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Resumo. Em investigações realizadas em casas construídas há  mais de 15 anos em Pernambuco, nas 

três macrorregiões bioclimáticas do Estado, foi observado um comportamento diferenciado entre 

alvenarias construídas com blocos de gesso fabricados sem aditivos hidrofugantes e os hidrofugados 

com silicone, no tocante a infiltrações e degradação superficial. Tratamentos superficiais com diversos 

tipos de pinturas utilizadas nestas edificações também foi objeto de investigação.  

O principal agente de degradação dos componentes em gesso é a ação direta das águas, principalmente 

as águas renovadas como ocorrem com a ação de chuvas sobre as paredes externas, sendo 

potencializadas pela ação de ventos direcionais. Ensaios de estanqueidade realizados em câmaras 

normalizadas, com controle de pressão de ar e vazão de água, reproduzem as ações de chuvas dirigidas 

em correspondência com as regiões bioclimáticas definidas na Norma ABNT NBR 15575-4/2013. 

Este artigo apresenta resultados de ensaios de estanqueidade de paredes em alvenaria de blocos de 

gesso hidrofugados em paredes de alvenaria de blocos de gesso simples, com e sem tratamentos 

superficiais. 

As paredes de alvenaria construídas com blocos de gesso hidrofugados maciços com 100 mm de 

espessura apresentaram um nível de desempenho intermediário no enquadramento da Norma, 

satisfazendo plenamente os critérios de desempenho. As paredes de alvenaria construídas com blocos 

de gesso simples maciços com 100 mm de espessura, sem tratamento, não atenderam aos critérios 

mínimos de desempenho da Norma. Dos tratamentos superficiais aplicados nas paredes de alvenaria 

de blocos simples, o tratamento com base em pintura acrílica evidenciou o melhor desempenho, 

satisfazendo o critério mínimo de desempenho. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nolhier, em seu livro Construire em plâtre (Nolhier, 1986), apresenta inúmeros casos de construções 

em produtos de gesso, construídas em diversos países da África (Gâmbia, Senegal, Mauritânia). Na 

Argélia já se construíam edificações em alvenaria de blocos industrializados desde 1962. Todas estas 

situadas em regiões de baixa precipitação pluviométrica.  

Na região do Araripe, sertão pernambucano, onde o índice de pluviometria anual não ultrapassa 720 

mm/ano, existem mais de 300 casas térreas construídas em alvenaria de blocos de gesso. Em Gravatá, 

agreste de Pernambuco, também com precipitação pluviométrica inferior a 750 mm/ano, são 

encontradas casas de alto padrão construídas com este sistema construtivo (CLIMATEMPO, 2017). 

Em investigações realizadas em casas construídas há mais de 15 anos em Pernambuco, foi observado 

um comportamento diferenciado entre alvenarias construídas com blocos fabricados sem aditivos 

hidrofugantes e os hidrofugados com silicone, no tocante a infiltrações e degradação superficial. 

Tratamentos superficiais com diversos tipos de pinturas utilizadas nestas edificações também foram 

objeto das investigações.  

O ensaio de estanqueidade preconizado na NBR 15575-4 (ABNT, 2013) se constitui no principal 

método de avaliação da estanqueidade em elementos verticais de fachada de edificações. Desta forma 

foram avaliados à luz da metodologia normatizada o comportamento de alvenarias construídas com 

blocos de gesso maciços de 100 mm de espessura produzidos com e sem aditivos hidrofugantes, bem 

como a influência de diversos tipos de pinturas aplicados sobre alvenarias de blocos sem hidrofugantes 

(ITEP, 2007).   

2.   ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE 

2.1 Procedimento normativo 

Na avaliação do requisito estanqueidade à água de chuva, considerando-se a ação dos ventos, em 

sistemas de vedações verticais externas (fachadas), a NBR 15575-1 considera as diferentes macro 

regiões de exposição ao vento indicadas na figura 1. No caso da região Nordeste, região 1, a pressão 

estática de vento é de 10 Pa e a vazão de água é de 3 L/ m2.min . 

No critério de avaliação, para as condições de exposição indicadas na Tabela 1, e conforme as regiões 

de exposição ao vento indicadas na Figura 1, os sistemas de vedação vertical externa da edificação 

habitacional, incluindo a junção entre a janela e a parede devem permanecer estanques e não 

apresentar infiltrações que proporcionem borrifamentos, ou escorrimentos ou formação de gotas de 

água aderentes na face interna, podendo ocorrer pequenas manchas de umidade, com áreas limitadas 

aos valores indicados na Tabela 2 . 
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Figura 1- Condições de exposição conforme as regiões brasileiras 

Tabela 1- Condições de ensaio de estanqueidade a água de sistema de vedações verticais 

 

Região do Brasil 

Condições de ensaio de paredes 

Pressão estática 

(Pa) 

Vazão de água 

(L/m2.min) 

I 10  

 

3 
II 20 

III 30 

IV 40 

V 50 

Tabela 2- Estanqueidade à água de vedações verticais externas 

Edificação Tempo de ensaio 

(h) 

Percentual máximo da soma de áreas 

manchadas de umidade na face oposta 

Térrea 7 10 

Múltiplo pavimento 7 5 

 

2.2 Soluções testadas 

As soluções de parede submetidas ao ensaio de estanqueidade foram as seguintes: 

 Uma amostra construída em alvenaria nas dimensões de 1200 mm x 1200 mm, com blocos 

hidrofugados sem tratamento na sua face de exposição; 

 Uma série de amostras construídas em alvenaria nas dimensões de 1200 mm x 1200 mm com 

blocos simples, submetida a tratamentos na sua face de exposição com os seguintes 

procedimentos de pintura: 
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o Sem qualquer tipo de tratamento e pintura; 

o Preparado com selador acrílico (1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%) e posteriormente 

pintada com tinta CORALGESSO em duas demãos(1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%); 

o Preparado com selador acrílico (1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%) e posteriormente 

pintada com tinta PVA CORALMUR em duas demãos(1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%); 

o Preparado com selador acrílico (1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%) e posteriormente 

pintada com tinta acrílica CORALPLUS em duas demãos(1ª diluída 50% e 2ª diluída 

10%); 

o Preparado com fundo preparador de paredes (1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%) e 

posteriormente pintada com tinta acrílica CORALPLUS em duas demãos(1ª diluída 50% 

e 2ª diluída 10%); 

o Preparado com fundo preparador (1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%) e posteriormente 

pintada com tinta PVA CORALMUR em duas demãos (1ª diluída 50% e 2ª diluída 10%). 

 

2.3 Aparelhagem e metodologia dos ensaios 

A aparelhagem para a realização dos ensaios é constituída por uma câmara de estanqueidade com as 

seguintes características: 

a.  Abertura em uma das faces para fixação do corpo-de-prova; 

b. Canalização com registros reguladores de água no interior da câmara possibilitando 

molhagem contínua em toda face de exposição com vazão controlada de 3l/min; 

c. Sistema de pressão de ar, constituído de ventoínha, tubulação e registros reguladores de 

pressão que possibilite a aplicação de pressão pneumática uniforme até 50 Pa(50mmca) no 

interior da câmara. 

A figura 2 mostra o esquema de funcionamento da câmara de ensaio.  

 
Figura 2- Esquema da câmara de ensaios de estanqueidade 

 

2.4 Resultados 

A Tabela 3 apresenta as características das amostras ensaiadas, considerando o tipo de bloco e o 

tratamento superficial aplicado, bem como os resultados obtidos com a realização dos ensaios 

normalizados. 
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Tabela 3- Caracterização das amostras ensaiadas e resultados obtidos. 

Amostra Tratamento 
% de manchas na face 

posterior 

Bloco 

hidro 
Sem tratamento 

Sem manchas após 7 h de 

ensaio 

Bloco 

simples 

Sem tratamento 30 min 10% manchas; 

1,0 h infiltração 

Preparação: Selador acrílico em 2 

demãos; 

Pintura: CORALGESSO em 2 

demãos 

2,0 h  4% manchas; 

3,0 h  18% manchas; 

5,0 h  infiltração; 

7.0 h  90% manchas 

Preparação: Selador acrílico em 2 

demãos; 

Pintura: CORALMUR 

Em 2 demãos 

1,0 h  8% manchas; 

1:30 h  50% manchas 

 

Preparação: Selador acrílico em 2 

demãos; 

Pintura: CORALPLUS 

Em 2 demãos 

2,0 h  3% manchas; 

3,0 h 5% manchas; 

4,0 h   15% manchas; 

6,0 h  30% manchas 

Preparação: Fundo preparador 

em 2 demãos; 

Pintura: CORALPLUS 

Em 2 demãos 

Sem apresentar manchas após 

7,0 h de ensaio 

Preparação: Selador acrílico em 2 

demãos; 

Pintura: CORALMUR 

Em 2 demãos 

1,0 h  2% manchas; 

2,0 h  5% manchas; 

4,0 h  10% manchas; 

7,0 h  20% manchas. 

 

  
Fotos 1 e 2 – Alvenaria de blocos hidrofugados sem manchas após 7 horas de exposição 
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Fotos 3 e 4 – Alvenaria de blocos simples, sem tratamentos, 1ª mancha aos 5 min e infiltrações 

após 1 hora de exposição 

  
Fotos 5 e 6 – Alvenaria de blocos simples, selador acrílico tinta CORALGESSO, 1ª mancha a 

1:20 h e após 7 h mais de 90% de manchas de umidade 
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Fotos 7 e 8 – Alvenaria de blocos simples, selador acrílico tinta CORALMUR, 1ª mancha aos 40 

min e após 7 h mais de 90% de manchas de umidade 

 

 
Fotos 9 e 10 – Alvenaria de blocos simples, selador acrílico tinta CORALPLUS, detalhe formação 

de bolhas, 1ª mancha a 1:15 h e após 6 h mais de 30% de manchas de umidade.  
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Fotos 11 e 12 – Alvenaria de blocos simples, fundo preparador, tinta CORALPLUS, sem 

apresentar manchas após 7 horas de exposição, detalhe da face interna a câmara após ensaio. 

  
Fotos 13 e 14 – Alvenaria de blocos simples, fundo preparador, tinta CORALMUR, 1ª mancha a 

1h e após 7 h apresentou 20% de manchas de umidade. Detalhe fragilidade em regiões de junta 

entre blocos. 

3. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

As paredes de alvenaria construídas com blocos de gesso hidrofugados apresentaram um nível de 

desempenho intermediário segundo a Norma, sem apresentar manchas de infiltração após 7 horas de 

ensaio. 

As paredes de alvenaria construídas com blocos de gesso simples, sem tratamento, apresentaram 

manchas de infiltração com apenas 1 hora de exposição na câmara de estanqueidade. 

As pinturas com tinta látex PVA CORALGESSO e CORALMUR e a tinta acrílica CORALPLUS, 

mesmo com tratamento de selador, conforme indicação de fabricante, quando aplicados em paredes de 

blocos de gesso simples, apresentaram uma área de manchas superior ao máximo permitido, não 

atendendo por isso aos critérios mínimos de desempenho. 
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O tratamento à base de fundo preparador de paredes quando aplicado sobre paredes de blocos de gesso 

simples, em duas demãos e seguido da aplicação de tinta acrílica CORALPLUS apresentaram um 

nível de desempenho intermediário de acordo com a Norma, sem apresentar manchas de infiltração 

após 7 horas de ensaio. 

Já o tratamento à base de fundo nivelador da CORAL, quando aplicado em paredes de blocos de gesso 

simples, em duas demãos e seguido da aplicação de tinta látex PVA CORALMUR, apresentaram uma 

áreade manchas superior ao máximo permitido.Porém, o seu comportamento merece atenção especial 

pois as manchas foram localizadas e decorrente da obturação da película por falha do bloco. 

 

4. CONCLUSÃO 

As paredes de alvenaria de blocos de gesso hidrofugados, para as condições de exposição da 

microrregião I- Nordeste do Brasil atendem aos requisitos de estanqueidade preconizado na NBR 

15575-4/2013, não necessitando de tratamento complementar. 

Já as paredes de alvenaria de blocos de gesso simples, quando submetido às condições de exposição da 

microrregião I- Nordeste do Brasil, não apresentam estanqueidade mínima exigida em normas 

necessitando de tratamento complementar. 

Dos tratamentos investigados sobre parede de blocos simples de gesso apenas os que utilizaram fundo 

preparador, à base de resina vinílica modificada, mostraram desempenho adequado nos testes de 

estanqueidade. 
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