamente ligado à 

carbonatação é referente à dosagem do mesmo. Ao realizar a dosagem do concreto prevê-se 

certa quantidade de água para a mistura e denomina-se de fator água/ cimento (a/c). A presença 

de elevada quantidade de água pode causar prejuízos no desempenho do material. No processo 

de dosagem, a quantidade de água deve ser definida de modo a ser suficiente à hidratação do 

cimento. O excesso de água na execução do concreto acarreta numa elevada quantidade de 

vazios. Esse fato prejudica o desempenho do concreto além de afetar a proteção das armaduras 

(MEHTA e MONTEIRO, 2014). Deste modo, o fator a/c está diretamente ligado às reações de 

carbonatação, uma vez que a porosidade do concreto tem influência pelo excesso de água no 

conglomerado de concreto (KULAKOWSKI, PEREIRA e MOLIN, 2009).  

Além de danificar a proteção às armaduras no interior do concreto, a carbonatação pode 

gerar outros danos ao concreto. Estudos realizados por Kulakowski, Pereira e Molin, (2009) 

apontam que o concreto carbonatado tem o seu desempenho físico afetado. A resistência à 

compressão, que é uma das características mais importantes para o concreto, sofre redução com 

o aumento da intensidade de carbonatação. De modo geral, a carbonatação do concreto está 

intimamente ligada à durabilidade e a vida útil das estruturas de concreto armado. 
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3 SISTEMAS DE REPARO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 

Desde o início da utilização do concreto armado, em 1849 na França, tem se observado 

o seu bom desempenho e viabilidade, se comparado a outros sistemas estruturais (HELENE, 

1992). Embora, aparentemente, o concreto possa aparentar durabilidade eterna, ele necessita de 

manutenção e cuidados com o passar do tempo.  

Em algumas situações, as estruturas de concreto podem apresentar falhas causadas por 

fatores como por exemplo a má execução do serviço ou o material utilizado. Esses problemas 

podem ser simples e comprometer apenas a aparência estética. Porém, pode-se tratar de 

problemas que comprometam aspectos físicos e mecânicos, o que os fazem requerer mais 

cuidados. Deste modo, para todos os tipos de problemas com esse tipo de estrutura, deve-se 

realizar um estudo a fim de solucionar o caso utilizando dos materiais e técnicas adequados 

(HELENE, 1992). 

 

3.1 COMPOSIÇÃO DE CONCRETOS E ARGAMASSAS 

 

Os materiais mais utilizados para reparos em estruturas de concreto, são os de base 

cimentícia. Concretos e argamassas, muitas vezes combinados com outros componentes, como 

os polímeros, representam grande parte desses materiais de reparo. Deste modo, faz-se 

necessário o conhecimento dos materiais e as suas respectivas propriedades. 

 

3.1.1 Polímeros 

 

Os polímeros são macromoléculas formados a partir da união de partículas menores, os 

monômeros. O processo químico da produção de polímeros é controlado por catalizadores 

(responsáveis pelo início do processo), pelos inibidores (controlam a velocidade do processo) 

e pelos aceleradores (aceleram o processo). O processo de polimerização pode ocorrer devido 

a ação de um catalisador e calor, raios gama emitidos por Cobalto 60 ou ainda pela ação de um 

catalisador e um acelerador, de modo conjunto.  

Além dos polímeros, os copolímeros também são utilizados na indústria da construção 

civil em alguns componentes para reparo. Os copolímeros são polímeros formados por 
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monômeros de diferentes tipos, ou seja, consiste em pelo menos dois tipos de monômeros 

arranjados de modos diferentes. 

As resinas sintéticas também são polímeros preparados por processos de polimerização 

por adição ou por condensação. São muito utilizadas em formas de dispersões ou soluções na 

produção de vários itens da construção civil, como por exemplo as tintas. As resinas também 

são amplamente utilizadas na composição de argamassas para reparo, por possuir boas 

propriedades adesivas. 

Alguns polímeros são comercializados em forma de emulsões, como é o caso de 

emulsões acrílicas. A emulsão é uma dispersão coloidal de dois líquidos imiscíveis, ou seja, é 

o meio no qual partículas de um líquido estão dispersos em outro. Essa mistura pode ser feita 

por agitação mecânica. Esses produtos também são utilizados como componentes de materiais 

para reparo de estruturas em concreto.  

Os polímeros mais utilizados em obras de recuperação, tanto para adição ao concreto ou 

argamassa como na proteção das armaduras são as resinas poliéster-estireno, resinas de ésteres-

vinílicas, resinas furânicas, resinas epoxídicas, resinas poliuretânicas, resinas polissulfídicas e 

resinas fenólicas (SOUZA e RIPPER, 1998). A Figura 3.1 apresenta a diferença entre uma 

argamassa referência, ou seja, sem adição de polímeros (R) e a argamassa modificada por um 

polímero (A1). Nota-se que a presença de vazios e fissuras da argamassa referência é muito 

maior que a argamassa polimérica. Esta característica justifica a melhora de alguns 

comportamentos físicos e mecânicos da argamassa compostas por polímeros, tais como 

resistências mecânicas, absorção e permeabilidade (WANG e ZHANG, 2015). 

 

Figura 3.1 - Argamassa de reparo sem adição de polímeros e com adição de polímeros 

 

Fonte:Wang e Zhang (2015) 



34 

 

 

Segundo Souza e Ripper (1998), as resinas poliméricas de base epóxi são as mais 

utilizadas no Brasil para fins de reparo e reforço de estruturas de concreto. Esses elementos 

propiciam boa aderência e resistência. Contudo, a boa aderência do material é garantida apenas 

em superfície (substrato) limpa e seca. 

 

3.1.2 Cimentos 

 

O emprego do cimento Portland nos materiais de reparo ocorre com grande frequência. 

Contudo, deve-se atentar para o correto uso, desde a escolha do tipo de cimento. Encontra-se 

disponível no mercado brasileiro os cimentos Portland do tipo comum, cimento Portland 

compostos, cimento Portland pozolânico, cimento Portland de alto-forno e cimento Portland de 

alta resistência inicial. Há também, para casos especiais, a produção de cimento Portland 

resistente a sulfatos. Cada composição de cimento possui características diferentes. Os cimentos 

de alta resistência inicial, por exemplo, bem como descreve seu nome, proporciona altas 

resistências nas primeiras idades ao concreto ou argamassas. Deste modo, pode-se observar a 

gama de produtos disponíveis e as possibilidades de emprego desses produtos na 

particularidade de cada caso (SOUZA e RIPPER, 1998). 

Os principais compostos do cimento Portland são o silicato tricálcico (C3S), silicato 

bicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A), Ferro-aluminato tetracálcico (C4AF) e 

componentes secundários como MgO, CaO e álcalis. Tanto o silicato tricálcico como o silicato 

bicálcico são constituintes fundamentais do cimento Portland. Segundo Souza e Ripper (1998), 

esses elementos são responsáveis pela resistência mecânica da pasta. O C3S possui elevada 

hidratação nas primeiras idades, isso faz dele o principal responsável pelas resistências iniciais 

do concreto. 

O aluminato tricálcico (C3A) é o componente que reage mais rapidamente na hidratação 

do cimento. É também o componente que libera maior quantidade de calor em suas reações. O 

ferro-aluminato tetracálcico não contribui significativamente com a resistência do concreto, 

contudo, possui boa estabilidade química. A presença de MgO, CaO e álcalis podem não 

contribuir com o concreto ou argamassa, uma vez que suas reações possuem caráter expansivo. 

Ao expandir, esses materiais permitem que fragilize o concreto ou argamassa e causa a presença 

de fissuras.  
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Os tipos de cimento estão diretamente ligados a resistência e durabilidade de concretos 

e argamassas. A escolha do material deve levar em consideração o local e a agressividade que 

o meio oferece à estrutura. Em um meio ambiente cujo principal agente agressor seja sulfatos, 

é desaconselhável o uso de cimentos que contenham elevado teor de aluminato tricálcico. Esse 

componente é o mais passível de ataque por sulfatos. Deste modo, segundo Souza e Ripper 

(1998), indica-se o uso de cimentos Portland de alto forno, cimento Portland pozolânico, 

cimento Portland resistente a sulfatos e cimento com baixo teor de álcalis. 

Caso o meio agressor sejam águas puras, ácidas ou carbônicas, os aglomerantes 

indicados são: cimento Portland pozolânico, cimento Portland de alto forno e cimento Portland 

com baixo teor de C3S. Já se o problema de agressividade tenha se dado por ação de sílica 

reativa, orienta-se o emprego de cimento Portland pozolânico, cimento Portland de alto forno e 

cimento Portland com baixo teor de álcalis (Na2O e K2O). 

 

3.1.3 Agregados miúdos 

 

Os agregados miúdos são componentes, normalmente provindos de jazidas naturais, 

importantes de argamassas e concretos. Esses materiais devem ser livres de matérias orgânicas. 

Materiais como limos e argilas prejudicam o desempenho dos materiais cimentícios compostos 

por agregados miúdos. A sua presença permite com que as resistências mecânicas e 

propriedades aderentes sejam reduzidos, além de influenciar no tempo de endurecimento dos 

concretos e argamassas (SOUZA e RIPPER, 1998). Em reparos, utiliza-se de agregados miúdos 

de diâmetros reduzidos. Isso ocorre pois os serviços de reparo, principalmente os superficiais, 

possuem pequena espessura. Com esse uso, preserva-se as propriedades de argamassas de 

reparo, estre elas, a tixotropia.  

 

3.1.4 Agregados graúdos 

 

Os agregados graúdos possuem algumas funções, quando utilizados em concretos. Um 

dos pontos importantes é o econômico, visto que é um material relativamente barato e pode 

ocupar grande parte do volume no concreto. Para Souza e Ripper (1998), os agregados graúdos 

contribuem em propriedades importantes no o concreto como a redução da retração, aumento 

da resistência aos esforços mecânicos, entre outros. 
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Os agregados graúdos também são utilizados como componente de alguns materiais de 

reparo. Em geral, o seu emprego nas dimensões usuais, só é efetivado na recuperação de grandes 

áreas. Contudo, em outras situações de reparo, utiliza-se de agregados graúdos com certas 

limitações. Pode-se tomar como exemplo desses limitantes a espessura da camada de reparo e 

o espaçamento de armaduras existentes na região que necessita o reparo. Essas situações fazem 

com que, em casos de reparos, a granulometria dos agregados graúdos seja reduzida (SOUZA 

e RIPPER, 1998). 

O estado dos agregados graúdos na sua utilização é relevante para o resultado final do 

concreto. Segundo Muñoz et. al., (2010), até mesmo os sólidos microfinos presentes na 

superfície do agregado graúdo influencia no concreto, tanto no estado fresco como no estado 

endurecido. A superfície do agregado pode conter microfinos como a poeira e argila. Segundo 

os autores, há casos em que a simples lavagem não soluciona, deste modo, pode acarretar danos 

ao concreto resultante. Nesses casos, a zona de transição, entre o agregado e a pasta, pode sofrer 

perda de aderência. Com isto, pode-se observar a importância que os agregados graúdos têm 

sobre a qualidade do concreto. 

 

3.1.5 Água 

 

A água pode ser considerada o material menos criterioso nas misturas cimentícias, 

contudo, é um dos mais importantes. A função da água é, justamente, promover a hidratação 

do cimento. A partir da hidratação do cimento, os concretos e argamassas passam a iniciar o 

processo de cura, que no estado endurecido, promoverão as propriedades resistentes do material 

(MEHTA e MONTEIRO, 2014). 

 

3.2 MATERIAIS E TÉCNICAS PARA REPARO 

 

De modo geral, existem, no mercado, diversos tipos de materiais para recuperação de 

estruturas em concreto armado. Contudo, assim como as técnicas de recuperação, os respectivos 

materiais a serem aplicados nas estruturas de concreto devem possuir características 

compatíveis com a situação que for empregada. Segundo Souza e Ripper (1998), entre os 

materiais pré-fabricados, para reparo, existentes no mercado, alguns se destacam. Segundo os 
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autores os mais utilizados são as argamassas de base mineral (cimento), argamassas de base 

epóxi, argamassas de base poliéster, argamassas de base furânica e argamassas de base fenólica. 

Em muitas situações é necessária agilidade nos processos de reparo, para que haja o 

mínimo impacto e interrupção na utilização da estrutura. A interrupção no trafego e paralização 

da produção de determinada indústria podem ilustrar essa necessidade de rapidez no reparo. 

Deste modo, faz-se necessário a utilização de materiais de pega (endurecimento) mais rápido 

que o convencional. Em alguns casos, utiliza-se de cimento aluminoso, por possuírem pega 

rápida e alta resistência nas primeiras idades.  

Os reparos em estruturas de concreto podem ser divididos em rasos ou superficiais, 

reparos semiprofundos e reparos profundos. Os reparos rasos possuem profundidade inferior a 

2,0 cm. Os reparos semiprofundos possuem profundidade entre 2,0 e 5,0 cm, enquanto que 

reparos profundos possuem profundidades superiores a 5,0 cm. Deste modo, para cada situação 

deve-se realizar o coreto estudo a fim de dar a correta solução para o reparo com materiais e 

técnicas compatíveis com as respectivas necessidades (SOUZA e RIPPER, 1998). Na sequência 

são apresentados algumas das técnicas e materiais comumente utilizadas para reparos de 

estruturas de concreto. 

 

3.2.1 Argamassas poliméricas 

 

Um material de comum utilização em reparos é a argamassa alterada por polímeros, 

também conhecida por argamassa polimérica. Esse tipo de argamassa é composto, 

normalmente, por cimento Portland, agregados miúdos e polímeros. Os polímeros presentes nas 

argamassas poliméricas têm a função de contribuir com as propriedades mecânicas no estado 

fresco e endurecido. Com a presença de polímeros, as argamassas de reparo podem possuir 

melhoras nas resistências mecânicas, aderência ao substrato e moldabilidade. Uma propriedade 

importante, normalmente conferida pela presença de polímeros, é a tixotropia. Essa 

característica permite que a argamassa seja moldada e utilizada em superfícies verticais e 

inclinadas (HELENE, 1992). 

As argamassas poliméricas são de fácil preparo e aplicação, uma vez que são preparados 

de modo similar a argamassas e concretos. Alguns dos materiais mais utilizados na composição 

de argamassas poliméricas são látex, epóxi e PVA (SOUZA e RIPPER, 1998). 
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3.2.1.1 Argamassas de base epóxi 

 

São materiais obtidos pela mistura dos componentes sólidos da argamassa comum com 

a resina, catalisador e água. Segundo Souza e Ripper (1998), é regra geral o uso do fator água/ 

cimento por volta de 0,30 e a relação epóxi/ cimento em torno de 0,20. A utilização do epóxi 

implica numa melhora das propriedades da argamassa para aplicação em reparo. Essa resina 

contribui com uma melhora das propriedades ligantes já conferidas pela hidratação do cimento. 

São significativas as contribuições da resina epóxi ao concreto e argamassas. Tanto as 

resistências mecânicas quanto as propriedades aderentes são, significativamente, melhoradas. 

Por razões econômicas, esse tipo de material fica limitado a reparos localizados de 

pequenas dimensões. No mercado estão disponíveis argamassas epoxídicas para reparo pré-

dosadas. Os seus constituintes básicos são a resina, o catalisador e areia de quartzo.  

Por possuir grande capacidade aderente ao concreto e ao aço, esse material pode ser 

usado para reparos superficiais, ancoragem, cobrimento de barras adicionais, entre outros. 

Pode, também, extrair propriedades tixotrópicas desse tipo de argamassa, o que permite 

trabalhos em diferentes inclinações com a horizontal. 

Segundo Kormann et. al., (2003), as argamassas epoxídicas devem ser utilizadas com 

cuidado em situações de reparo de grandes áreas sujeitas a grandes variações térmicas. Essas 

condições favorecem a perda de aderência e desprendimento desse material.  

As argamassas de resina epóxi apresentam vantagens com relação ao tempo necessário 

para o reparo. Esse material atinge boas resistências nas primeiras idades. É interessante para 

trabalhos de emergência. Além disso, compósitos cimentícios com resina epóxi possuem boa 

resistência a abrasão, ideal para reparos em pisos industriais. Contudo, argamassas de resina 

epóxi apresentam algumas restrições e precauções no seu uso, tais como: Compatibilidade 

térmica; baixas temperaturas; resistência da superfície de ligação; resistência a altas 

temperaturas e umidade durante a aplicação. 

Deve-se atentar para a utilização de argamassas epoxídicas em superfícies úmidas. Para 

a aplicação eficiente e desempenho satisfatório do reparo, a superfície de aplicação deve estar 

seca. Contudo, há a possibilidade da aplicação de composições especiais que permitam o 

contato com a umidade (SOUZA e RIPPER, 1998). 

Há situações em que seja necessário a aplicação de um material mais coeso/ seco. Deste 

modo, pode-se optar por argamassa farofa modificada com resina epóxi. Esse material é 
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recomendado em reparos profundos. A sua composição é basicamente argamassa cimentícia no 

traço 1:2,5 ou 1:3 (cimento: areia) com a adição de adesivo epoxídico. Para Souza e Ripper 

(1998), a agua utilizada deve ser dosada para que as propriedades “secas” da argamassa sejam 

mantidas.  

 

3.2.1.2 Argamassas de base poliéster 

 

As argamassas de base resina poliéster são responsáveis por promover boas qualidades 

ao reparo. Possuem baixo tempo de cura, boa resistência inicial, baixa retração, boa resistência 

química, boa impermeabilidade e boa capacidade aderente. Estão disponíveis em três 

componentes: resina em solução; catalisador, e; “fílers”. 

A utilização desse material implica na necessidade de baixas intervenções e tomada de 

tempo para a construção. O seu baixo tempo de cura permite com que o tempo relacionado ao 

serviço de reparo seja em torno de 22 horas, após sua aplicação (SOUZA e RIPPER, 1998). 

Esses reparos devem ser realizados com profundidade entre 0,5 e 1,5 cm e área limitada 

a 50 x 50 cm ou faixas lineares de largura menor que 10 cm e comprimento menor que 1,0 

metro (HELENE, 1992). A superfície do substrato necessita estar seca. Deve-se utilizar de 

pontes de aderência a fim de melhorar as propriedades da ligação. Indica-se o uso de solventes 

voláteis a fim de melhorar as propriedades do substrato. Para Helene (1992), esse tipo de 

argamassa deve ser aplicado em camadas, compactadas, de 0,5 cm, até que atinja a espessura 

desejada. 

 

3.2.1.3 Argamassas de base estervinílica 

 

As argamassas de base estervinílicas se assemelham em alguns aspectos, se comparadas 

às de base poliéster, principalmente com relação a sua aplicação. Esse material também confere 

boa qualidade ao reparo. Assim como as resinas poliéster, as resinas estervinílicas possuem 

baixo tempo de cura, elevada resistência, baixa retração, boa resistência química, boa 

impermeabilidade e boa capacidade aderente (SOUZA e RIPPER, 1998). 

Contudo, há diferenças químicas entre essas resinas que podem implicar em algumas 

propriedades. A estrutura molecular, por exemplo, pode implicar na alteração da flexibilidade 

do material. O que explica isso são os diferentes modos de reação da cadeia molecular. 
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Diferente das resinas poliéster, a reação da molécula ocorre apenas no final da terminação da 

cadeia do polímero. Já a resina poliéster, essa reação ocorre em vários pontos intermediários. 

Esse fato torna a resina mais flexível. 

As resinas de base estervinílicas também são conhecidas como epóxi estervinílicas, por 

serem derivadas do epóxi, que se assemelham por possuírem a mesma cadeia molecular central. 

Ao comparar-se a composição molecular das resinas poliéster com as estervinílicas, observa-se 

que a cadeia molecular das resinas poliéster são menores. Por possuírem melhor resistência 

química, as resinas estervinílicas são muito utilizadas em revestimentos anticorrosivos 

(tanques, tubos, conexões, etc.).  

 

3.2.1.4 Argamassas de base furânica 

 

Resinas furânicas são consideradas resinas termofixas. Essas resinas possuem estrutura 

de alta densidade de ligações cruzadas. Deste modo, materiais dessa natureza possuem alta 

rigidez e estabilidade à ação de solventes e elevação da temperatura. Esse material é muito 

utilizado em fundições do tipo ferroso ou não ferroso. Esse tipo de comportamento pode 

conferir às argamassas de reparo propriedades como resistência a elevadas temperaturas 

(BITENCOURT e PANDOLFELLI, 2013). 

Esse tipo de argamassa confere estabilidade ao reparo em temperaturas em torno de 200 

ºC. Sua composição básica é de resinas furânicas líquidas, catalisador e agregados de sílica, 

carbono, barita ou coque pulverizado. As técnicas de reparo para esse material se assemelha às 

técnicas de aplicação de argamassa convencional ou de argamassa farofa (SOUZA e RIPPER, 

1998). 

 

3.2.1.5 Argamassas de base fenólica 

 

A resina fenólica é considerada a primeira resina plástica descoberta da história. Por 

volta dos anos 80 as resinas de base fenólica possuíam diversas aplicações e era encontrada em 

vários lugares, como em rádios e luminárias. Anos mais tarde, com o surgimento de outras 

resinas poliméricas, o seu uso foi substituído por outros materiais, como a resina poliéster. O 

seu uso passou a ser aplicado em casos especiais, por ser um material anti-inflamável e 

resistente à abrasão.   
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 Seus componentes são basicamente as resinas de fenolformaldeídos, o catalisador, e os 

agregados, que são os mesmos relacionados para argamassas de base resina furânica. Suas 

propriedades são semelhantes às argamassas de base furânica, contudo, não resistem ao ataque 

de oxidantes fortes, álcalis fortes, nem a temperaturas maiores que 175 ºC. A aplicação desse 

tipo de resina deve ser feita como adição em argamassas convencionais ou tipo farofa, conforme 

apresentado anteriormente. 

 

3.2.1.6 Argamassas de base látex SBR 

 

Os materiais a base de látex utilizados na adição em argamassas para reparo são, em 

geral, copolímeros formados por dois ou mais monômeros. Entre esses, encontram-se o acetato 

de vinil, cloreto de vinil e estireno-butadieno. Os adesivos de estireno-butadieno são 

encontrados, normalmente, na forma de dispersões aquosas ou soluções orgânicas (PINTO, et 

al., 2011). Esse material, muito utilizado em borrachas em geral, possui boa resistência à 

abrasão, contudo, não é indicado o seu uso para altas temperaturas. 

A adição de látex SBR às misturas induz a alteração das propriedades tanto no estado 

fresco como no estado endurecido. No estado fresco, por exemplo, esse material permite maior 

fluidez a mistura, o que reduz o fator a/c. Além disso, favorece a incorporação de ar ao material 

(SOUZA e RIPPER, 1998). De acordo com Ukrainczyk e Rogina (2013), a presença de SBR 

na composição de argamassas de reparo contribui com uma melhora na resistência química e 

melhora em algumas resistências mecânicas. Contudo, a adição desse polímero pode causar 

redução na resistência à compressão.  

Segundo os mesmos autores, a aplicação de estireno-butadieno em argamassas de reparo 

pode contribuir, também, com uma melhora na capacidade adesiva e redução na porosidade. 

Esse fato pode ser explicado pelo melhor preenchimento dos vazios das argamassas pelo 

polímero. 

Nos concretos modificados com SBR pode-se observar certa melhoria na zona de transição. A 

ligação agregado-matriz apresenta menor quantidade de poros e maior quantidade de polímeros 

nessa região. Essa situação favorece melhorias no concreto ou argamassa tais como o aumento 

das resistências mecânicas, redução na permeabilidade e aumento de aderência 

(ROSSIGNOLO, 2009). Sua aplicação se assemelha às técnicas de reparo apresentadas para 

argamassas convencionais ou argamassas do tipo farofa (SOUZA e RIPPER, 1998). 
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3.2.1.7 Argamassa de base acrílica 

 

Os primeiros registros da utilização dessa resina datam de 1933.  Em 1936 foi 

introduzida na odontologia, onde obteve grande êxito. Atualmente há diversas outras aplicações 

para a resina MMA (metil metacrilato), que também é uma identidade da resina acrílica.  Sua 

aplicação vai de lentes de contato, fibras ópticas aos vidros à prova de bala.  

Na construção civil esse material possui grandes e importantes aplicações. Esse fato se 

confirma na grande aplicação em pisos e revestimentos. Além da estética, esse material garante 

boa resistência mecânica, química. Essa resina também pode garantir boas propriedades em 

casos de compósitos cimentícios, principalmente em se tratando de reparos de estruturas. 

A resina acrílica é um polímero que, em casos de reparos, pode proporcionar às 

argamassas, várias vantagens. Segundo os autores Medeiros et. al., (2009), esse material possui 

boa resistência à compressão e boas propriedades aderentes. Além dessas propriedades, esse 

tipo de adição pode promover à argamassa melhora na trabalhabilidade, redução da porosidade 

e, consequentemente, redução na absorção de água e redução da penetração de íons de cloreto 

(AGGARWAL, THAPLIYAL e KARADE, 2007). 

Segundo Souza e Ripper (1998), esse tipo de argamassa pode ter composição de 1:3 

(cimento: areia) com a adição da resina acrílica na proporção de uma parte de resina para três 

de água. Os autores orientam que seja realizado uma pintura na superfície a ser reparada com 

uma solução de polímero e água, na proporção de 1:1. A solução de agua e adesivo utilizada na 

mistura deve ser apenas suficiente a permitir a modelagem de uma esfera do material com as 

mãos. 

De acordo com Aggarwal, Thapliyal e Karade, (2007), a adição de resinas acrílicas nas 

argamassas cimentícias induz a uma redução no fator água cimento. Esse fato se explica pela 

presença de tensoativos e maior tensão de superfície nas moléculas dos polímeros. Além disso, 

com esse material, é possível a execução de reparos em regiões que sofram com a umidade 

(SOUZA e RIPPER, 1998). 
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3.2.1.8 Argamassa de base PVA 

 

O PVA (acetato de polivinila) é um polímero sintético muito utilizado como adesivos 

para papel, madeira e outros materiais porosos. Suas características são aplicáveis também às 

argamassas de reparo. Os reparos com argamassas de base PVA são indicadas para reparos 

superficiais em grandes áreas e para reparos semiprofundos.  

De acordo com Souza e Ripper (1998), o preparo desse material pode ser realizado em 

proporções, em cimento: areia, de 1:2,5 ou de 1:3. O adesivo PVA pode ser adicionado à água 

de amassamento na proporção de 1:3, ou seja, uma parte de adesivo para três partes de água. O 

ponto ideal apresentado pelos autores é a partir da possibilidade de formação de pequenas 

esperas do material com a mão, de modo que a superfície esteja úmida porém, sem brilho, o 

que indicaria o excesso de água. 

Indica-se o uso de pontes de aderência feitas a partir da pintura da superfície com o 

próprio material em proporção de 1:1 com água. Para receber os materiais de reparo, o substrato 

deve apresentar rugosidade, cantos arredondados e estar limpo. A utilização desses materiais é 

indicada para superfícies que são livres de umidade e da presença de água. Em caso de presença 

de água e ambientes úmidos, orienta-se a substituição do adesivo de acetato de polivinila por 

adesivo acrílico (SOUZA e RIPPER, 1998). 

Em casos de reparos superficiais de grandes áreas, também é possível utilizar de 

argamassas poliméricas de base cimento. Segundo Helene (1992), orienta-se a execução do 

serviço com espessuras de 0,5 a 2,5 cm. Contudo, é possível realizar reparos de até 5,0 cm de 

profundidade, desde que o reparo seja feito em camadas de até 1,0 cm e utiliza-se pontes de 

aderência (HELENE, 1992). 

 

3.2.2 Pontes de aderência 

 

Ao realizar o procedimento de reparo em uma peça de concreto deteriorado, pode 

realizar-se a aplicação de resinas na superfície da estrutura a fim de melhorar a aderência dos 

materiais. Esse procedimento pode ser entendido como pontes de aderência. O material pode 

ser aplicado na superfície degradada, também conhecida como substrato. A ligação entre o 

material novo e o material velho requer certos cuidados, para que haja interação entre os dois 

materiais.  
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Deste modo, pode-se realizar uma “ponte de aderência” entre o material de reparo e o 

substrato. Essas pontes de aderência promovem a melhoria substancial de aderência entre os 

materiais a serem unidos, tais como concreto velho e novo, concreto e aço, concreto e 

argamassa, etc. Além da ligação entre os diversos materiais, essa técnica proporciona a proteção 

das armaduras contra corrosão.  

Para a execução dessas pontes, são utilizados materiais do tipo adesivo e primers. Os 

materiais mais utilizados são as resinas à base epóxi, base acrílica e base estireno-butadieno 

(SBR). Cada um dos materiais possui peculiaridades e exigem certos cuidados. As resinas 

epóxi, por exemplo, possuem boa aderência em superfícies secas e boas resistências mecânicas. 

Porém, o mesmo material não apresenta bom desempenho aderente em superfícies úmidas. Os 

materiais a base de acetato de polivinila (PVA), normalmente são comercializados na forma re-

emulsionáveis dessa forma, inviabiliza o seu uso em locais úmidos (HELENE, 1992). 

As pontes de aderência podem ter grande influência na aderência entre materiais novos 

e antigos. Segundo Bonaldo, Barros e Lourenço (2005), a ligação entre os materiais do substrato 

e o de reparo deve ser eficaz e garantir a monoliticidade da peça. 

As resinas epóxi são materiais muito utilizados na construção civil. A resina epóxi é 

amplamente empregada na execução de pontes de aderência em reparos de concreto. Esse 

material propicia boas condições de aderência entre materiais novos e antigos (BONALDO, 

BARROS e LOURENÇO, 2005). 
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4 COMPATIBILIDADE NOS SISTEMAS DE REPARO 

 

Sabe-se que o concreto é utilizado em diversas partes do mundo. Esse material pode 

estar empregado em climas quentes, frios, secos, úmidos, etc. Deste modo, por diversos fatores 

como, a agressividade do meio, essas estruturas podem necessitar de intervenções técnicas. 

Grande parte dessas intervenções estão ligadas a reparos superficiais.  

Na primeira metade do século XX, época em que o concreto passou a ser mais utilizado, 

em alguns casos, houve a necessidade da realização dos primeiros reparos nesse tipo de 

estrutura. Segundo Morgan (1996), os primeiros materiais a serem utilizados como materiais 

de reparo eram argamassas e concretos convencionais e, posteriormente, iniciou-se a utilização 

de modificadores como resinas poliméricas. Visto isso, nesta época, houveram algumas 

observações feitas com relação a qualidade e durabilidade dos reparos, que, em muitos casos, 

não era satisfatória. Uma das constatações realizadas foi com relação às idades do concreto. As 

propriedades de um concreto antigo podem não ser compatíveis com materiais novos, de reparo. 

Há, pelo menos, 20 anos já existe certa preocupação com a compatibilidade de materiais 

de reparo. As propriedades expansivas e de módulo de elasticidade, por exemplo, já haviam 

sido estudadas nessa época. Os estudos apontam que tais propriedades são importantes para o 

bom funcionamento do conjunto substrato-reparo. Um exemplo de possível incompatibilidade 

de materiais usados nesse caso é a aplicação de argamassas epoxídicas em bases de concreto 

convencional, por possuírem tais propriedades diferentes (DECTER e KEELEY, 1997). Para 

Morgan (1996), a durabilidade do reparo depende de compatibilidade química, eletroquímica, 

de permeabilidade e dimensional. Em compatibilidade dimensional é necessário avaliar 

retratibilidade, coeficiente de dilatação térmica, fluência, modulo de elasticidade e geometria. 

Existem, no mercado, diversas composições argamassadas compostas, por exemplo, por 

resinas epóxi, polímeros acrílicos e poliéster. Esses materiais podem proporcionar diferentes 

propriedades aos reparos em concreto. Algumas dessas propriedades são: força de aderência; 

resistência à abrasão; retração-expansão; resistência à compressão; compatibilidade térmica, 

entre outros.  

Segundo Satoh e Yamada (2015), as propriedades da argamassa de reparo dependem de 

cada um de seus elementos constituintes. A granulometria dos agregados e a utilização de 

resinas aglomerantes, por exemplo, podem alterar tais propriedades. 



46 

 

É importante que seja avaliado as características das argamassas de reparo a fim de que 

possuam compatibilidade com o material do substrato. A falta de compatibilidade pode 

comprometer o serviço de reparo e danificar ainda mais a estrutura. Há estudos que avaliam os 

tipos de compatibilidade entre os materiais de substrato e o de reparo. Esses estudos apontam 

as propriedades que necessitam ser compatíveis e possíveis consequências da falta de 

compatibilidade. O presente trabalho irá apresentar alguns estudos realizados acerca de 

compatibilidade entre materiais cimentícios.  

 

4.1 TIPOS DE COMPATIBILIDADE 

 

O reparo pode ser entendido como a intervenção técnica que recupera determinada 

superfície de estruturas em concreto. Esse serviço deve ser realizado com o conhecimento das 

propriedades físicas e mecânicas dos materiais de reparo e de substrato, que é a superfície onde 

se aplica a argamassa de reparo. A partir do conhecimento das características do material de 

substrato e do meio em que se encontra, deve-se optar pelos materiais de reparo que mais se 

adequem a tal situação (MIRZA, DURAND, et al., 2014). De modo geral, há a necessidade de 

analisar as propriedades mecânicas, volumétricas e químicas do material de reparo de modo 

que haja compatibilidade com o material do substrato. Além disso, é necessário analisar os 

ambientes nos quais essas estruturas estão inseridas a fim de adotar os materiais mais 

compatíveis com a situação (SCHUEREMANS, CIZER, et al., 2011). 

A compatibilidade entre os materiais de reparo e de base podem ser divididos em alguns 

tipos. Esses tipos representam propriedades físicas e mecânicas. Deste modo, alguns autores 

realizaram estudos a respeito da influência que essas propriedades têm nos serviços de reparo. 

Os autores Cusson e Mailvaganam (1996), realizaram estudos a respeito da compatibilidade 

entre materiais cimentícios. Alguns dos seus resultados estão apresentados na  

Tabela 4.1. Esses dados podem orientar quanto as propriedades que as argamassas 

necessitam possuir para atender cada caso específico de intervenção técnica. 
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Tabela 4.1 - Relação entre as propriedades do concreto do substrato e o material de 

reparo 

Propriedade 

Relação do material de 

reparo (R) com o 

substrato de concreto (C) 

Tensão de retração R<C 

Coeficiente de deformação lenta 

(para reparos comprimidos) 
R<C 

Coeficiente de deformação lenta 

(para reparos tracionados) 
R>C 

Coeficiente de expansão térmica R=C 

Módulo de elasticidade R=C 

Coeficiente de Poisson R=C 

Resistência à tração R>C 

Desempenho à fadiga R>C 

Aderência R>C 

Porosidade e resistividade R=C 

Reatividade química R<C 

Fonte: Cusson e Mailvaganam (1996) 

 

Esse tipo de informação pode facilitar na escolha dos materiais e métodos a serem 

utilizados na realização de intervenções técnicas de reparo. Com isso, na sequência, são 

apresentados alguns estudos referentes a algumas das propriedades relevantes na 

compatibilidade entre materiais de reparo e do substrato. 

 

4.1.1 Compatibilidade mecânica 

 

Os reparos em concreto podem ser diferenciados em reparos com função estrutural e 

sem função estrutural. O primeiro pode sofrer algum tipo de carregamento e pode ser 

responsável por suportar algum tipo de tensão. O segundo tem por objetivo principal a estética 

da estrutura. Em todo caso, na maioria das situações de reparo em concreto, há certa 

preocupação com a estrutura. No caso da camada de cobrimento, por exemplo, é importante 

salientar que um dos seus objetivos é o de proteger as armaduras. Em todo caso, há a 

necessidade da compatibilidade entre os materiais de reparo e o do substrato, em relação às 

propriedades estruturais e mecânicas. Informações como resistência à compressão, flexão e 

módulo de elasticidade, são importantes para a qualidade do serviço de reparo (MORGAN, 

1996). Para o autor, pode-se considerar o módulo de elasticidade e coeficiente de dilatação 
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térmica como propriedades mais importantes, quanto a influência na compatibilidade. Esses 

fatores estão diretamente relacionados à forma com que o reparo irá trabalhar em conjunto com 

a estrutura. 

Segundo Silva Jr. (2001) e Helene (1992) o módulo de elasticidade é, também, uma das 

propriedades mais importantes do material de reparo por estarem diretamente relacionadas a 

deformabilidade dos materiais. Caso haja diferentes módulos, a deformabilidade pode ser 

desigual, o que pode fragilizar o reparo, principalmente quanto a aderência. De acordo Morgan 

(1996), uma exigência de compatibilidade para os materiais de reparo é que esse material não 

possua elevada rigidez (módulo de elasticidade) em comparação ao material do substrato. Esse 

fato pode atrair cargas indevidas para o reparo. Segundo Hassan, Brooks e Al-Alawi (2001), 

materiais com módulo de elasticidade mais baixo apresenta maior deformação que materiais 

com maior módulo. Deste modo é transferido maiores tensões na interface de ligação, o que 

acaba por propiciar falhas na ligação entre os materiais. 

Nos casos em que a argamassa de reparo possui o módulo de elasticidade próximo ao 

do concreto do substrato, não há grandes interferências na compatibilidade. Esse é o caso da 

utilização de argamassas com sílica ativa ou cinzas volantes. Por possuírem modulo de 

elasticidade similar ao do concreto, a associação desses materiais possui compatibilidade. Já a 

aplicação de argamassas epoxídicas ou modificadas por polímeros podem não apresentar 

valores de modulo de elasticidade que satisfaçam os critérios de compatibilidade com o 

concreto convencionalmente usado nas obras (HASSAN, BROOKS e AL-ALAWI, 2001). 

Segundo a teoria da modelagem combinada, estudada pelos mesmos autores, os 

materiais podem ser considerados compatíveis quando a diferença entre o valor médio dos 

módulos de elasticidade dos materiais e os seus valores individuais não ultrapassar 10%. 

Quando a diferença entre os valores não ultrapassa esse limite, considera-se que não há 

descontinuidade de tensões na estrutura. 

Segundo Reis (1999), a falta de compatibilidade em propriedades, como módulo de 

elasticidade, pode implicar em outros problemas de reparo e comprometer o seu desempenho. 

A Figura 4.1 ilustra o comportamento das tensões em uma situação de perda de aderência por 

incompatibilidade nos módulos de elasticidade. 
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Figura 4.1 - Comportamento das tenções em uma peça com falha no reparo 

 

Fonte: Reis (1999) 

 

O caso apresentado na Figura 4.1 mostra que, em casos de falha no reparo, o substrato 

sofre sobrecargas, enquanto que o material de reparo recebe pouca ou nenhuma carga. Esse 

caso pode ser a representação de um material de reparo com elevado módulo de elasticidade. 

De acordo com estudos de Satoh, Satoh e Yamada (2015), a relaçao entre as 

propriedades mecânicas do concreto do substrato e a argamassa de reparo é de suma 

importancia. Segundo os autores, as resistências mecânicas do material de reparo devem ser 

próximas ou superiores que o material do substrato. Caso o material de reparo possua menores 

resistências, a estrutura estará limitada ao reparo.  

A compatibilidade entre materiais de reparo e de base pode ser prejudicada em casos de 

utilização de argamassas com elevadas resistências mecânicas, como acontece em algumas 

argamassas poliméricas. Esses materiais possuem propriedades físicas e mecânicas diferentes 

das propriedades encontradas em concretos convencionais. Contudo, são utilizadas por 

possuírem baixa permeabilidade, capacidade de endurecimento rápido, excelente resistência 

química e boa capacidade ao ser aplicada em camadas. Esses tipos de materiais possuem, 

normalmente, melhor resistência à tração e aderência que os materiais puramente cimentícios 

(MORGAN, 1996). 

De modo análogo, estudos realizados por Wang e Zhang (2015) apontam alguns 

resultados quanto às resistências a tração de argamassas. O estudo comparou o comportamento 

de argamassas modificadas por polímeros, como SBR (estireno-butadieno) e resinas acrílicas, 

com uma argamassa referência, sem alterações. Deste modo, os resultados indicaram que a 
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presença dos polímeros contribui para as propriedades resistivas à tração dos materiais 

cimentícios. Além disso, a contribuição se estende quanto a aderência que essa modificação 

propicia.  

 

4.1.2 Compatibilidade volumétrica 

 

Vários fatores podem afetar o grau de compatibilidade entre os materiais usados em 

serviços de reparação de estruturas. Contudo, um dos mais críticos está relacionado a 

capacidade de a região reparada suportar as variações de volume, sem perder a aderência ao 

substrato. Essa ação pode ser denominada como compatibilidade dimensional. 

A falta de compatibilidade dimensional é considerada um dos grandes problemas nos 

serviços de reparo. A descolagem desses materiais tem a sua causa, normalmente, relacionada 

a tensões excessivas, retração, expansão por agentes químicos e expansão térmica. De acordo 

com Morgan (1996), fatores como área, espessura e forma do local a ser reparado, podem 

influenciar a qualidade e durabilidade do serviço.  

A incompatibilidade dimensional pode ser constatada na presença fendas na região de 

ligação do reparo (MORADI-MARANI, SHEKARCHI, et al., 2010). De acordo com Ueda, 

Tamai e Kudo (2011), muitos casos de ruptura na interface de ligação entre o reparo e o 

substrato pode ser causado por expansão do material ou então por ligação entre concretos de 

diferentes idades.  

 

4.1.3 Compatibilidade química 

 

De acordo com Morgan (1996), as propriedades químicas dos materiais devem ser tais 

que permitam o bom desempenho físico e mecânico, sem prejudicar a durabilidade do reparo. 

Não é interessante, por exemplo, que em materiais de reparo, haja a presença de cloretos, por 

conta das armaduras. Deste modo, o sistema de reparo tem por objetivo, também, inibir a 

corrosão posterior das armaduras. Não é aconselhável a presença de íons de sódio e potássio, 

pois esses elementos podem promover reações álcali-agregados e, com isso, danificar o 

concreto. 

Para Moradi-Marani et. al, (2010) a incompatibilidade dimensional e eletroquímica 

entre os materiais de reparo e de substrato podem levar a uma maior danificação na estrutura. 
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A presença de ânodos incipientes na zona de transição entre os materiais pode ser considerada 

indício de incompatibilidade eletroquímica. 

 

4.2 PROPRIEDADES RELEVANTES DAS ARGAMASSAS DE REPARO 

 

Na escolha de argamassas para reparo, devem ser considerados vários quesitos de 

desempenho, tais como compatibilidade, retratibilidade e durabilidade. As necessidades de 

reparo, normalmente, são associadas a alguns fatores como melhorar o aspecto estético, 

melhorar a durabilidade da estrutura, melhorar o desempenho estrutural, entre outros.  

Deste modo, a fim de melhorar essas características apresentadas, deve-se atentar para 

as propriedades químicas, mineralógicas, físicas e mecânicas. As propriedades químicas estão 

ligadas a composição química, tipo de ligante, etc. O aspecto mineralógico diz respeito aos 

tipos de agregados e suas composições. As propriedades físicas são referentes à distribuição e 

dimensões das partículas do material, porosidade, permeabilidade, etc. Por último, as 

propriedades mecânicas devem ser trabalhadas de modo a oferecer as resistências necessárias 

para a função a qual se aplica a argamassa (SCHUEREMANS et al., 2011). 

 

4.2.1 Rugosidade e aderência 

 

No processo de reparação de estruturas de concreto existem algumas características que 

são essenciais para o bom funcionamento do reparo. Uma dessas propriedades está relacionado 

com a zona de ligação do reparo. Segundo Satoh e Yamada (2015), existem duas maneiras de 

melhorar o desempenho interfacial: um é por meio da rugosidade da superfície reparada, outro 

é por meio do material de reparo.  

De acordo com os estudos realizados pelos autores, o desempenho de ligação entre o 

reparo e substrato pode ser melhorado a partir de algumas considerações. Uma das 

considerações realizada pelos autores diz respeito ao módulo de agregados finos nos materiais 

de reparo, que, caso for elevado, pode contribuir para o serviço de reparo.  

Por último, os autores concluíram com relação à rugosidade da superfície de ligação. 

Essa característica está diretamente ligada à qualidade do reparo, porém, possui relação com as 

propriedades mecânicas dos materiais. Em resumo, a rugosidade propicia uma melhor ligação 
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caso os materiais de reparo sejam mecanicamente compatíveis (SATOH, SATOH e YAMADA, 

2015). 

No processo de distribuição de tenções nas regiões reparadas, a ruptura pode ocorrer no 

material do substrato, no material de reparo ou então, na zona de transição entre o substrato e o 

reparo. Caso haja a ruptura, se dará na região mais frágil dessas apresentadas. Como a zona de 

transição está na posição de separação de materiais, normalmente, diferentes, materiais novos 

e velhos, possui mais susceptibilidade à ruptura. Deste modo, a compatibilidade de ligação entre 

esses materiais pode ser definida como um nível satisfatório de ligação entre os materiais 

(MORGAN, 1996). Segundo o autor, o desempenho de qualquer reparação de concreto é 

altamente dependente da qualidade de aderência do material de reparo com o material do 

substrato. 

Para Garbacz, Górka e Courard (2004), é necessário que haja o preparo e a modificação 

da superfície do substrato para receber a argamassa de reparo. Os autores identificam três 

parâmetros principais da ligação: geometria da superfície; microfissuras superficiais do 

concreto, e; aderência. Ao aumentar a rugosidade, aumenta-se, também, a área de contato entre 

os materiais e, desta forma, aumenta-se a capacidade aderente. Para os autores, a aderência 

entre os materiais é um dos fatores mais importantes no reparo, de modo a afetar sua 

confiabilidade e durabilidade.  

A elevada capacidade de aderência gera maior tolerância das boas propriedades do 

reparo, caso os materiais não sejam suficientemente compatíveis entre si. As microfissuras, por 

sua vez, têm interferência direta na qualidade dos reparos. A sua presença contribuirá 

diretamente para a deterioração do concreto. As propriedades aderentes dos materiais de reparo 

ao substrato podem ser realizadas com e sem a presença de adesivos na superfície de transição. 

Essa técnica pode contribuir com a aderência em alguns casos, contudo, pode fragilizar o reparo 

em outros. Segundo os autores, esse tipo de técnica vem a gerar um novo plano de fraqueza, 

deste modo, deve ser evitada (GARBACZ, GÓRKA e COURARD, 2004).  

Wang e Zhang (2015), relatam em seus estudos que, a presença de polímeros nas 

argamassas para reparo, tem ligação direta com a força de aderência entre as partes nova e 

velha. A zona de transição é considerada uma região fraca nos serviços de reparo. Segundo 

Ueda, Tamai e Kudo (2011), em casos de ruptura nos reparos, a maioria dos casos, a ruptura é 

localizada na zona de transição entre materiais novos e antigos. Contudo, a força de adesão 

entre os materiais de reparo e de substrato contribuem para a melhora na qualidade do reparo. 
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Na maioria dos casos, a rugosidade é avaliada apenas qualitativamente. Normalmente 

são classificadas como superfícies lisas ou ásperas. Contudo, sabe-se da importância da 

presença de rugosidade para uma boa aderência entre materiais cimentícios de diferentes idades. 

Os pesquisadores Santos, Júlio e Silva (2007) realizaram um estudo a fim de investigar a relação 

entre a rugosidade e a aderência da interface dos materiais. Os resultados corroboram com a 

ideia de que a rugosidade está relacionada diretamente com as propriedades aderentes do 

material de reparo ao substrato.  

Segundo os autores, a utilização de jatos de areia no substrato, por exemplo, permite 

uma rugosidade de aproximadamente 1 mm de altura, entre o pico e o vale. De modo que o vale 

represente a parte inferior da rugosidade e o pico a parte superior. Esses valores podem indicar 

elevada rugosidade. Com o estudo, concluiu-se que a elevada rugosidade da superfície do 

substrato implica numa maior força de aderência entre os materiais (SANTOS, JÚLIO e 

SILVA, 2007). 

Estudos realizados por Espeche e León (2011) corroboram com as afirmações realizadas nesta 

seção. Segundo os autores, a aderência entre os diferentes materiais cimentícios ligados dependem, 

principalmente, da solidez, limpeza e rugosidade do substrato. 

Diante das informações apresentadas, é indicado a realização de ensaios para a análise 

da aderência entre os materiais ligados. Deste modo, a verificação da capacidade aderente entre 

os materiais podem ser realizadas por técnicas de tração direta e indireta. Os ensaios de tração 

direta permitem com que as tensões sejam aplicadas uniformemente no plano de ruptura. O 

ensaio de arrancameto é um exemplo desse tipo de ensaio. 

Além de ensaios de tração direta, a aderência pode ser observada por meio de ensaios 

de tração indireta. Nessas situações não são aplicadas cargas diretas de tração. Contudo, os 

valores de aderência são obtidos por equações que relacionam itens como o carregamento 

aplicado, geometria do corpo de prova, entre outros fatores. Ensaios de tração na flexão e tração 

por compressão diametral são exemplos de ensaios que estudam a tração indireta. 

O ensaio de tração por compressão diametral é comumente utilizado para determinar a 

resistência à tração de materiais compostos de cimento. Esse ensaio, também conhecido por 

“brazilian test” possui orientações descritas pela norma nacional ABNT NBR 7222:2011. 

Desta forma, diante das condições do ensaio, observou-se a aplicabilidade desse teste para a 

verificação da aderência entre dois materiais diferentes. Publicaram-se, então, estudos que 

relacionaram a capacidade aderente obtida por meio da compressão diametral. 
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O funcionamento do ensaio consiste na aplicação de carregamentos diametralmente 

opostos e a verificação da tração no mesmo plano utilizando-se de equações. A Figura 4.2 

ilustra a distribuição do carregamento e tensões sobre o corpo de prova ao sofrer carregamento 

de compressão em linhas diametralmente opostas. Pu representa o carregamento aplicado 

linearmente sobre o corpo de prova, σx e σy representam as tensões no eixo horizontal (x) e 

vertical (y). 

 

Figura 4.2 - Representação de carregamento e distribuição de tensões na determinação 

da tração por compressão diametral 

 

Fonte: Espeche e León (2011) 

 

Com esses princípios, em 1984, Ramey e Strickland apud Espeche e León (2011) 

relataram usar o mesmo teste de divisão para avaliar a resistência da ligação entre um concreto 

antigo e um material de reparo. Para isso, foi utilizado corpos de prova compostos por duas 

metades com materiais diferentes: uma com o concreto e outra com um determinado material 

de reparo. Segundo Espeche e León (2011), a utilização do ensaio de tração por compressão diametral 

para observar a aderência entre materiais é fortemente representativa.  

Analogamente, em 1984, Hassanzadeh apud Espeche e León (2011) utilizou os mesmos 

procedimentos para determinar a resistência de união entre rochas e argamassas de alto 
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desempenho. O mesmo método foi utilizado pelos pesquisadores Alanazi, Yang, Zhang e Gao 

(2016) para determinar a aderência entre materiais de reparo em pavimentos. Outro exemplo da 

utilização desse procedimento pode ser observado no trabalho de Radhakrishnan, Prakash e 

Thampan (2012). Esses autores estudaram o desempenho de argamassa de reparo compostas 

com borracha de estireno-butadieno. 

A qualidade de aderência entre os dois materiais deve ser avaliada. De acordo com 

Sprigkel (2000) a qualidade de ligação pode ser dividida em cinco classes: Excelente, Muito 

boa, boa, regular e ruim. Esses níveis de qualidade de ligação estão relacionados com a tensão 

aderente entre os materiais, como está apresentado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Qualidade da resistência de aderência entre o reparo e o substrato 

Qualidade da 

ligação 

Tensão de 

ligação (MPa) 

Excelente ≥ 2,1 

Muito boa 1,7 - 2,1 

Boa 1,4 - 1,7 

Regular 0,7 - 1,4 

Ruim 0 - 0,7 

Fonte: Sprigkel (2000) 

 

A qualidade de ligação entre os materiais está diretamente relacionada ao desempenho 

do reparo e da sua durabilidade. Por se tratar de elementos de idades diferentes, faz-se 

necessária a avaliação da tensão de ligação entre os materiais. 
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4.2.2 Permeabilidade e porosidade 

 

As estruturas de concreto são largamente prejudicadas por ataques de sal, carbonatação 

do concreto, ataque de sulfatos, entre outros. A presença de fissuras e elevada porosidade 

podem influenciar na absorção de água e, com isso, o mau funcionamento do reparo e levar a 

um mau funcionamento do reparo. A água pode ser responsável por ser o meio de transporte de 

outros elementos agressores para o concreto. Deste modo, é importante atentar ao modo com 

que a água e a umidade podem penetrar nos materiais de substrato e de reparo.  

De acordo com Park et. al. (2012), a maioria dos casos de difusividade estão 

relacionados ao concreto do substrato, e não no material de reparo. Deste modo os autores 

observam que, a zona de transição entre os diferentes materiais envolvidos no processo de 

reparo, é largamente afetada pela difusão da umidade nessa região. Com isso, a região tende a 

ser fragilizada. Segundo os autores, para reparo de substratos com elevada resistência à difusão, 

é indicado o uso de argamassas com propriedades semelhantes.  

Já para substratos com elevada porosidade, indica-se o uso de argamassas de reparo 

altamente adesivas. Essa característica dificulta a penetração de água ou umidade pela interface 

de ligação entre os materiais, em casos ambientes demasiadamente úmidos (PARK, D., PARK, 

S., et al., 2012). De modo a corroborar com as afirmações anteriores, os autores Ueda, Tamai e 

Kudo (2011) defendem que a permeabilidade nos reparos pode influenciar no seu desempenho 

e que, a zona de ligação está mais susceptível à permeabilidade. 

De acordo com (SOUFI, MAHIEUX, et al., 2016), as adições poliméricas podem ser 

consideradas as principais responsáveis por melhorar as propriedades das argamassas de reparo. 

A presença desses compostos nas argamassas de reparo pode contribuir, por exemplo, com a 

trabalhabilidade, permeabilidade, aderência e durabilidade. No que diz respeito a porosidade, 

os polímeros podem melhorar a estrutura da argamassa e reduzir o tamanho dos poros.  

Para Wang e Zhang (2015), a presença de polímeros nas argamassas de reparo contribui 

muito para a compacidade da mesma. Os autores afirmam que argamassas não modificadas 

sofrem pela elevada porosidade e presença de fissuras. Com a adição de polímeros, a porosidade 

é reduzida e, com isso, resulta numa argamassa com compacidade maior. A baixa porosidade 

nas argamassas poliméricas pode ser explicada pelo preenchimento de seus vazios por 

polímeros (UKRAINCZYK e ROGINA, 2013). 
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4.3 DURABILIDADE DOS SERVIÇOS DE REPARO 

 

A compatibilidade dos materiais e técnicas de reparo está relacionada com a 

durabilidade e a transmissão dos esforços pela estrutura. A compatibilidade entre os materiais 

de substrato e de reparo podem ser entendidas como a semelhança de determinadas 

características físicas e mecânicas. Propriedades como resistência à compressão, coeficiente de 

dilatação térmica, módulo de elasticidade e porosidade podem contribuir para a qualidade e 

durabilidade do reparo, caso sejam compatíveis. Para Morgan (1996), a questão de 

compatibilidade deve ser pensada caso a caso. Defende ser importante a compatibilidade, 

porém, há casos em que talvez seja interessante a utilização de materiais com propriedades 

diferentes. Em casos de necessidade de reparos em ambientes agressivos, por exemplo, talvez 

seja mais adequado a aplicação de argamassas com elevada resistência aos agentes químicos. 

O autor defende que não existe um material e técnica ideal para reparar. Diferentes materiais e 

técnicas de reparo devem ser utilizadas para aplicações diferentes. Cada caso deve ser estudado 

de modo a possuir as soluções adequadas (MORGAN, 1996). 

A durabilidade das estruturas de concreto é dependente direto de fatores como a 

qualidade dos materiais e processos de execução dos serviços relacionados. O tópico 6.3 da 

norma brasileira ABNT NBR 6118:2011 trata, de modo mais especifico, do assunto. De modo 

análogo, a durabilidade de reparos em estruturas de concreto também pode ser definida assim. 

De acordo com Luković et. al. (2012), a utilização de concretos de baixa qualidade podem levar 

a uma necessária intervenção técnica precoce. A função dessas intervenções técnicas nada mais 

é do que devolver à estrutura de concreto as suas propriedades físicas e mecânicas de projeto, 

as quais foram projetadas para suportar. Portanto, a durabilidade do reparo está diretamente 

relacionada com as propriedades mecânicas, físicas e químicas dos materiais (LUKOVIć, YE e 

VAN BREUGEL, 2012). 

Após a execução dos serviços de reparo, há, em alguns casos, a necessidade de 

retrabalhos. Para Luković et. al. (2012) as falhas nos serviços de reparo são atribuídas, 

principalmente, à: diagnóstico incorreto; projeto de reparação incorreto, e; escolha de materiais 

e técnicas incorretos. Segundo os autores, existem alguns fatores que interferem diretamente na 

durabilidade de reparações em concreto. Alguns desses fatores são a diferença de idade entre 

os materiais envolvidos no reparo, aviações térmicas do ambiente, variações de umidade, 

capacidade de deformação, entre outros (LUKOVIć, YE e VAN BREUGEL, 2012). Deste 
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modo, pode-se observar que a durabilidade dos serviços de reparo está diretamente relacionada 

com a compatibilidade entre os materiais de substrato e de reparo. 

Após a realização de estudos acerca da qualidade e durabilidade e qualidade de reparos 

em estruturas de concreto, os autores Luković et. al. (2012) observaram as seguintes conclusões: 

- A identificação da causa relacionada ao dano é essencial para a realização do reparo 

bem sucedido; 

- É importante relacionar a escolha do material de reparo, por suas propriedades, ao 

ambiente de exposição da estrutura; 

- Nem a alta resistência de aderência e nem a alta resistência são cruciais na escolha dos 

materiais de reparo. Deve haver o equilíbrio entre as propriedades dos materiais de reparo e do 

substrato; 

- As principais propriedades do material de reparo é a sua compatibilidade com o 

concreto do substrato e as suas propriedades aderentes ao mesmo; 

- A restituição das propriedades monolíticas das estruturas de concreto pode ser 

adquirida não somente pelo potencial aderente do material de reparo, mas também pelo 

desempenho da microestrutura da interface de ligação; 

-Para que haja boa durabilidade e qualidade de reparo, deve-se observar as propriedades 

da interface de ligação dos materiais novo e velho. 

Os autores Soufi et. al. (2016) realizaram um estudo sobre a influência que os polímeros 

têm na durabilidade dos reparos. Foram estudados parâmetros como porosidade, 

permeabilidade, absorção capilar e a capacidade de difusão de cloretos. Os resultados 

apontaram que o desempenho dos materiais de reparo tem ligação com a proporção de 

polímeros utilizada. Deste modo, os autores relatam que os polímeros agem na microestrutura 

do concreto. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo realizado foi fundamentado em pesquisas bibliográficas e laboratoriais. A 

pesquisa foi de natureza quantitativa. Foram moldados corpos de prova cilíndricos com 

diferentes composições de argamassa polimérica. Realizaram-se ensaios para a caracterização 

da argamassa de reparo no estado fresco e no estado endurecido, como a resistência à 

compressão, tração, absorção por imersão, absorção por capilaridade e aderência.  

A fim de verificar os resultados e analisar a interferência dos polímeros sobre as 

argamassas, elaborou-se uma argamassa referência. Para isso, utilizou-se do traço 1:3 em 

massa, de cimento e areia, além dos componentes poliméricos. Contudo, a argamassa referência 

não possuirá quaisquer adições poliméricas. 

A Tabela 5.1 apresenta a relação dos objetivos específicos com as ações metodológicas. 

Desta forma, é possível observar a relação entre os objetivos do trabalho e a maneira com que 

esses foram executados, de modo sintético. 
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Tabela 5.1 - Tabela Resumo: Objetivos específicos e métodos 

Objetivos Específicos Métodos 

1 
Adotar traço para 

argamassas poliméricas 

O traço utilizado foi de 1:3 (cimento: areia). O traço foi dosado 

em massa, para isso, utilizou-se balança de precisão de 0,1 g. O 

polímero foi empregado em conjunto com a água de 

amassamento. A quantidade de polímero utilizada está associada 

a quantidade de água incluída na mistura. Deste modo, variou-se 

a quantidade de polímero de acordo com o tipo de adesivo 

utilizado. 

2 

Analisar argamassa 

polimérica de reparo no 

estado endurecido 

No estado endurecido, determinou-se a resistência à compressão 

das argamassas de reparo segundo as orientações da ABNT NBR 

7215:1997. Posteriormente realizou-se a determinação da 

resistência à tração de argamassas de reparo segundo as 

indicações da ABNT NBR 7222:2011. Determinou-se, também, 

o índice de absorção de água, índice de vazios e massa especifica, 

sob as orientações da norma ABNT NBR 9778:2005. Por último, 

realizou-se a determinação da absorção de água por capilaridade, 

segundo a norma ABNT NBR 9779:2012. 

3 

Analisar as propriedades 

aderentes entre a argamassa 

polimérica de reparo e o 

substrato 

Realizou-se o ensaio de aderência utilizando-se de adaptações da 

norma ABNT NBR 7222:2011. A aderência foi avaliada por 

meio da tração por compressão diametral. Este ensaio permite a 

verificação da capacidade aderente de cada material de reparo em 

relação ao concreto. 

4 

Analisar o comportamento 

de uma argamassa 

modificada com copolímero 

vinílico quando submetida 

ao processo de cura úmida e 

ao ar. 

Determinou-se a resistência à compressão (ABNT NBR 

7215:1997), à tração e aderência entre o concreto e a argamassa 

alterada por copolímero vinílico (ABNT NBR 7222:2011), em 

situação de cura ao ar. Após a realização desses procedimentos, 

comparou-se com os resultados obtidos para os mesmos ensaios 

e mesmo material, contudo, para cura em câmara úmida. 

Fonte: Autor 
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A pesquisa foi realizada no Laboratório de Materiais de Construção do Departamento 

de Engenharia Civil, localizado no bloco P02 da Universidade Estadual de Maringá. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Utilizaram-se como materiais para a realização deste trabalho, cimento, agregado 

miúdo, água de amassamento e adesivos poliméricos. Esses últimos, tiveram por função 

melhorar algumas propriedades interessantes para o serviço de reparo, como resistências 

mecânicas, propriedades aderentes e porosidade. Em seguida serão apresentados os materiais e 

suas respectivas propriedades. 

 

5.1.1 Cimento 

 

O cimento utilizado foi o Cimento Portland Composto – CP II Z 32. O cimento foi 

fornecido em sacos de 50 kg. Em todos os preparos de argamassa foi utilizada a mesma marca 

de cimento, a fim de minimizar interferências nos resultados. 

 

5.1.2 Agregados 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se agregados graúdo e miúdo para o concreto e agregado 

miúdo, com granulometria especifica, para as argamassas de reparo. Para a determinação da 

composição granulométrica, utilizou-se peneiras de malhas pré-definidas, conforme orienta a 

norma ABNT NBR NM 52:2009. A Figura 5.1 ilustra a utilização das peneiras para a 

caracterização dos agregados. 
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Figura 5.1 - Conjunto de peneiras para a caracterização da granulometria dos 

agregados (ABNT NBR NM 52:2009) 

 

Fonte: Autor 

 

5.1.2.1 Agregado miúdo para argamassa de reparo 

 

Utilizou-se areia industrializada quartzosa fina para a compor o material de reparo, 

conforme ilustra a Figura 5.2. A composição granulométrica do material está apresentada na 

Tabela 5.2, de acordo com a norma ABNT NBR NM 248:2003. Sua curva granulométrica está 

ilustrada na Figura 5.3. A curva descrita está compreendida entre os limites utilizáveis da 

norma. Em todo caso, o material estudado neste trabalho não tem o comportamento e nem o 

objetivo que os concretos e argamassas convencionais. Deste modo, optou-se por agregados 

com a faixa granulométrica apresentada. O material possui modulo de finura igual a 2,28.  

Além dessas propriedades, a areia a ser utilizada como agregado miúdo da argamassa 

de reparo possui massa unitária de 1,60 kg/dm³ e massa específica de 2,65 kg/dm³. O valor de 

massa unitária foi obtido segundo as orientações da norma ABNT NBR NM 45:2006.  Já o 

valor referente à massa específica, foi determinado a partir de ensaios utilizando-se de 

picnômetro, de acordo com a norma ABNT NBR NM 52:2009. 

A areia com as propriedades descritas acima foi utilizada com o intuito de contribuir 

para com as propriedades da argamassa. Em se tratando de reparos superficiais, o agregado 
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miúdo deve possuir reduzidas dimensões, conforme descrito no tópico referente à revisão 

bibliográfica. 

 

Figura 5.2 - Areia quartzosa fina 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 5.2 - Composição granulométrica do agregado miúdo obtidos sob orientação da 

norma ABNT NBR NM 248:2003 

AGREGADO MIÚDO 

Peneira 
(mm) 

Ensaio 01: Massa Inicial= 500,8 g Ensaio 01: Massa Inicial= 500,21 g Valores médios 
da 

porcentagem 
do material 

retido e 
acumulado (%) 

Massa de 
material retido 

(g) 

Porcentagem de 
material Massa de 

material retido 
(g) 

Porcentagem de 
material 

Retido 
(%) 

Retido e 
acumulado 

(%) 

Retido 
(%) 

Retido e 
acumulado 

(%) 

6,30 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,75 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,36 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,18 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 µm 0,03 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

300 µm 174,18 0,35 0,35 195,72 0,39 0,39 0,37 

150 µm 282,32 0,56 0,91 255,81 0,51 0,90 0,91 

<150 µm 44,05 0,09 1,00 48,38 0,10 1,00 1,00 

TOTAL 500,58 - - 499,96 - - - 

Fonte: Autor 
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Figura 5.3 - Curva granulométrica da média das amostras ensaiadas, conforme a norma 

ABNT NBR NM 248:2003, para agregado miúdo 

 

Fonte: Autor 

 

5.1.2.2 Agregado miúdo para concreto do substrato 

 

Utilizou-se areia natural média para a compor o material do substrato. A composição 

granulométrica do agregado está dentro dos limites utilizáveis propostos pela norma ABNT 

NBR NM 248:2003. O material estudado possui módulo de finura igual a 2,78 e massa unitária 

igual a 1,54 kg/dm³. A massa específica da areia utilizada é de 2,635 kg/dm³. 

 

5.1.2.3 Agregado graúdo para concreto do substrato 

 

Empregou-se pedra britada nº 1 (9,5 – 19 mm) como agregado graúdo para compor o 

concreto do substrato. O material foi extraído de jazidas de basalto da região de Maringá.  O 

material utilizado possui massa unitária igual a 1,67 kg/dm³ e massa específica igual a 2,79 

kg/dm³. 
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5.1.3 Adesivos poliméricos 

 

Utilizou-se quatro tipos de adesivos poliméricos para a elaboração das argamassas de 

reparo: PVA (acetato de polivinila), emulsão acrílica, copolímero vinílico e SBR (estireno-

butadieno). Aplicou-se os adesivos em solução conjunta com a água. A Tabela 5.3 dispõe dos 

dados referentes aos adesivos a ser utilizados no preparo das argamassas de reparo. As fichas 

técnicas dos materiais utilizados estão dispostas nos anexos (Anexo A: copolímero vinílico; 

Anexo B: PVA; Anexo C: SBR; Anexo D: Emulsão acrílica). 

É importante atentar para a concentração de adesivo utilizada, deste modo serão 

utilizadas proporções previamente determinadas e em acordo com orientações de fabricantes e 

de estudos realizados (SOUZA e RIPPER, 1998). A Figura 5.4 ilustra o adesivo a base de 

copolímero vinílico, a ser utilizado em um dos estudos de argamassas para reparo. 

 

Tabela 5.3 – Propriedades dos adesivos poliméricos a ser utilizados nas argamassas de 

reparo 

Composição básica pH 
Densidade 

(kg/l) 

Copolímero vinílico 4-5 1,02 

Acetato de polivinila - 

PVA 
4-6 1,05 

Estireno-butadieno - SBR 6-8 1,0 

Emulsão acrílica 9 1,01 

Fonte: Vedacit Impermeabilizantes® (2017); Sika ® (2015); TekBond® (2015). 

 

Sabe-se que os materiais em contato com a armadura necessitam possuir pH alcalino. Ao 

observar-se a Tabela 5.3 nota-se que determinados materiais possuem pH ácido. Contudo, a 

composição da argamassa, que engloba o cimento, agregado, água e os adesivos poliméricos, resulta 

num pH elevado. Deste modo, esse material permite a proteção das armaduras. 



66 

 

Figura 5.4 - Adesivo a base de copolímero vinílico 

 

Fonte: Autor 

 

5.1.4 Água de amassamento 

 

Utilizou-se água potável proveniente da rede de abastecimento de água da região de 

Maringá (Sanepar). 

 

5.2 MÉTODO 

 

Após a determinação das características dos materiais, iniciou-se a elaboração das 

argamassas e as suas respectivas caracterizações. Os métodos tiveram por objetivo avaliar as 

argamassas produzidas tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Avaliou-se, 

também, as propriedades de ligação entre a argamassa de reparo e o substrato de concreto. Desta 

forma, analisou-se as propriedades de um traço de concreto e, posteriormente, as propriedades 

de ligação entre esse mesmo concreto e as argamassas de reparo estudadas. 
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5.2.1 Concreto do substrato 

 

O concreto do substrato tem por objetivo simular a superfície na qual foi aplicado o 

material de reparo.  

 

5.2.1.1 Elaboração do concreto do substrato 

 

Executou-se um traço de concreto convencional a fim de simular o substrato encontrado 

em situações de reparo. Utilizou-se o traço de 1: 2,15: 2,95 (cimento: agregado miúdo: agregado 

graúdo) em massa, com fator a/c de 0,55. Foi utilizado esse traço por se tratar de um concreto 

comumente utilizado nos canteiros de obra. Esse traço é, normalmente, utilizado em volume, 

contudo, como trata-se de pesquisa laboratorial, realizou-se a conversão da proporção para 

massa. 

 

5.2.1.2 Determinação da consistência do concreto do substrato 

 

Determinou-se a consistência do concreto utilizado no substrato no estado fresco pelo 

ensaio “Slump Flow Test”. Realizou-se esse ensaio segundo as orientações da norma ABNT 

NBR NM 67:1998. A Figura 5.5 representa a execução do ensaio para a determinação da 

consistência do concreto no estado fresco. 
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Figura 5.5 - Ensaio de determinação de consistência do concreto (Slump Flow Test) 

 

Fonte: Autor 

 

5.2.1.3 Corpos de prova para a caracterização do concreto do substrato 

 

A fim de simular condições de aplicações da argamassa de reparo, elaborou-se corpos 

de prova compostos dos materiais de reparo e do substrato. Utilizou-se corpos de prova 

cilíndricos de 100 mm de diâmetro por 200 mm de altura. Inicialmente preencheu-se metade 

do volume com concreto convencional. Posteriormente, preencheu-se a outra metade com 

material de reparo, conforme ilustra a Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Corpo de prova para avaliação da aderência entre o concreto e a argamassa 

de reparo 

 

Fonte: Autor 

 

Para a concretagem das partes dos corpos de prova referentes ao concreto, utilizou-se 

de fôrmas de PVC e madeira, conforme ilustrado na Figura 5.7. A Figura 5.8 apresenta as 

fôrmas prontas para a concretagem e também no ato da concretagem. 

 

Figura 5.7 - Projeto da fôrma para o concreto do substrato 

 

(Unidade: cm) 

Fonte: Autor 
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Figura 5.8 - Fôrmas para corpos de prova a ser utilizados na verificação da aderência 

entre o substrato e o reparo 

 

Fonte: Autor 

 

No ato da moldagem parcial dos corpos de prova para simulação do substrato, moldou-

se também, corpos de prova cilíndricos de dimensões de 100 mm de diâmetro por 200 mm de 

altura, conforme orientações da ABNT NBR 5738:2016. Esses corpos de prova foram 

responsáveis por caracterizar o concreto utilizado como substrato, na verificação da aderência. 

A Tabela 5.4 contém os procedimentos que foram realizados para caracterizar o concreto que 

simulou o substrato. 
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Tabela 5.4 - Relação de ensaios e corpos de prova a serem moldados para a 

caracterização do concreto do substrato 

Ensaios Normas 
Corpos de prova 

28 dias 

Concreto - Ensaios de compressão de corpos de 
prova cilíndricos 

ABNT NBR 
5739:2007 

4 

Concreto e argamassa — Determinação da resistência 
à tração por compressão diametral de corpos de 

prova cilíndricos 

ABNT NBR 
7222:2011 

4 

Argamassa e concreto endurecidos — Determinação 
da absorção de água por capilaridade 

ABNT NBR 
9779:2012 

3 

Argamassa e concreto endurecidos - Determinação 
da absorção de água, índice de vazios e massa 

específica 

ABNT NBR 
9778:2005 

3 

Fonte: Autor 

 

5.2.2 Argamassa de reparo 

 

Nesta seção serão abordados os métodos utilizados no estudo das argamassas de reparo. 

Serão apresentados os métodos de elaboração de argamassa, caracterização no estado fresco e 

no estado endurecido. 

 

5.2.2.1 Elaboração de argamassas 

 

Utilizou-se como referência uma argamassa composta por uma parte de cimento para 

três de areia quartzosa fina. Para caracterizar a argamassa, foram moldados corpos de prova 

cilíndricos de 5 cm de diâmetro por 10 cm de altura, conforme as orientações da norma ABNT 

NBR 7215:1997.  Atentou-se para que a quantidade de água adicionada na mistura fosse apenas 

suficiente para permitir a moldagem de pequenas “esferas” com as mãos, sem que a superfície 

apresente brilho. O brilho na superfície pode indicar o excesso de água (SOUZA e RIPPER, 

1998). Analisou-se o comportamento das argamassas de reparo utilizando-se de adesivos 



72 

 

poliméricos misturados à agua de amassamento. Utilizou-se de adesivos de base PVA (acetato 

de polivinila), copolímero vinílico, acrílica e SBR (estireno-butadieno). Elaborou-se, também, 

corpos de prova sem a adição de polímeros, a fim de serem usados como referência. 

 

5.2.2.2 Corpos de prova para caracterização das argamassas 

 

Realizou-se alguns ensaios para a caracterização das argamassas de reparo, e para isso, 

moldou-se corpos de prova cilíndricos conforme a ABNT NBR 7215:1997. Os moldes a serem 

utilizados para a execução dos corpos de prova de argamassas estão representados na            

Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 - Fôrmas para moldagem dos corpos de prova das argamassas 

 

Fonte: Autor 

 

Os ensaios realizados no estado endurecido, que utilizaram desses corpos de prova 

cilíndricos, foram: determinação da resistência à compressão (ABNT NBR 7215:1997); 

determinação da resistência à tração por compressão diametral (ABNT NBR 7222:2011); 

determinação de absorção de água por capilaridade (ABNT NBR 9779:2012), e; determinação 

da absorção de água, índice de vazios e massa especifica (ABNT NBR 9778:2005). A 

quantidade de corpos de prova para cada uma das quatro argamassas poliméricas ensaiadas está 

disposta na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 – Relação de ensaios e corpos de prova a serem moldados para a 

caracterização das argamassas de reparo 

Ensaios Normas 

Idade 

7 dias 14 dias 28 dias 

Cimento Portland - Determinação da 
resistência à compressão 

ABNT NBR 
7215:1996 

4 4 4 

Concreto e argamassa — Determinação da 
resistência à tração por compressão 

diametral de corpos de prova cilíndricos 

ABNT NBR 
7222:2011 

- - 4 

Argamassa e concreto endurecidos — 
Determinação da absorção de água por 

capilaridade 

ABNT NBR 
9779:2012 

- - 3 

Argamassa e concreto endurecidos - 
Determinação da absorção de água, índice 

de vazios e massa específica 

ABNT NBR 
9778:2005 

- - 3 

Fonte: Autor 

 

5.2.3 Aderência entre o material de reparo e o substrato 

 

A ligação entre as argamassas poliméricas de reparo e o concreto do substrato foi 

avaliada por ensaio de tração por compressão diametral. Os corpos de prova moldados nessa 

etapa são compostos de dois materiais: o concreto (substrato) e a argamassa polimérica (reparo). 

 

5.2.3.1 Corpos de prova para avaliação da aderência entre o reparo e o substrato 

 

Para a realização da avaliação da aderência entre as argamassas de reparo ao concreto 

do substrato, foram moldados, parcialmente, corpos de prova cilíndricos de dimensões 100 mm 

de diâmetro por 200 mm de altura. Foram moldados quatro corpos de prova sem a presença de 

ponte de aderência e quatro com ponte de aderência. 

A avaliação da aderência entre os materiais foi feita por meio da determinação da 

resistência à tração por compressão diametral, segundo as orientações da norma ABNT NBR 

7222:2011, de modo adaptado. Determinou-se a resistência para cada uma das argamassas 

poliméricas. 

Realizou-se um tratamento na superfície do concreto para receber o material de reparo. 

Para essa etapa utilizou-se escova com cerdas metálicas. Esse procedimento teve por objetivo 
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preparar a superfície do substrato para receber a argamassa polimérica, bem como Helene 

(1992) e Souza e Ripper (1998) descrevem. 

O tratamento de superfície foi concluído com a retirada do material solto e a eliminação 

do pó e demais substancias que poderiam interferir na aderência da argamassa de reparo e o 

concreto do substrato. 

Avaliou-se a aderência de duas maneiras. O primeiro método teve por objetivo avaliar 

a aderência do material novo ao velho apenas com a saturação da superfície de ligação entre os 

materiais. O outro método buscou avaliar a ligação entre os materiais na presença de uma ponte 

de aderência de base epóxi, como apresenta a Figura 5.10. Essa aplicação tem por função 

melhorar a aderência entre o material concretado, além da saturação da superfície em água.  

 

Figura 5.10 - Aplicação de ponte de aderência de base epóxi no concreto do substrato 

 

Fonte: Autor 

 

Após a saturação e aplicação da ponte de aderência na superfície dos corpos de prova, 

iniciou-se a aplicação dos materiais de reparo de modo a completar os corpos de prova, 

parcialmente preenchidos com concreto. A Figura 5.11 apresenta os moldes para corpos de 

prova parcialmente completos com o material do substrato e preparados para receber a 

argamassa de reparo.  
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Figura 5.11 - Moldes com os substratos preparados para receber a argamassa de reparo 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 5.12 ilustra o corpo de prova composto pelo concreto junto a argamassa de 

reparo, pronto para o ensaio de aderência. 

 

Figura 5.12 – Corpo de prova moldado para ensaio de aderência 

 

Fonte: Autor 
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A Figura 5.13 representa a aplicaçao de carga diametralmente ao corpo de prova 

constituido de concreto e a argamassa de reparo. 

 

Figura 5.13 – Determinação da resistência aderente entre o concreto e a argamassa de 

reparo 

 

Fonte: Autor 

 

 

5.2.3.2 Avaliação da aderência entre o concreto e a argamassa de reparo 

 

Avaliou-se a aderência entre o material do substrato e o de reparo por meio da resistência 

à tração na região de ligação entre os materiais. Os resultados foram obtidos com a realização 

do ensaio de determinação da resistência à tração por compressão diametral. Procedeu-se 

conforme orientações de adaptações da norma ABNT NBR 7222:2011. Ensaiou-se os corpos 

de prova com 28 dias após o completo preenchimento do material do substrato com argamassa 

de reparo. 
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6 RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir dos ensaios realizados com 

as argamassas poliméricas. Além da avaliação física e mecânica das argamassas, realizou-se 

também a avaliação da aderência entre o material de reparo e o substrato. Para isso, executou-

se elementos em concreto a fim de simular o substrato, conforme descrito nas seções anteriores. 

A seguir serão apresentados os resultados e análises obtidos para o concreto, que simulou o 

substrato, e as argamassas poliméricas estudadas. 

 

6.1 CONCRETO DO SUBSTRATO 

 

Após o preparo das formas, apresentado anteriormente, foram executadas as 

concretagens das mesmas. Para obter-se o número desejado de corpos de prova parciais, foram 

necessárias duas concretagens, como mostra a Tabela 6.1. Para ambas as concretagens foi 

utilizado traço de 1: 2,15: 2,95 (cimento: agregado miúdo: agregado graúdo) em massa e fator 

a/c de 0,55. 

 

Tabela 6.1 – Disposição dos corpos de prova de acordo com as concretagens 

Concretagem Corpos de prova 

Concretagem 01 
CP01 CP02 CP03 CP04 CP05 CP06 CP07 

CP08 CP09 CP10 CP11 CP12 CP13 CP14 

Concretagem 02 
CP15 CP16 CP17 CP18 CP19 CP20 CP21 

CP22 CP23 CP24 CP25 CP26 CP27 CP28 

Fonte: Autor 

 

Ao realizar-se a concretagem dos moldes de substrato, também foram moldados corpos 

de prova a fim de testemunhar a resistência à compressão, resistência à tração, absorção por 

capilaridade, absorção por imersão e outros índices. Ao todo foram moldados 28 corpos de 

prova que, posteriormente, foram ensaiados, conforme apresenta a Tabela 6.2. 
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Tabela 6.2 – Relação de corpos de prova e ensaios para caracterização do concreto do 

substrato 

Ensaios Normas 
Concreto (28 dias) 

Quant. CP's 

Concreto - Ensaios de compressão de corpos de prova 
cilíndricos 

ABNT NBR 
5739:2007 

4 

CP01 CP15 

CP02 CP16 

CP03 CP17 

CP04 CP18 

Concreto e argamassa — Determinação da resistência 
à tração por compressão diametral de corpos de prova 

cilíndricos 

ABNT NBR 
7222:2011 

4 

CP05 CP19 

CP06 CP20 

CP07 CP21 

CP08 CP22 

Argamassa e concreto endurecidos — Determinação 
da absorção de água por capilaridade 

ABNT NBR 
9779:2012 

3 

CP09 CP23 

CP10 CP24 

CP11 CP25 

Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da 
absorção de água, índice de vazios e massa específica 

ABNT NBR 
9778:2005 

3 

CP12 CP26 

CP13 CP27 

CP14 CP28 
Fonte: Autor 

 

6.1.1 Consistência do concreto do substrato 

 

Conforme apresentado no tópico referente a materiais e métodos, realizou-se a 

determinação da consistência do concreto no estado fresco, conforme as orientações da norma 

ABNT NBR NM 67:1998. O resultado do “Slump Flow Test” para a concretagem 1 foi de 8,00 

cm, enquanto que para a concretagem 2 o valor obtivo foi de 7,20 cm.  

 

6.1.2 Resistência à compressão 

 

Foi determinada a resistência à compressão do concreto do substrato segundo as 

orientações da ABNT NBR 5739:2007. Foram moldados quatro corpos de prova para cada 

concretagem, e foram rompidos aos 28 dias de idade. O resultado da resistência média à 

compressão foi de 23,80 MPa, já para a segunda concretagem foi de 28,68 MPa. 
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6.1.3 Resistência à tração 

 

Foi realizada a determinação da resistência à tração do concreto do substrato segundo 

as indicações da ABNT NBR 7222:2011. Foram moldados quatro corpos de prova cilíndricos 

de dimensões 100 mm de diâmetro por 200 mm de altura para cada concretagem. Para a 

primeira concretagem, obteve-se o resultado da resistência media à tração igual a 2,51 MPa, 

enquanto que o resultado para a segunda concretagem foi de 2,10 MPa.  

 

6.1.4 Absorção de água por capilaridade 

 

Aos 28 dias de idade, três amostras de cada concretagem foram submetidas ao ensaio 

para a determinação de absorção por capilaridade. Seguiu-se os procedimentos previstos na 

norma ABNT NBR 9779:2012. A média dos resultados estão apresentados na Tabela 6.3. Os 

dados referentes a cada medição estão dispostos no Apêndice A. 

 

Tabela 6.3 – Absorção capilar média do concreto do substrato 

Concretagem 
Absorção média - 72 

h (g/cm²) 

Concretagem 
1 

1,70 

Concretagem 
2 

1,56 

Fonte: Autor 

 

 

6.1.5 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica 

 

Realizou-se a determinação da absorção de água, índice de vazios e massa especifica à 

luz da norma ABNT NBR 9778:2005. Para esse procedimento, utilizou-se de três corpos de 

prova, com 28 dias de idade, para cada uma das concretagens. Os resultados médios estão 

presentes na Tabela 6.4. Os valores de todos os ensaios estão presentes no Apêndice B. 
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Tabela 6.4 – Índice de absorção, índice de vazios e massa específica médias do concreto 

do substrato 

Concretagem 

Índice de 
absorção 

após 
imersão       

(%) 

Índice de 
vazios 
após 

saturação  
(%) 

Massa 
específica 

real 
(kg/dm³) 

Concretagem 
1 

5,89 13,51 2,66 

Concretagem 
2 

5,20 12,10 2,65 

Fonte: Autor 

 

6.2 ARGAMASSA DE REPARO 

 

As argamassas de reparo foram obtidas a partir da mistura de cimento e areia, com traço 

de um para três em massa. Para a hidratação dessa mistura, utilizou-se água, para a argamassa 

referência e, para as argamassas de reparo, componentes poliméricos misturados à agua de 

amassamento. Em ambos os casos, a quantidade de água de amassamento utilizada foi 

suficiente, apenas, para a moldagem de esferas com a mão, além de não apresentar brilho em 

sua superfície, o que apontaria excesso de água, conforme discutido na seção referente aos 

materiais e métodos. Na sequência serão apresentados os resultados obtidos no estudo 

laboratorial tanto no estado fresco, como no endurecido. A Tabela 6.5 apresenta a relação de 

corpos de prova que foram ensaiados para a caracterização da argamassa referência e a 

argamassa modificada com o polímero. 
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Tabela 6.5 – Relação de corpos de prova e ensaios para caracterização das argamassas 

Ensaios Normas 
7 dias 14 dias 28 dias 

Quant. CP's Quant. CP's Quant. CP's 

Cimento Portland – 
Determinação da 

resistência à 
compressão 

ABNT NBR 
7215:1997 

4 

CP01 

4 

CP05 

4 

CP09 

CP02 CP06 CP10 

CP03 CP07 CP11 

CP04 CP08 CP12 

Concreto e argamassa 
— Determinação da 

resistência à tração por 
compressão diametral 

de corpos de prova 
cilíndricos 

ABNT NBR 
7222:2011 

- - - - 4 

CP13 

CP14 

CP15 

CP16 

Argamassa e concreto 
endurecidos — 

Determinação da 
absorção de água por 

capilaridade 

ABNT NBR 
9779:2012 

- - - - 3 

CP17 

CP18 

CP19 

Argamassa e concreto 
endurecidos – 

Determinação da 
absorção de água por 
imersão – Índice de 

vazios e massa 
específica 

ABNT NBR 
9778:2005 

- - - - 3 

CP20 

CP21 

CP22 

Fonte: Autor 

 

6.2.1 Massa específica no estado fresco 

 

Após a elaboração da argamassa, obteve-se o material de estudo no estado fresco. Antes 

da moldagem dos corpos de prova, que mais tarde seriam ensaiados, realizou-se a determinação 

da massa especifica no estado fresco. 

Para essa determinação, utilizou-se de um recipiente cilíndrico com volume fixo. Deste 

modo, preencheu-se o volume com a argamassa recém preparada e realizou-se a pesagem. A 

partir dos valores de volume e massa foi possível determinar a massa especifica no estado 

fresco. Os valores obtidos estão presentes na Tabela 6.6. 
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Tabela 6.6 – Massa específica média das argamassas poliméricas no estado fresco 

Argamassa d (kg/dm³) 

Referência 2,13 

Copolímero Vinílico 2,11 

PVA 1,96 

SBR 1,91 

Emulsão Acrílica 1,83 

d: Massa específica no estado fresco 

 

Fonte: Autor 

 

6.2.2 Resistência à compressão 

 

Foi determinada a resistência à compressão das argamassas estudadas segundo as 

orientações da ABNT NBR 5739:2007. Foram moldados quatro corpos de prova para cada uma 

das argamassas (referência e polimérica). Os ensaios de compressão foram realizados aos 7, 14 

e 28 dias de idade. Os resultados das resistências encontradas estão dispostos na Tabela 6.7. Os 

dados completos estão dispostos no Apêndice C. 

 

Tabela 6.7 – Resistência média à compressão das argamassas poliméricas 

Idade 
(dias) 

Resistência (MPa) 

Referência 
Copolímero 

Vinílico 
PVA SBR 

Emulsão 
Acrílica 

7 15,85 14,83 9,98 15,45 6,42 

14 15,23 16,54 10,59 15,53 7,12 

28 19,34 19,72 14,50 16,74 9,14 

Fonte: Autor 

 

6.2.3 Resistência à tração 

 

Foi realizada a determinação da resistência à tração das argamassas executadas segundo 

as indicações da ABNT NBR 7222:2011. Foram moldados quatro corpos de prova cilíndricos 

de dimensões 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura para cada concretagem. Os resultados 

obtidos nesta etapa foram organizados e dispostos na Tabela 6.8. Os dados completos estão 

dispostos no Apêndice D. 



83 

 

 

Tabela 6.8 – Resistência média à tração das argamassas poliméricas 

Idade 
(dias) 

Resistência (MPa) 

Referência 
Copolímero 

Vinílico 
PVA SBR 

Emulsão 
Acrílica 

28 2,00 1,75 1,57 2,83 1,53 

Fonte: Autor 

 

6.2.4 Absorção de água por capilaridade 

 

Três amostras de cada argamassa foram submetidas ao ensaio para a determinação de 

absorção por capilaridade aos 28 dias de idade. Seguiu-se os procedimentos indicados na norma 

ABNT NBR 9779:2012. A média dos resultados estão apresentados na Tabela 6.9. Os dados 

referentes a cada medição estão dispostos no Apêndice G. 

 

Tabela 6.9 - Absorção e ascensão capilar média das argamassas de reparo 

  
Absorção por 

capilaridade (g/cm²) 

Referência 1,11 

Copolímero 
Vinílico 

0,56 

PVA 0,46 

SBR 0,76 

Emulsão 
Acrílica 

0,89 

Fonte: Autor 

 

6.2.5 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica 

 

Realizou-se a determinação da absorção de água, índice de vazios e massa especifica 

das argamassas estudadas à luz da norma ABNT NBR 9778:2005. Para esse procedimento, 

utilizou-se de três corpos de prova, com 28 dias de idade, para cada uma das argamassas 

(referência e polimérica). Os Resultados estão presentes na Tabela 6.10. Todos os demais 

resultados estão presentes no Apêndice H. 
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Tabela 6.10 - Índice de absorção, índice de vazios e massa específica médias do concreto 

do substrato 

  
Absorção por imersão 

em água (%) 
Índice de vazios por 

imersão em água (%) 
Massa específica real 

(g/cm³) 

Referência 10,19 20,34 2,51 

Copolímero 
Vinílico 

7,83 15,75 2,39 

PVA 5,70 11,34 2,27 

SBR 8,41 17,80 2,59 

Emulsão 
Acrílica 

12,16 22,56 2,40 

Fonte: Autor 

 

6.3 ADERÊNCIA ENTRE O REPARO E O SUBSTRATO 

 

A aderência do material de reparo ao substrato foi medida por meio da moldagem de 

corpos de prova cilíndricos compostos de duas metades, sendo uma delas o concreto e a outra, 

a argamassa. Com isso, procedeu-se conforme indica a norma ABNT NBR 7222:2011 e 

determinou-se a resistência à tração por compressão diametral. Deste modo, atentou-se para 

que o plano de atuação da tensão de tração fosse o mesmo que dividia os dois materiais. Testou-

se a aderência com a interface de ligação de duas formas: a primeira saturada com água e a 

outra com ponte de aderência de base epóxi. Os resultados estão dispostos nos itens a seguir. 

 

6.3.1 Aderência entre o reparo e o substrato com interface saturada 

 

Após a saturação da interface de concreto, realizou-se o reparo e, após 28 dias de cura 

em câmara úmida, determinou-se a resistência da aderência entre as partes. Os resultados 

obtidos estão dispostos na Tabela 6.11. Os demais resultados estão presentes no Apêndice E. 
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Tabela 6.11 – Resistência média aderente por compressão diametral com superfície 

saturada 

Argamassa 
Resistência 

(MPa) 

Referência 0,50 

Copolímero Vinílico 0,61 

PVA 0,65 

SBR 0,80 

Emulsão Acrílica 0,42 

Fonte: Autor 

 

Após a ruptura para a determinação da resistência aderente entre o concreto e o reparo, 

registrou-se imagens do copo de prova rompido a fim de identificar características na ruptura. 

A Figura 6.1 apresenta as faces do corpo de prova rompido à compressão diametral. 

 

Figura 6.1 – Corpo de prova para ensaio de aderência rompido à compressão diametral 

com superfície saturada 

 

 Fonte: Autor 

Ao analisar a Figura 6.1 observa-se que a ruptura ocorreu exatamente no plano de 

união entre os dois materiais. Esse fato pode indicar que as cargas foram corretamente 
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aplicadas, contudo, indica também, a baixa capacidade aderente entre o concreto e o reparo, 

sem a presença de ponte de aderência. 

 

6.3.2 Aderência entre reparo e o substrato com ponte de aderência 

 

Além da determinação da resistência aderente apenas com a superfície de ligação 

saturada com água, testou-se, também, o comportamento da aderência na presença de ponte de 

aderência. Utilizou-se uma ponte de aderência de base epóxi. Os resultados estão presentes na 

Tabela 6.12. Os demais resultados estão presentes no Apêndice F. 

 

Tabela 6.12 - Resistência média aderente por compressão diametral com ponte de 

aderência 

Argamassa 
Resistência 

(MPa) 

Referência 1,04 

Copolímero Vinílico 1,38 

PVA 1,44 

SBR 1,91 

Emulsão Acrílica 1,23 

Fonte: Autor 

Com a presença da ponte de aderência, de modo diferente do primeiro caso, a ruptura 

dos corpos de prova apresentou certos desprendimentos de materiais na superfície que separa o 

concreto do material de reparo. A Figura 6.2 ilustra a interface de ruptura entre o concreto e o 

material de reparo, utilizando-se de ponte de aderência entre os materiais. 
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Figura 6.2 – Corpo de prova para ensaio de aderência rompido à compressão diametral 

com ponte de aderência 

 

Fonte: Autor 

 

6.4 PROCESSO DE CURA PARA ARGAMASSAS MODIFICADAS COM 

COPOLÍMERO VINÍLICO 

 

O processo de cura utilizado para todas as argamassas foi o de cura úmida. Contudo, 

verificou-se o comportamento mecânico das argamassas modificadas com copolímero vinílico 

na cura úmida e na cura ao ar, a fim de compará-las. Segue os resultados obtidos com esse 

estudo. 

 

6.4.1 Resistência à compressão 

Determinou-se a resistência à compressão da argamassa modificada com copolímero 

vinílico, sujeira a cura ao ar, segundo as orientações da ABNT NBR 5739:2007. Foram 

moldados quatro corpos de prova para cada idade (7, 14 e 28 dias). Os valores obtidos para a 

compressão da argamassa modificada com copolímero vinílico, com cura ao ar, estão dispostos 

na Tabela 6.13. 
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Tabela 6.13 - Resistência à compressão da argamassa modificada com copolímero 

vinílico na cura ao ar 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Área 
(cm²) 

Resistência (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 7 20,8 19,63 *10,59 

14,67 02 7 29 19,63 14,77 

03 7 28,4 19,63 14,46 

04 7 29 19,63 14,77 

05 14 32 19,63 16,30 

17,09 
06 14 38,2 19,63 19,46 

07 14 31,8 19,63 16,20 

08 14 32,2 19,63 16,40 

09 28 41,6 19,63 21,19 

21,21 
10 28 42,4 19,63 21,59 

11 28 43,6 19,63 22,21 

12 28 39 19,63 19,86 

*valores desconsiderados no cálculo da média. 

Fonte: Autor 

 

6.4.2 Resistência à tração 

Determinou-se a resistência à tração da argamassa modificada com copolímero 

vinílico, na cura ao ar, segundo as indicações da ABNT NBR 7222:2011. Foram moldados 

quatro corpos de prova cilíndricos de dimensões 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura para 

cada concretagem. O ensaio foi realizado aos 28 dias de idade. Os resultados obtidos nesta etapa 

foram organizados e dispostos na Tabela 6.14. 

 

Tabela 6.14 - Resistência à tração da argamassa modificada com copolímero vinílico na 

cura ao ar 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

13 28 25,8 3,29 

3,05 14 28 20,4 2,60 

15 28 25,9 3,30 

16 28 23,8 3,03 

Fonte: Autor 
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6.4.3 Aderência entre o reparo e o substrato com interface saturada 

 

Foi testada a aderência entre o material de reparo modificado com copolímero vinílico 

na cura ao ar e o concreto. Utilizou-se orientações da norma ABNT NBR 7222:2011 para 

determinar a resistência aderente por compressão diametral. O ensaio foi realizado com corpos 

de prova de 28 dias de idade. Os resultados estão apresentados na Tabela 6.15. 

 

Tabela 6.15 - Resistência aderente por compressão diametral com superfície saturada 

para argamassa modificada com copolímero vinílico na cura ao ar 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 28 19,6 0,66 

0,50 02 28 16,0 0,53 

03 28 7,2 *0,23 

04 28 9,9 0,32 

*valores desconsiderados no cálculo da média. 

Fonte: Autor 

 

6.4.4 Aderência entre o reparo e o substrato com ponte de aderência 

 

Determinou-se também a resistência aderente entre o material de reparo modificado 

com copolímero vinílico na cura ao ar e o concreto, na presença de uma ponte de aderência de 

base epóxi. Os testes foram realizados aos 28 dias de idade. Realizou-se o ensaio utilizando-se 

de orientações da norma ABNT NBR 7222:2011, a fim de determinar a resistência aderente por 

meio de compressão diametral do corpo de prova. Os resultados estão dispostos na Tabela 6.16. 
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Tabela 6.16 - Resistência aderente por compressão diametral com ponte de aderência 

para argamassa modificada com copolímero vinílico na cura ao ar 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

05 28 42,2 *1,36 

2,08 
06 28 62,2 2,06 

07 28 65,2 2,11 

*valores desconsiderados no cálculo da média. 

Fonte: Autor 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção será analisado os resultados obtidos para as argamassas poliméricas, 

descritos no tópico anterior. Inicialmente serão avaliados os resultados para todas as argamassas 

testadas, submetidas à cura úmida, a fim de compará-las. Posteriormente, será avaliada a relação 

entre a cura úmida e a cura ao ar, testada no material modificado com copolímero vinílico. 

 

7.1 ARGAMASSAS POLIMÉRICAS DE REPARO 

 

Após a obtenção dos resultados, pôde-se analisar e levantar algumas conclusões 

sobre os experimentos realizados. A Figura 7.1 apresenta os resultados de alguns dos ensaios 

de forma gráfica, de modo a comparar a argamassa referência com as argamassas poliméricas. 

 

Figura 7.1 - Resultados obtidos para resistências da argamassa referência e as 

argamassas poliméricas 

 
Fonte: Autor 
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Ao analisar a Figura 7.1, observa-se que as argamassas poliméricas testadas neste 

trabalho apresentam melhorias em algumas propriedades e, para algumas propriedades, 

apresentam valores inferiores aos da argamassa referência. O comportamento mecânico foi 

testado por meio dos ensaios de compressão, tração por compressão diametral e aderência, com 

e sem ponte de ligação. 

A resistência à compressão de um material de reparo é importante para a determinação 

do seu uso. Essa propriedade mecânica necessita ser compatível com o concreto a ser reparado. 

Deste modo, os resultados obtidos para compressão mostram que a argamassa modificada com 

copolímero vinílico apresenta pequeno aumento na resistência, se comparado à referência. 

Dentre os demais materiais poliméricos, observa-se uma redução da média de resistência para 

o SBR, previsto anteriormente por Ukrainczyk e Rogina (2013). Os menores resultados foram 

registrados para argamassa composta por PVA e emulsão acrílica.  

Os resultados para a resistência à tração por compressão diametral mostraram que a 

argamassa modificada com estireno-butadieno possui maior resistência à tração do que os 

demais materiais testados. Já os outros materiais testados (argamassa composta por copolímero 

vinílico, PVA e emulsão acrílica) obtiveram resultados inferiores aos da referência. Desta 

forma, observamos uma melhoria do material de reparo ao se utilizar o adesivo polimérico de 

base SBR. 

A resistência aderente entre a argamassa polimérica é uma propriedade muito 

importante para serviços de reparo. Nesta primeira etapa, os testes foram realizados para os 

materiais sem uma ponte aderente. Com isso, apenas as propriedades do material de reparo 

serão avaliadas, sem a presença de uma ponte de aderência. A partir dos resultados obtidos 

nesta etapa, podemos observar que a presença de componentes poliméricos podem contribuir 

para essa propriedade. O material que apresentou maior valor foi o composto de SBR. Isso 

mostra que a presença de adesivos de base SBR em argamassas contribuem para a aderência do 

reparo ao substrato, de modo a corroborar com afirmações feitas por Ukrainczyk e Rogina 

(2013). Os outros materiais apresentaram valores inferiores, sendo o material formado por 

emulsão acrílica o de menor valor. De acordo com Sprinkel (2000), a aderência obtida para o 

material composto por SBR se configura como regular, por apresentar valor superior a 0,7 MPa. 

Já os outros materiais, se configuram como materiais de ruim aderência, por possuírem valores 

entre 0,0 e 0,7 MPa.  
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Ao se analisar os resultados para a resistência aderente entre o reparo e substrato na 

presença de ponte de aderência, observou-se que há uma contribuição expressiva da ponte. De 

modo geral, ao se comparar os resultados para aderência sem ponte e com ponte, pode-se 

observar um aumento de mais de 100% na resistência na presença do material adesivo. Esses 

valores mostram a interferência da ponte de aderência em situações de reparo.  

O material que obteve maiores valores foi o composto por SBR. Nesta avaliação, o 

menor resultado foi relacionado à material referência. Segundo o estudo de Sprinkel (2000), 

observa-se um comportamento “muito bom” para o material composto por SBR por apresentar 

valor de resistência aderente entre 1,7 e 2,1 MPa. A argamassa composta por PVA apresenta 

um comportamento “bom”, uma vez que seu resultado está entre 1,4 e 1,7 MPa. Já as 

argamassas referência e as argamassas formadas por copolímero vinílico e emulsão acrílica 

apresentam comportamento regular, pois sua resistência aderente está entre 0,7 e 1,4 MPa.  

Após a verificação dos planos de ruptura entre o concreto e o material de reparo, 

conforme ilustram as Figura 6.1 e Figura 6.2, pode-se observar que o carregamento pode ter 

obedecido o plano de união entre ambos os materiais. Na primeira situação, sem a ponte de 

aderência, conforme a Figura 6.1, observa-se que as duas metades se separaram perfeitamente. 

Em outras palavras, não verificou-se a presença de argamassa na metade de concreto ou a 

presença de concreto na metade da argamassa. 

Nos casos em que foi utilizada ponte de aderência de base epóxi, como mostra a Figura 

6.2, observou-se que havia a presença de partes de concreto junto a metade da argamassa e 

partes da argamassa junto a metade de concreto. Essa situação pode representar e justificar a 

melhor resistência aderente entre os materiais com a ponte de aderência do que sem ela. 

Outras propriedades avaliadas foram com relação à absorção por capilaridade, por 

imersão, índices de vazios e massas específicas. Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 

7.1 e na Figura 7.2. 
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Tabela 7.1 – Resultados obtidos na determinação de absorções, índice de vazios e massa 

específica para argamassas de reparo 

  Referência 
Copolímero 

Vinílico 
PVA SBR 

Emulsão 
Acrílica 

Absorção por capilaridade 
(g/cm²) 

1,11 0,56 0,46 0,76 0,89 

Absorção por imersão em 
água (%) 

10,19 7,83 5,70 8,41 12,16 

Índice de vazios por imersão 
em água (%) 

20,34 15,75 11,34 17,80 22,56 

Massa específica real (g/cm³) 2,51 2,39 2,27 2,59 2,40 

Fonte: Autor 

 

Figura 7.2 - Resultados obtidos para absorção, índice de vazios e massa específica da 

argamassa referência e as argamassas poliméricas 

 

Fonte: Autor 
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propriedades físicas presentes no gráfico, para a utilização do material em reparos. Os materiais 

de reparo se mostraram menos absorventes por ascensão capilar de água do que o material 

referência. Isso indica um benefício da presença dos polímeros, uma vez que a presença de água 
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pode interferir no desempenho do reparo, conforme apresentado no tópico referente à revisão 

bibliográfica. 

Esses são fatores físicos importantes na determinação do material de reparo, como por 

exemplo na determinação da aplicação de reparos em locais úmidos, além de indicarem a 

porosidade do reparo. Esses fatores também indicam a porosidade dos materiais. O material de 

reparo de base PVA apresentou melhores resultados para absorção por imersão, índice de vazios 

e menor massa especifica real. Já o material composto de emulsão acrílica não apresentou bons 

resultados. Tanto o material composto por copolímero vinílico como por SBR apresentarem 

resultados abaixo do material referência, o que pode ser considerado interessante, segundo os 

tópicos relacionados à revisão de literatura. Conforme defendido por Ukrainczyk e Rogina 

(2013) e por Rossignolo (2009), a redução da porosidade relacionada à esses materiais 

contribuem para a melhoria em algumas resistencias mecanicas já apresentadas, como por 

exemplo a melhora da resistencia aderente apresentada pelo polimero SBR. 

Com relação ao material alterado por emulsao acrilica, observa-se um comportamento 

indesejado, principalmente por apresentar redução nas resistências mecânicas. Esse fato pode 

estar relacionado ao tipo de polímero utilizado. De acordo com o fabricante, a resina acrilica 

utilizada não possui finalidade diretamente aplicada para argamassas. Observou-se que os 

polimeros de base acrilica presentes no produto comercial não contribuiram para as 

propriedades da argamassa de reparo.  

 

7.2 PROCESSO DE CURA PARA ARGAMASSA MODIFICADA COM COPOLÍMERO 

VINÍLICO 

 

Conforme discutido no tópico referente à revisão bibliográfica, observa-se que alguns 

polímeros de base vinila tem um mau comportamento na presença de umidade. A fim de testar 

o material utilizado, realizou-se ensaios para determinação de algumas resistências mecânicas 

em condições diferentes de cura para a argamassa composta por copolímero vinílico. O primeiro 

processo de cura analisado foi a cura em câmara úmida, o mesmo aplicado para todas as demais 

argamassas. O segundo processo de cura analisado foi a cura ao ar. A Tabela 7.2 e a Figura 7.3 

apresenta alguns resultados obtidos. 
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Tabela 7.2 – Resistências médias para argamassas em processos de cura diferentes 

  Referência 
Copolímero Vinílico 

(cura úmida) 
Copolímero Vinílico 

(cura ao ar) 

Resistência média à compressão 
(MPa) 

19,34 19,72 21,21 

Resistência média à tração por 
compressão diametral (MPa) 

2,00 1,75 3,05 

Resistência média aderente por 
compressão diametral (MPa) 

0,50 0,61 0,50 

Resistência média aderente por 
compressão diametral - c/ ponte de 

aderência (MPa) 
1,04 1,38 2,08 

Fonte: Autor 

 

Figura 7.3 - Resultados obtidos para resistências da argamassa referência e as argamassas 

compostas por copolímero vinílico em diferentes condições de cura 

 

Fonte: Autor 
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A partir dos valores apresentados para as diferentes situações de cura para a argamassa 

composta por copolímero vinílico, observa-se que há diferença nos resultados. A primeira 

propriedade analisada é a resistência à compressão. Observa-se que a cura ao ar resultou em um 

valor expressamente superior do que a cura úmida e a argamassa referência. O valor obtido para 

a tração por compressão diametral do material curado ao ar também resultou em um valor 

superior. 

Observou-se, também, diferenças entre valores de resistência aderente com ponte 

aderente e apenas com a superfície saturada. A primeira situação, sem a ponte de aderência de 

base epóxi, aponta a pouca variação entre os resultados. A última análise realizada, a fim de 

testar a capacidade aderente entre o material e o concreto em situação de cura ao ar, com uma 

ponte de aderência, indica um aumento da sua resistência. De acordo com Sprinkel (2000), os 

três valores obtidos para a resistência de aderência, apenas com a superfície saturada, 

representam uma ligação ruim. Quando utilizada a ponte de aderência de base epóxi, notou-se 

que a argamassa referência e o material curado na presença de umidade representam uma 

ligação regular. Já o reparo realizado com ponte de aderência e curado ao ar aponta uma ligação 

considerada boa. 
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8 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos em laboratório e de suas respectivas análises, conclui-

se que as propriedades físicas e mecânicas podem ser melhoradas na presença de componentes 

poliméricos. Sobre as conclusões, observa-se os seguintes itens: 

a) Copolímero vinílico: A argamassa modificada com copolímero vinílico apresentou 

aumento na resistência à compressão, tração e aderência entre o concreto e o reparo, em relação 

à referência. Ao comparar-se o mesmo material em diferentes condições de cura (cura em câmara 

úmida e cura ao ar), observa-se que há uma melhora dos resultados quando o material não está na 

presença de umidade. Desta forma, afirmamos que o reparo de base copolímero vinílico tem 

comportamento melhor quando for aplicado em superfícies livres de umidade; 

 

b) PVA: O material de reparo de base PVA apresentou aumento na sua capacidade 

aderente em relação à referência. Contudo, os valores de compressão e tração foram inferiores 

aos do material referência. Na análise de resultados, é possível observar uma relação entre a 

argamassa composta por copolímero vinílico e PVA. Ambas são de base vinila, contudo, os 

melhores resultados foram registrados para o copolímero vinílico, havendo uma pequena 

diferença desfavorável na capacidade aderente; 

 

c) SBR: Entre os materiais testados, a argamassa modificada com estireno-butadieno foi 

a que apresentou melhores resultados, principalmente com relação à aderência ao substrato. A 

resistência à compressão se mostrou inferior ao de referência. Contudo, para as demais 

propriedades analisadas, o material apresentou bom comportamento. A resistência aderente 

dessa argamassa resultou em um aumento de 60% para a superfície saturada e de 84% para 

ligação com ponte de aderência, em relação à argamassa referência. 

Como discutido na revisão bibliográfica, a aderência entre o material antigo e o novo é uma 

propriedade muito importante em reparos. Desta forma, ressalta-se que a presença de SBR na 

argamassa contribui para um bom reparo; 

 

d) Emulsão acrílica: A argamassa modificada com emulsão acrílica não apresentou bons 

resultados. As suas propriedades mecânicas foram comprometidas, como por exemplo a 

resistência a compressão, que apresentou valor próximo à 50% do valor referência. 
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A respeito da capacidade aderente dos materiais testados, pode-se fazer duas analises. 

Na primeira, relacionada à aplicação do material de reparo em superfície saturada, observou-se 

que houve uma melhora média nos resultados de aproximadamente 30% em relação à 

argamassa referência, exceto para o material composto de emulsão acrílica.  

Na presença da ponte de aderência de base epóxi, notou-se uma melhora nos valores 

de resistência aderente de, pelo menos, 120% em relação à superfície saturada. De acordo com 

Sprigkel (2000) e observando os resultados obtidos, observa-se que a utilização da ponte de 

aderência permite que a capacidade de ligação entre os materiais seja considerada de “boa” a 

“muito boa”. Isso mostra que a presença de um material de ligação entre o reparo e o substrato 

é recomendado, a fim de garantir a aderência. 

Nos resultados obtidos para absorções e índice de vazios, notou-se que a argamassa 

composta por PVA apresentou melhor resultado. A menor absorção e porosidade está 

diretamente relacionada à melhoria nas propriedades aderentes do material. Apenas o material 

composto por emulsão acrílica apresentou piores resultados se comparado ao material 

referência. 

 

8.1 PROSSEGUIMENTO DE PESQUISA 

 

Como já discutido, este trabalho buscou apresentar alguns comportamentos de 

argamassas modificadas com polímeros para a função de reparos em estruturas de concreto. 

Entretanto, algumas complementações no estudo podem melhorar os resultados obtidos. Dentre 

essas complementações no estudo, sugere-se: 

- Variação da concentração de cada componente polimérico; 

- Alteração no traço da argamassa (cimento: areia); 

- Adição de outros materiais, como por exemplo a sílica ativa, a fim de contribuir para 

as propriedades da argamassa; 

- Estudo entre propriedades aderentes e tração. 

Com isso, a partir dos resultados obtidos nesse prosseguimento de pesquisa, será 

possível analisar a melhor forma de utilização de cada material.
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Apêndice A – Resultados da determinação de absorção por capilaridade do concreto 
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Apêndice B – Resultados da determinação de absorção por imersão do concreto 
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Apêndice C – Resistência à compressão das argamassas poliméricas 

 

Tabela C.1 – Resistência à compressão da argamassa referência 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) Resistência (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 7 30,05 15,30 

15,85 02 7 28,82 14,68 

03 7 34,03 17,33 

04 7 31,57 16,08 

05 14 30,93 15,75 

15,23 
06 14 31,38 15,98 

07 14 28,39 14,46 

08 14 28,88 14,71 

09 28 37,35 19,02 

19,34 
10 28 38,27 19,49 

11 28 41,84 21,31 

12 28 34,46 17,55 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.2 – Resistência à compressão da argamassa modificada com copolímero 

vinílico 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) Resistência (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 7 31,75 16,17 

14,83 02 7 24,77 12,62 

03 7 31,35 15,97 

04 7 28,64 14,59 

05 14 34,89 17,77 

16,54 
06 14 26,24 13,36 

07 14 32,38 16,49 

08 14 36,37 18,52 

09 28 33,36 16,99 

19,72 
10 28 41,05 20,91 

11 28 41,1 20,93 

12 28 39,33 20,03 

Fonte: Autor 
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Tabela C.3 – Resistência à compressão da argamassa modificada com PVA 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) Resistência (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 12 16,4 8,35 

9,98 02 12 20,4 10,39 

03 12 21,4 10,90 

04 12 20,2 10,29 

05 14 20,2 10,29 

10,59 
06 14 19,4 9,88 

07 14 23,8 12,12 

08 14 19,8 10,08 

09 28 31,2 15,89 

14,50 
10 28 30,2 15,38 

11 28 16,4 *8,35 

12 28 24 12,22 

*valores desconsiderados no cálculo da média. 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.4 – Resistência à compressão da argamassa modificada com SBR 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) Resistência (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 7 32,5 16,55 

15,45 02 7 30 15,28 

03 7 28,5 14,52 

04 7   - 

05 14 33 16,81 

15,53 
06 14 35 17,83 

07 14 23,5 11,97 

08 14 18,4 *9,37 

09 28 35,2 17,93 

16,74 
10 28 29,6 15,08 

11 28 33,8 17,21 

12 28 16,6 *8,45 

*valores desconsiderados no cálculo da média. 

Fonte: Autor 
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Tabela C.5 – Resistência à compressão da argamassa modificada com emulsão acrílica 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) Resistência (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 7 11,8 6,01 

6,42 02 7 13,2 6,72 

03 7 11,6 5,91 

04 7 13,8 7,03 

05 14 14,6 7,44 

7,12 
06 14 10,5 5,35 

07 14 15,4 7,84 

08 14 15,4 7,84 

09 28 17,2 8,76 

9,14 
10 28 17,2 8,76 

11 28 19,2 9,78 

12 28 18,2 9,27 

Fonte: Autor 
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Apêndice D – Resistência à tração por compressão diametral das argamassas 

poliméricas 

 

Tabela D.1 – Resistência à tração por compressão diametral da argamassa referência 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

13 28 15,28 1,95 

2,00 14 28 16,16 2,06 

15 28 16,38 2,09 

16 28 14,94 1,90 

Fonte: Autor 

 

Tabela D.2 – Resistência à tração por compressão diametral da argamassa modificada 

com copolímero vinílico 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

13 28 14,99 1,91 

1,75 14 28 13,78 1,75 

15 28 13,03 1,66 

16 28 13,19 1,68 

Fonte: Autor 

 

Tabela D.3 – Resistência à tração por compressão diametral da argamassa modificada 

com PVA 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

13 28 11,8 1,50 

1,57 14 28 12,6 1,60 

15 28 11,8 1,50 

16 28 13,2 1,68 

Fonte: Autor 
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Tabela D.3 – Resistência à tração por compressão diametral da argamassa modificada 

com SBR 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

13 28 22 2,80 

2,83 14 28 26 3,31 

15 28 23 2,93 

16 28 17,8 2,27 

Fonte: Autor 

 

Tabela D.3 – Resistência à tração por compressão diametral da argamassa modificada 

com emulsão acrílica 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

13 28 12,6 1,60 

1,53 14 28 10,8 1,38 

15 28 11,2 1,43 

16 28 13,4 1,71 

Fonte: Autor 

 

 

  



113 

 

Apêndice E – Resistência aderente entre a argamassa e o concreto (superfície saturada) 

 

Tabela E.1 – Resistência aderente entre a argamassa referência e o concreto 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 28 23,46 0,77 

0,50 02 28 13,94 0,46 

03 28 8,46 0,28 

04 28 46,02 *1,53 

*valores desconsiderados no cálculo da média. 

Fonte: Autor 

 

Tabela E.2 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com copolímero 

vinílico e o concreto 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 28 17,2 0,58 

0,61 02 28 17,03 0,56 

03 28 21,04 0,68 

04 28 19,05 0,61 

Fonte: Autor 

 

Tabela E.3 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com PVA e o concreto 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 28 12,2 0,41 

0,65 02 28 23,8 0,78 

03 28 5,6 *0,18 

04 28 23,8 0,76 

*valores desconsiderados no cálculo da média. 

Fonte: Autor 
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Tabela E.4 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com SBR e o concreto 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 28 22,6 0,76 

0,80 02 28 27,2 0,90 

03 28 25,6 0,82 

04 28 22,2 0,71 

Fonte: Autor 

 

Tabela E.5 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com emulsão acrílica e 

o concreto 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

01 28 16 0,54 

0,42 02 28 11,2 0,37 

03 28 11,2 0,36 

04 28 13,2 0,42 

Fonte: Autor 
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Apêndice F – Resistência aderente entre a argamassa e o concreto (com ponte de 

aderência) 

 

Tabela F.1 - Resistência aderente entre a argamassa referência e o concreto - com ponte 

de aderência 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

05 28 36,86 1,22 

1,04 06 28 31,95 1,05 

07 28 35,98 1,16 

08 28 22,3 0,73 

Fonte: Autor 

 

Tabela F.2 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com copolímero vinílico 

e o concreto - com ponte de aderência 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

05 28 34,36 1,11 

1,38 06 28 46,33 1,54 

07 28 39,24 1,27 

08 28 48,63 1,60 

Fonte: Autor 

 

Tabela F.3 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com PVA e o concreto - 

com ponte de aderência 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

05 28 43,2 1,40 

1,44 06 28 43,3 1,44 

07 28 41,3 1,33 

08 28 48,5 1,59 

Fonte: Autor 
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Tabela F.4 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com SBR e o concreto - 

com ponte de aderência 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

05 28 59,8 1,93 

1,91 06 28 63 2,09 

07 28 61,4 1,98 

08 28 50 1,64 

Fonte: Autor 

 

Tabela F.5 – Resistência aderente entre a argamassa modificada com emulsão acrílica e 

o concreto - com ponte de aderência 

CP 
Idade 
(dias) 

Carga (kN) 
Resistência 

(MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

05 28 34,7 1,12 

1,23 06 28 37,8 1,25 

07 28 37 1,20 

08 28 40,8 1,34 

Fonte: Autor 
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Apêndice G – Resultados da determinação de absorção por capilaridade das 

argamassas 
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Apêndice H – Resultados da determinação de absorção por imersão das argamassas 
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Anexo A – Ficha informativa - Copolímero vinílico 
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Anexo B – Ficha informativa – Acetato de polivinila (PVA) 
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 Anexo C – Ficha informativa – Estireno butadieno (SBR) 
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 Anexo D – Ficha informativa – Emulsão acrílica 
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